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FRANSA-TÜRKİYE GERGİNLİĞİ 
 
Türkiye-Fransa ilişkileri, köklü bir tarihsel zemine oturan ve güçlü ekonomik, kültürel ve siyasal bağlarla 
donatılmış kapsamlı ilişkilerdir. Temelleri Osmanlı döneminde kurulan diplomatik, ekonomik ve kültürel 
münasebetlere dayalı olan Türk-Fransız ilişkileri, 1923 yılında laik ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulması ve Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki bu yeni devletin, başta kültür olmak üzere birçok alanda 
Fransa’yı kendisine “model ülke” olarak seçmesiyle daha da üst seviyeye taşınmıştır. Türkiye’nin İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında Sovyet tehdidi nedeniyle Batı ile askeri, siyasi ve ekonomik entegrasyonunu 
geliştirmesi, Türkiye-Fransa ilişkilerini de olumlu anlamda etkilemiştir. Her ne kadar, yıllar içerisinde Türk Dış 
Politikası’nda Amerika Birleşik Devletleri yönelimi ağır basmaya başlasa da, Fransa’nın Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ve Türk halkında her zaman özel bir yeri olmuştur. İki ülkenin, yıllar içerisinde kurulmuş çok sağlam 
siyasi, ekonomik, kültürel ve diplomatik ilişkileri bulunmaktadır. Her iki ülke de, uzun yıllardır Batı askeri 
örgütlenmesi olan NATO’nun ve Avrupa Konseyi’nin üyesi olan müttefiklerdir.  
 
Ayrıca Türkiye, Fransa’nın Almanya ile beraber lideri olduğu Avrupa Birliği’ne tam üyelik için 2005 yılından 
beri müzakerelere devam etmektedir. Dolayısıyla, ikili ilişkiler dışında bu ülkeleri birleştiren bir diğer önemli 
unsur da Batı bloğu içerisinde yer almalarıdır. Buna karşın, ikili ilişkiler hiçbir zaman tam anlamıyla sorunsuz 
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olmamıştır. Bu bağlamda son yıllarda, çeşitli sebeplerle Türkiye-Fransa ilişkilerinde daha önce hiç 
görülmedik ölçüde ciddi gerilimler yaşanmış; özellikle Nicolas Sarkozy’nin Cumhurbaşkanlığı döneminde 
(2007-2012), yaşanan bu gerilimler, önceki dönemlerde yaşanan sorunları da aşarak, toplumlararası ilişkileri 
bozmaya başlamıştır. 
 
Son dönemlerde Libya ve Doğu Akdeniz üzerinden tansiyon iyice yükselmiş olsa da Türkiye-Fransa 
ilişkilerinde gerginlikler yeni değil. İkili ilişkiler, partilerden, liderlerden ve hükümetlerden bağımsız olarak 
2000’li yılların başından beri olumsuz seyredilmektedir. Zira iki ülke arasında sürekliliği olan sorunlar var. 
Bunlardan ilk sırada gelen, Fransa tarafından Ermeni soykırım iddialarının tanınması ve ardından inkârının 
yasaklanması girişimleri olmuştur. Bu konunun gündeme gelmesi bile gerginliği arttırabiliyor üstelik bu 
eski meseleler çözülmeden yeni gerginlik alanları da ortaya çıkmıştır. Fransa’nın önemsediği ve her 
gündeme geldiğinde ikili ilişkilerde kırılmalar yaratan bu konu, 2017’den beri Fransa Cumhurbaşkanı olan 
Emmanuel Macron döneminde de gündemdeki yerini koruyor. Macron seçim kampanyasında verdiği sözü 
2019’da gerçekleştirerek 24 Nisan’ı Fransa’da “Ermeni Soykırımını Anma Günü” ilan etti, buna karşılık Türkiye 
de hem Ruanda’da yaşanan soykırımdan Fransa’yı sorumlu tuttu, hem de Fransa’yı Cezayir’de “katliam ve 
soykırım yapmakla” suçladı. 

 

Temel Anlaşmazlık Konuları :  
Ermeni Soykırım İddiaları 
Fransa, ilk kez 1998 yılında Ulusal Meclisi’nde 1915 Olayları’nı soykırım olarak tanımlamıştır. 2001 yılında, bu 
tanımlama Meclis’ten geçen bir yasa ile hukuki bir nitelik de kazanmıştır. Bu yasanın ardından, Fransa’nın 
birçok şehrine “Ermeni Soykırımı” anıtları dikilmiştir. 2006 yılındaysa, bir dönem düşünce özgürlüğünün 
anavatanı olarak gösterilen Fransa, halen tartışmalı ve uluslararası hukukta bir karşılığı olmayan bu 
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konunun inkârını suç sayan çok ilginç yeni bir yasa çıkarmıştır (İnkâr Yasası). Tartışmalı 1915 Olayları’nı adeta 
Holokost’la eşitlemeye çalışan bu yasa, Türkiye’nin de baskılarıyla Fransız Senatosu’nca durdurulmuştur. 
Ancak yasa 2011 yılında tekrar gündeme gelmiş ve bu defa Ulusal Meclis’ten olduğu gibi Fransız 
Senatosu’ndan da geçmiştir. Lakin Fransız Anayasa Konseyi’nce yasanın anayasanın 34. maddesi ve İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 11. maddesiyle ters düştüğü gerekçesiyle 2012 yılında iptal edilmesi, ikili 
ilişkilerde yaşanabilecek büyük bir felaketi engellemiştir. Anayasa Konseyi’nin 2016 yılı Ocak ayı başlarında 
aldığı bir karar ise, bu konuda Fransa’nın daha dengeli bir pozisyona gelmeye çalıştığının bir göstergesi 
olarak okunabilir. Anayasa Konseyi’nin 2016 yılı Ocak ayı başlarında aldığı bir karar ise, bu konuda Fransa’nın 
daha dengeli bir pozisyona gelmeye çalıştığının bir göstergesi olarak okunabilir. Nitekim bu dava 
sonucunda, 1915 Olayları’nı “soykırım” olarak tanımlayan yasanın iptali için sunulan görüşleri reddeden 
Fransa Anayasa Konseyi, bununla birlikte ilk kez Ermeni iddialarıyla Yahudi soykırımı (Holokost) arasındaki 
farklılıklara dikkat çekerek, iki tarihsel olayın aynı bağlamda değerlendirilemeyeceğini karara bağlamıştır. 
Dorothée Schmid’e göre de, hâlihazırda ikili ilişkilerdeki en önemli sorun Ermeni meselesidir ancak 1915 
Olayları’nın 100. yıldönümünün atlatıldığı düşünülürse, bu konunun zamanla uluslararası siyasette ve ikili 
ilişkilerdeki ağırlığının azalabileceği umulabilir. Bu noktada, Türkiye kamuoyunda oluşan tepkilerin temel 
sebebi; Fransa’nın 1915 Olayları’nda kayba uğrayan diğer Anadolu halklarını görmezden gelmesi ve 1915 
Olayları için gösterdiği duyarlılığı, 1992 yılında Hocalı’da Ermenilerin soykırımına uğrayan Azerbaycan halkı 
gibi Türk soylu halklara göstermemesidir. Bu nedenle, Fransa, Türkiye’de “Ermeni yanlısı” olarak 
algılanmaktadır. Türkiye’nin Ermenistan’la ilişkileri düzeltmek adına yaptığı tüm çabalar da Fransa 
tarafından adeta yok sayılmaktadır. Dahası, tartışmalı bu siyasi olay hakkında bazı Fransız ve Avrupalı 
siyasetçi ve akademisyenlerin tarihsel kanıtlara dayanmadan ideolojik motifli yorumlar yapmaları, Maxime 
Gauin gibi ciddi Fransız tarihçileri de rahatsız etmektedir. 

 
Kürt Meselesi 
İki ülke arasındaki başka bir gerginlik konusu da, Kürtler üzerinden yapılan tartışmalar. 1980’lerde, PKK 
eylemlerine başladıktan sonra, siyasi nedenlerle Türkiye’den Fransa’ya azımsanmayacak sayıda Kürt nüfus 
iltica etti ve siyasal anlamda örgütlendi. Zamanla Kürt meselesi ve Türkiye’de insan hakları ihlallerini sürekli 
gündemde tutan siyasal bir platform oluştu. Fransa’nın o dönemdeki Cumhurbaşkanı François Mitterand 
(1981- 1995)’nın eşi Danielle Mitterand da bu konuyu sahiplendi. İşte bundan sonra da iki ülke ilişkilerinde, 
Fransa için Kürt sorunu, Türkiye açısından ise PKK sorunu hep gündemde oldu. Öte yandan Fransa’nın 
ilgilendiği sadece Türkiye’deki Kürt sorunu oldu, Irak, Suriye, İran’daki Kürt nüfusun sorunlarından hiç söz 
edilmedi, ülkede hiç gündem olmadı. Oysa aynı yıllarda, İran–Irak Savaşı sürerken binlerce Kürt Türkiye’nin 
sınırına yığılmış, Türkiye de tamamen insani nedenlerle onlara kapılarını açmıştı. Bugün gelinen noktada 
PKK, Fransa’da kendine faaliyet alanı bulabiliyor; Fransa, Türkiye’nin PKK’nın uzantısı ve terör örgütü olarak 
kabul ettiği PYD ve YPG temsilcileriyle üst düzey görüşmeler yapıyor. Macron da, halefi François Hollande 
(2012–2017) ile aynı politikayı sürdürüyor. 
 
Bu çerçevede son dönemde Türkiye’nin Suriye politikası da Fransızlar tarafından yine eleştiri konusu yapıldı. 
Oysa Fransa ve Türkiye’nin Suriye politikaları da birbirinden çok farklıdır. Suriye ve Lübnan’ın bugünkü 
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halinde olmasında eski manda yönetimin çok etkisi var. Nusayrilerin iktidara gelmesi, Fransız manda 
yönetiminin Nusayrilere tanıdığı imtiyazların bir sonucudur. Bugün ise Fransa’nın Suriye politikasında 
belirleyici olan en önemli unsur, ülkenin geleceğinde bir şekilde Fransa’nın gücünü, yerini koruyabileceği bir 
bağı, iş birliğini sürdürmektir. Bu bağlamda da şu anda Türkiye’nin terör örgütü olarak tanımladığı YPG–PYD 
üzerinden hesaplar yapıyor. Nitekim Fransa’da, Türkiye’nin PYD hareket alanını daraltan 2019’daki Barış 
Pınarı Harekâtı DAEŞ’e destek olarak görüldü. Macron bu harekâtın dramatik sonuçları olacağını, DAEŞ’i 
güçlendireceğini, Kuzey Doğu Suriye’de sürekli bir istikrarsızlık yaratacağını öne sürdü ve Türkiye’ye silah 
satışını da askıya aldı. 
 
AB ve NATO Perspektiflerinde Farklılık 
Ankara ve Paris’in Avrupa Birliği (AB) ve NATO perspektiflerinin de örtüştüğünü söylemek zor. Macron, 
Erdoğan’ın 2018’deki Fransa ziyareti sırasında ‘AB-Türkiye ilişkilerinde yeni fasıllar açılacak’ diyerek hipokrizi, 
yani ikiyüzlülükten vazgeçilmesi gerektiğini belirterek tam üyelik yerine partnerlik ilişkisinin olabileceğini 
söylemişti. Macron, 2018’de AB dış politikası ve savunma konularını dikkate alarak “AB’nin savunma konuları 
da dâhil, Türkiye ile stratejik bir ilişkiye ihtiyacı var” ifadesini kullanmıştı. Aslında bu konudaki ayrışmanın 
kökenleri de eskiye dayanıyor. Fransa’nın yine eski cumhurbaşkanlarından Valerie Giscard D’Estaing’in (1974-
81) 2002 yılında dile getirdiği “Türkiye Avrupalı değildir” şeklinde özetlenebilecek “Başkenti ve yüzde 95’i 
Asya’da, çok önemli bir ülke ama AB’nin parçası olmalı mı?” diyerek başlattığı tartışma çok yankı bulmuştu. 
Bu söylem Nicolas Sarkozy ile daha da güç kazandı. Zamanla siyasi partilerin seçim dönemi 
kampanyalarında, kamuoyunda karşılık bulan bir konu haline geldi Türkiye’nin AB üyeliği. Fransa’da sağ ve 
sol partilerin Türkiye konusunda farklı görüşleri var. Sol kesim, Ermeni meselesi, insan hakları ve Kürt sorunu 
gibi konulardan ötürü Türkiye’nin üyeliğine sıcak bakmıyor. Sağ kesim ise daha ziyade Müslüman nüfustan 
ötürü çok sıcak değil. Elbette Yeşiller gibi istisnalar var. Bu siyasi söylemlerin yanı sıra Türkiye’nin özellikle 
genç nüfusu, askeri gücü, vs. gibi bazı unsurlar da Fransa’nın rahatsızlık duyduğu konular arasında. Macron, 
NATO konusunda Türkiye’yi hedef aldı. NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiğini iddia eden Macron, 
“Türkiye’yi NATO’dan dışlamak çıkarımıza değil ama belki de NATO’yu yeniden gözden geçirmeliyiz” diyerek 
hem ABD’yi eleştirmiş hem de bu konudaki Türkiye karşıtlığını ortaya koymuştu. 
 
Sorunların Hem Sebebi Hem Sonucu ; Libya Meselesi 
İki ülke arasında son zamanlarda Libya üzerinden yaşanan gerginliğinse özel bir önemi var. Zira bu konu ikili 
ilişkilerdeki sorunların birçoğunun sebebi ve aynı zamanda sonucu halini aldı. Fransa’nın Libya 
hassasiyetinin altında Sahel ve Sahra altı Afrika’da yaşanan mücadeleler yatıyor. 2014’te Mali, Moritanya, 
Nijer, Burkina Faso ve Çad ile Sahel’deki cihatçı gruplara yönelik başlatılan operasyon bunun asıl sebebini 
teşkil ediyor. Sonuçta tarihsel olarak Fransa’nın geçmişten bugüne, kültürel anlamda etkilediği, bugün dahi 
siyasi ve ekonomik nüfuzunun olduğu Mağreb ve sahra altı ülkeleri var. Dolayısıyla Fransa Kara Afrika’sında 
Türk modelini, Türk nüfuzunu kendi varlığına ve güç alanına karşı bir tehdit olarak görüyor. Libya, Fransa, 
sorunun çözümünde etkin bir aktör olamamakla birlikte Libya’daki güç mücadelesiyle yakından ilgileniyor. 
Fransızlara göre Kaddafi sonrası dönemde ABD, İngiltere ve Fransa’nın ülkeden çekilmesiyle oluşan boşluğu 
başta Türkiye ve Rusya olmak üzere başka ülkeler doldurdu. Ayrıca bazı Fransız uzmanlar, Türkiye’nin politik  
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ve ideolojik hedeflerle, Kuzey Afrika’da iktidardaki İslami partilerle iş birliği içinde yeni bir model oluşturmak 
istediğini iddia ediyor ve bunun Fransa’nın çıkarlarıyla örtüşmediğini biliyordu. Tunus Cumhurbaşkanı’nın 
Fransa ziyareti sırasında Macron, Türkiye’yi Libya’da tehlikeli bir oyun oynamakla itham ettiğinde, TC Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da cevaben, Doğu Akdeniz’e kıyısı olmayan Fransa’nın Hafter’e en baştan beri 
destek olarak Libya’da kaosa sebebiyet verdiğini söylemiş. Son yaşanan somut bir gelişme de gerginliğe tuz 
biber ekti. Fransa ile Türkiye Libya bağlamında 10 Haziran’da deniz kuvvetleri üzerinden de karşı karşıya 
geldiler. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 18 Haziran’da yaptığı açıklamada, Libya’ya silah taşıdığından 
şüphelenilen Çirkin adlı kargo gemisinin transponder sistemini kapatarak kimlik kodu, nihai destinasyonu 
gibi bilgileri gizlediğini, bunun üzerine Fransız Courbet gemisinin NATO görevi kapsamında kargo gemisini 
denetleme girişiminin Türk fırkateynleri tarafından engellendiğini söyleniyor. Fransa bu konuyu hızla 
NATO’ya taşıdı ve 1 Temmuz itibariyle de NATO’nun Akdeniz’deki deniz gücünün görev yaptığı 
operasyonlardaki katılımını askıya aldığını açıkladı. Eski gerginlikler çözülmeden bunlara yeniler ekleniyor. 
Son dönemdeyse, Fransa’nın Orta Doğu, Akdeniz ve Afrika politikalarında Türkiye ciddi bir engel ve rakip 
haline geliyor. İlişkilerin kötü olmasının nedenlerinden biri de, Fransa’nın bütün İslami hareketleri radikal 
olarak görmesi ve bu hareketleri ister meşru yönetimlerde, ister muhalefette olsunlar tedirginlikle 
karşılaması. İç politikada da son derece zor bir süreçten geçen Macron dış politikada da hedeflerine 
ulaşamıyor. Türkiye’nin politikaları karşısında zorlanan Fransa müttefiklerinden de beklediği desteği 
göremiyor. Örneğin NATO üzerinden son yaşananlar Fransa’nın müttefiklerine Türkiye’ye dur demesi için bir 
çağrı, hatta örtülü olarak “ya Türkiye ya Fransa” dayatması olsa da karşılığını bulmadı.2 

 
 

2 https://tr.euronews.com/2020/07/05/fransa-ve-turkiye-aras-ndaki-libya-gerginligi-nato-nun-zaaflar-n-ac-ga-c-kard-analiz 
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Fransa’da İslam Fobi 
Son gerginlik Fransa’da, ifade özgürlüğü dersinde öğrencilerine Hz. Muhammed (sav) Peygamber 
karikatürleri gösteren öğretmen Samuel Paty’nin 16 Ekim’de Çeçen asıllı bir kişi tarafından öldürülmesi 
ardından tırmandı. İslam’da Muhammed (sav) Peygamberin resmedilmesi günah sayıldığı gerekçesiyle 
hedef olan öğretmenin öldürülmesinden sonra, kamuoyundan da geniş destek alan Fransa hükümeti bunun 
bir ifade özgürlüğü meselesi olduğunu vurguladı, karikatürler resmi binaların dış cephelerine yansıtıldı. 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öğretmen Paty’nin bir kahraman olduğunu söyleyerek Fransa’daki 
Müslüman toplumuna egemen olmayı amaçladığını söylediği “İslamcı ayrılıkçılık” ile savaşma sözü verdi. 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Ekim’de Muhammed (sav) Peygamber karikatürlerinin 
resmi binaların cephelerine yansıtılmasını ve Almanya’da bir camiye düzenlenen polis baskınını eleştirdi ve 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için “Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? 
Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde 
yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne 
denilebilir? Öncelikle bir akli noktada kontrol” dedi. Fransa bu sözler üzerine Ankara’daki büyükelçisini 
‘istişarelerde bulunmak üzere’ geri çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye’yi “Fransa’ya 
karşı nefreti kışkırtmaya çalışmakla” suçladı. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise, 
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri kabul edilemez. Asabiyet ve hakaret bir yöntem değildir” ifadesi 
kullanıldı. Bunu bazı İslam ülkelerindeki boykot çağrıları izledi. Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Ürdün, Fas ve 
Lübnan dahil bir çok ülkede yapılan Fransız ürünlerine boykot çağrılarına, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan da katıldı ve “Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın” diyerek 
boykot çağrısında bulunmuştur ki, bu da ikili ilişkilerde gelinen son nokta oldu.3 

 

3 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54718349 
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Sonuç 
Türkiye-Fransa ilişkilerinde son yıllarda yaşanan sorunlar, iki ülke arasında yeni bir düşmanlığın ortaya 
çıktığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Karşılıklı eleştiriler ve anlaşmazlıklar, iki dost ve müttefik ülke arasında 
ortaya çıkan  ve aşılması imkânsız olmayan hadiselerdir. Bu sorunların üstesinden gelinmesi, kamuoylarına 
yönelik başarılı çalışmalarla mümkündür. Dahası, iki ülke arasındaki güçlü ekonomik ve kültürel bağlar ile 
köklü siyasal-diplomatik ilişkiler, bunun gerçekleşmesi için çok uygun bir zemin yaratmaktadır. Bu nedenle, 
Türkiye-Fransa ilişkilerinin geleceğinden umutsuz olmak yersizdir. Bu iki büyük milletin, tarihte olduğu gibi, 
gelecekte de pek çok işbirlikleri ve anlaşmaları olmaya devam edecektir. Bu şartlar altında ikili ilişkilerdeki 
sorun alanlarının azaltılması çok kolay değil ama en azından gerginliklerin büyümesi ivedilikle 
engellenebilir ve üst düzeyli bürokratlar bir araya gelerek ilişkileri masaya yatırabilir, hatta yatırmalıdır da. 
Zira Türkiye’nin dış ticaretinde Fransa ihracatta 7. sırada, ithalatta 11. sırada bulunuyor. Fransa’nın dış 
ticaretinde ithalat ve ihracatta ise Türkiye 14. sırada. Korona sonrası tüm dünyada ekonomi kötüye giderken, 
ekonomide bu kadar iyi ilişkiler gündelik siyaset için riske edilmesi çok doğru bir hareket olmayacaktır. 
Kuşkusuz bir yumuşama adımının atılması için bir üçüncü taraf gerekiyor. Zira tarafları masaya oturtmak ve 
bir tartışma zemini yaratmak sadece iki ülke için değil birçok bölge ve devlet için de hayati önemde. İki 
taraf arasında son krizin yaşandığı yer olan NATO çözümün ve yumuşamanın başladığı yer de olabilir.  
 
Türkiye ve Fransa’nın bu bölgeler, ülkeler ve sorunlardaki politikalarının değişmesi ya da uyumlanmasını 
beklemek gerçekçi olmayacaktır. Ancak Türkiye-Rusya ilişkileri bu doğrultuda en güzel model olarak 
değerlendirilebilir. Türkiye ve Rusya’nın Suriye ve Libya’daki politikaları göz önüne alındığında her 
anlaşmazlığın sürekli bir gerginlik sebebi olmadığı görülebilir. Bir yumuşama süreci için tarafların istikrar ve 
barış istekleri anahtar konumda. Korona ve korona sonrası dönemde ekonomik canlanma ve belli 
standartlara dönmek tüm dünya için en öncelikli konu teşkil edecek. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye-Fransa 
ilişkilerinde ticaretin, bazı istisnai dönemler dışında çoğunlukla iyi bir seviyede seyrettiği görülebilir ve ticari 
ilişkilerin canlandırılmasının ikili siyasi ilişkilerde de bir yumuşama zemini oluşturması umulabilir. İki 
devletin şirketleri ve iş insanları bu çerçevede stratejik roller üstlenebilir. Korona sonrası dönemin tüm 
dünya için zor olacağı düşünüldüğünde gereksiz gerginlik ve çatışmalardan uzak durmak her iki ülkenin de 
lehine olacaktır. Bu dönemde tarafların amacı bağcı dövmek değil üzüm yemek olmalıdır.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 https://fikirturu.com/jeo-strateji/turkiye-fransa-dunden-bugune-gerginligin-kokenleri-ve-cozum-onerileri/ 


