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FRANSA VE İNGİLTERE İLİŞKİLERİ: BREXİT İLE BERABER BÜYÜYEN KRİZLER 
 
Geçtiğimiz aylarda AB ve İngiltere arasında 2021’deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik 
müzakerelerde bir uzlaşı sağlanabilmesine rağmen Fransız balıkçıların, belirlenen bölgelerde faaliyet 
gösterememeleri üzerine önce Fransız yetkililerin ardından da İngiliz yetkililerin karşılıklı sert söylemlerde 
bulunmaları AB, Fransa ve İngiltere kamuoyunu şu sıralar oldukça meşgul eden bir hal aldı. İngiliz yönetimi, 
karasularında Fransız balıkçıların avlanmalarını kesin olarak sınırlandırmayı hedeflemekle beraber, aksi 
durumun egemenlik hakkının ihlali anlamına geleceğini belirtiyor. Fransa ise buna misilleme olarak ülkeye 
giren veya çıkan İngiliz tır ve gemilerinin detaylı gümrük aramalarına tabi tutulacağını açıkladı. İki ülke 
arasında patlak veren balıkçı tekneleri krizi geçtiğimiz yıllardan günümüze ulaşan sorunların büyüyerek 
devam edeceğini bizlere gösteriyor diyebiliriz. 
 

 
1 Gazi Üniversitesi - Eğitim Yönetimi ve Denetimi 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılma sürecinde kendisini en fazla zorlayan ülke olan Fransa bir dönem 
sıkı dostluk kurduğu İngiltere ile son yıllarda büyük krizler yaşamıştır. Bir zamanların sıkı dostları artık 
aleyhlerinde gerçekleştiğini düşündükleri konuları misilleme yoluyla cevaplamaya başladılar. Yakın tarihte 
İngiltere ve Fransa arasındaki krizlere bakacak olursak önümüzdeki yılların Avrupa kıtasına pek de huzur 
getirmeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Avrupa Birliği’nin en önemli ülkelerinden olan, birliğin siyasi, askeri 
ve ekonomik karar alma süreçlerinde söz sahibi olan, tarihsel süreçte uzun yıllar birlikte hareket eden bu iki 
ülke arasında ne gibi krizler yaşandı son yıllarda kısaca hatırlayalım. 
 
BREXİT SÜRECİ 
Birleşik Krallık 2016 yılında yapılan Avrupa Birliğinden ayrılma referandumunda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile 
Brexit kararı alınmıştı. Bu kararın ardından AB ile İngiltere arasında üyelik sonrası ilişkilerin tartışıldığı birçok 
toplantı yapıldı. Yapılan toplantıların önemli gündem maddeleri arasındaki ticari ilişkiler ve balıkçılık 
konularında Fransa’nın katı tutumu kimi zaman hem AB’yi hem İngiltere’yi zora sokmuştu. Bu müzakereleri 
yorumlayan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, birlikten ayrılma sürecini Avrupa Birliği’nin çıkarları 
doğrultusunda sonlandırmadıkları takdirde birliğin geleceğinin tehlikeye atılacağını vurgulamış ve 
İngiltere’nin kârlı çıktığı bir sürecin Avrupa Birliği’nin de intiharına sebep olacağını vurgulamıştı. Fransız 
tarafı birlikten ayrılmanın kime ne zarar bıraktığının net bir biçimde görülmesinin birliğin geleceği açısında 
önemli olduğunu düşünüp adımlarını bu fikir üzerine atıyordu. Elbette ki süreci sancılı atlatan İngiltere’nin 
kendisine yapılan uygulamalara karşı Fransa’ya dostane davranması beklenemezdi. 
 
AVUSTRALYA’NIN DENİZALTI ALIM ANLAŞMASINI İPTALİ VE AUKUS ANLAŞMASI 
Avustralya 2016 yılında Fransa ile yeni denizaltı alımı kapsamında bir anlaşma imzalamıştı. Yapılan 
anlaşmaya göre ilki 2030 yılında teslim alınacak olan 12 adet denizaltı için Avustralya’da bir tersane 
kurulacak ve teknoloji transferi ile birlikte Avustralya yerli sanayisi de projeye dâhil edilecekti. Fakat basına 
yansıyan ama teyit edilemeyen haberlere göre Avustralya bu anlaşmayı iptal edip Amerika Birleşik 
Devletleri ve İngiltere ile birlikte yeni bir denizaltı alım süreci başlatacaktı. Daha önceleri sadece duyum 
niteliğinde olan bu haber eylül ayı itibariyle resmi makamlarca da onaylanıp ilan edildi. 
 
AUKUS PAKTI 
Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere arasında kabul edilen ve ülkeler arasında denizaltı 
sistemleri, siber savunma vs. gibi alanlarda işbirliğini esas alan anlaşmaya verilen addır. Bu anlaşma 
dâhilinde Avustralya’nın da dâhil olduğu süreçte çeşitli güvenlik anlaşmaları imzalanacak ve yeni nesil 
nükleer denizaltıların üretimi gerçekleştirilecek. Bu üç ülke anlaşması ile Hint-Pasifik bölgesinde daha da 
etkin faaliyetlerde bulunulması amaçlanıyor. 
 
66 milyar dolarlık bütçesi ile Fransa savunma sanayinin en büyük projelerinden biri olduğu söylenen bu 
anlaşmanın iptali Fransa’ya ekonomik ve siyasi büyük kayıplar yaşatacak bir adım olmuş oldu. Yukarıda 
bahsettiğimiz Hint–Pasifik bölgesinde Fransa’nın varlığını sürdürmesi zora girmiş oldu. Hatta bu durumun 
sadece Fransa’yı değil Avrupa Birliği’ni zora soktuğu ve bölgede etkinliğinin azalacağı görüşü diplomatik 
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çevrelerce yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Fransız kamuoyu ise kendilerine yapılan bu muameleyi bir 
hezimet olarak görüp Macron’a karşı ciddi eleştiriler yöneltiyor. Fransız hükümeti içine düştükleri durumdan 
doğrudan İngiltere’yi sorumlu tutmasa da İngiltere’nin fırsatçılık yaptığını açıkça dile getirmekten de 
çekinmiyor. 
 
MANŞ DENİZİNDE BALIKÇILIK KRİZİ 
Brexit sürecinde karasularında balıkçılık faaliyetlerinin devamı konusunda birlik üyeleriyle anlaşmaya varan 
İngiltere’nin Fransız balıkçılara karasularında çeşitli zorluklar çıkarması ve Manş Adaları çevresinde de 
Fransız balıkçıların faaliyetlerinin sınırlandırılması iki ülke ilişkilerinin tekrar krize girmesine neden oldu. 
 
Son olarak Manş adalarından olan ve Fransa’ya 20 kilometrelik bir uzaklıkta olan Jersey ada yönetimi Fransız 
balıkçı teknelerinin karasularında avlanmalarına müsaade etmemiş ve bu durum onlarca Fransız teknesi 
tarafından protesto edildi. Kendine has bir yönetim tarzı olan Jersey adası uluslararası platformda İngiltere 
tarafından temsil ediliyor ve adada kraliçenin bir temsilcisi bulunuyor. İngiltere ile bu tür bir bağlantısı olsa 
da Fransa’ya olan yakın mesafe bu adayı çevresel ve ekonomik alanlarda Fransa’ya bağımlı hale getiriyor. 
Fransız yönetimi de bu krizde Jersey adasının bahsettiğimiz durumunu koz olarak kullandı ve adanın 
kullanmış olduğu elektriğin %95’ini kendilerinin tedarik ettiğini hatırlatıp ada elektriğini kesmekle tehdit 
etti. Ayrıca Fransız ve İngiliz donanmalarına ait gemilerin bölgeye gönderilip karşılıklı güç gösterisi 
yapılması da bölgedeki tansiyonun daha da artmasına neden oldu. 
 
Fransızlar İngiltere ile giriştiği güç mücadelesinde yaşamış oldukları krizlerin her ne kadar Avrupa Birliği’nin 
meselesi olduğunu bildirseler de bu durum, hem birlik içinde hem de uluslararası arenada büyük prestij 
kaybına yol açmıştır. AUKUS anlaşması Fransa’nın uluslararası askeri ve ekonomik faaliyetlerinin de 
önümüzdeki yıllarda sorgulanıp belki de sınırlanacağı bir hal alacağının habercisi olarak kabul edilebilir. İki 
ülke arasında yaşanan gerilimlerin diğer bir tarafı olan İngiltere’nin krizler karşısındaki genel olarak sakin ve 
etki olursa tepki verme tavrı bu ülkelerin problemlerinin daha uzun yıllar süreceğini ve birçok durumda da 
karamsarlık ibresinin Fransa’dan yana olacağını bizlere göstermiş oluyor. 


