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DOSYA NO : 88 

Melike YILDIRIM1 | UGSAM Araştırmacısı | EYLÜL 2020 

 

SON DÖNEMDE FRANSA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE FRANSA YEREL SEÇİMLERİ 

Cumhurbaşkanlığına Emmanuel Macron’un seçilmesinden itibaren çalkantılı süreçler geçiren Fransa’da 
uygulanan politikalar halkın tepkisini çekmiş ve alınan her yeni karar ile sokaklara dökülen halk, Macron 
hükümetine karşı protestolar düzenlemiştir. Fransız kamuoyunun Macron Hükümetine karşı 
memnuniyetsizliği, 2020 belediye seçimlerine yansımış ve böylelikle Fransa’da seçmenlerin yüzde 
altmışının katılım sağlamadığı bir seçim yaşanmıştır. Koltuğa oturduktan sonra birçok krizle karşı karşıya 
kalan Macron, ülkede siyasi olarak güçlenebilmek için önem verdiği yerel seçimde çıkan sonuç ile büyük bir 
hezimete uğramıştır. Emmanuel Macron’un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) Partisi; 
Paris, Marsilya ve Lyon gibi büyük kentlerde seçimi kaybetmiş ve sadece üç kentte belediye başkanı 
çıkarabilmiştir. Başkent Paris’in mevcut belediye başkanı Anne Hidalgoise bu seçimlerde sosyalist partiden 
aday olarak koltuğunu korumuştur. Bununla beraber Lyon, Strazburg, Marsilya ve Bordeaux gibi büyük 
şehirlerde Yeşiller Partisi galip gelmiştir. Bu seçimleri ülkeleri için politik bir dönüm noktası olarak gören 
Yeşiller Macron hükümetinin ekolojik ve sosyal meselelerdeki güçsüzlüğüne ve kararsızlığına karşı 
duracaklarının mesajını seçim sonuçları ile açıkça vermişlerdir. 

 

1 Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  Melikeydrm42@gmail.com 
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Bu seçim ile Macron karşıtı “arayış” sandıkta da karşılık bulmuştur. İç ve dış politikada ciddi sıkıntılar 
yaşayan ve 28 Haziranda yapılan yerel seçimlerde de çok ağır darbe alan Emmanuel Macron, 2022’de 
yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeni bir yol izlemeye karar vermiş ve kabine değişikliğini 
gündeme getirmiştir. Bu gelişmelerin üzerine 2017’den bu yana görevde olan Başbakan Edouard Philippe 
istifasını sunmuştur. Philippe’nin istifası ile beraber tüm kabine ortak bir karar ile istifa etmiştir. Günümüze 
değin birçok değişikliğin yaşandığı kabinede Philippe’in yerine pandemi sürecinde ülkede salgının kontrol 
altına alınmasını koordine eden isimlerden biri olan Jean Castex atanmıştır. 

Türkiye Karşıtı Aday : Sonia Krimi 

Sonia Krimi, geçen yıl gerçekleşen NATO toplantısında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un “sözde Ermeni 
soykırımına yönelik eleştirilerinin” kendisini şaşırttığını ifade ederek, “Tarih kazananlar tarafından yazılmaz 
mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor.” 2  ifadesini 
kullanmış ve bunun üzerine Dış İşleri Başkanı Çavuşoğlu; “Hangi kıt bilgiyle tarih konusunda bu kadar net 
karar veriyorsunuz. Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. 
Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye’ye ders 
verebilecek en son ülke Fransa’dır. Çünkü Ruanda’da, Cezayir’de olanları unutmadık. Fransa önce kendi 
karanlık tarihine baksın, Türkiye’ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin 
ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz.”3 demiş ve Sonia Krimi bu açıklama 
karşısında salonu terk etmiştir. Bu Türkiye karşıtı açıklamaları ile uzunca bir süre gündemde olan LREM 
milletvekili Sonia Krimi 2017 milletvekili seçimlerinde aldığı oyların yarısından çoğunu kaybederek, 
Cherbourg-en-Cotentin’de sadece yüzde 8 oy alabilmiş ve seçimi kaybetmiştir. 

Türkiye karşıtı vekilin hezimete uğradığı bu seçimlerde Paris’in banliyölerinden Valenton’da yüzde 52,37 ile 
belediye başkanı seçilen Metin Yavuz, 100 yıldır devam eden Komünist Parti geleneğine son verdiği gibi 
kaydettiği başarı ile Türk halkını onurlandırmıştır. Paris’in 15. Bölgesinde seçime giren diğer bir Türk aday 
olan Agnes Melek Evren ise bölgedeki oyların yüzde 53,5’ni alarak belediye başkanı olmuştur.  Böylelikle bu 
seçim Fransa’da Türk siyasetçilerin ilk kez seçildiği seçim olarak kayda geçmiştir. 

Fransa ve Türkiye Arasındaki Gerilim 

Türkiye’ye karşı izlediği agresif politikaları ile dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un belli 
dönemlerde tekrarladığı Türkiye eleştirileri, köklü bir tarihi olan Türkiye-Fransa ilişkilerine zarar vermiştir. 
Doğu Akdeniz ve Libya konusundaki anlaşmazlıklar Fransa ile Türkiye arasındaki gerilim giderek artırmış,  
Almanya, AB dönem başkanlığı döneminde krizin daha da derinleşmesini ve kontrolden çıkmasını önüne 
geçmek için Türkiye ile iplerin kopmasını önlemek amacıyla Libya’da çatışmaların durmasını ve siyasi çözüm 

 

2 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransadaki-secimlerde-turkiye-karsiti-aday-hezimete-ugradi/1893125 
3 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/macron-yerel-secim-hezimetiyle-cumhurbaskanligi-secimleri-oncesi-buyuk-yara-aldi/1893295 
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sürecinin yeniden başlatılması adımlarını atmıştır. Libya konusunda Türkiye’yi eleştireler yönelten ve 
Türkiye’nin BM kararları çerçevesinde Libya’nın meşru hükümetine verdiği desteği “tehlikeli bir oyun” olarak 
tanımlayan Fransa, Türkiye’nin aksine darbeci lider Halife Hafter’i desteklediğini gizlemeye çalışsa da 
bölgede barışı tehdit edecek tehlikeli bir oyun oynamaya devam etmiştir. Emmanuel Macron 
cumhurbaşkanı seçildikten sonra Libya’yı Fransız diplomasisinin öncelikli dosyalarından biri haline getirmiş 
ve Libya’daki tarafların buluştuğu toplantılara ev sahipliği yapmıştır.  Fransa tarafsız görünmeye çalışıp 
Halter’i desteklediğini inkâr etse de bölgede üstünlük kurma planları Türkiye’nin Libya’ya kalıcı olarak ayak 
basması ile ciddi derecede bozulmuştur. Türkiye’nin Trablus hükümetine askeri destek vermesiyle Libya iç 
savaşında değişen dengeler, küresel ve bölgesel güçlerin mücadelesini yeni bir aşamaya taşımış ve bu 
durum karşısında en sert tavır Fransa tarafından verilmiştir.  

Fransa ile Türkiye arasında Akdeniz’de yaşanan gerginlik, NATO’ya taşınmış ve ittifakının diğer üyeleri bu 
konu da bölünmüşlerdir. Libya konusunda da ortak bir tavır sergilemeyen ve beraber hareket edemeyen 
NATO’nun bu durumu NATO müttefiki olan Fransa ve Türkiye’nin bölgede birbirine karşı pozisyonda yer 
almasından kaynaklanmıştır. İç politika da istikrarı sağlamak konusunda başarısız olan Macron, Libya’da 
Türkiye’nin artan uluslararası baskılara rağmen geri adım atmaması ile büyük bir hezimete uğramıştır. 

Sonuç 

Macron, Cumhurbaşkanlığını devraldığından bu yana derinleşen ekonomik ve sosyal sorunlar nedeniyle 
yapılan protestolarla mücadele ederken yerel seçimlerin ardından başbakan ve beraberinde 15 bakanın 
görevden ayrılmasıyla beraber ülkede siyasi istikrarsızlık da ortaya çıkmıştır. 2017 yılından bu yana 
uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalara karşı yapılan protestolar nedeniyle ciddi itibar sarsılması 
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yaşayan Macron ve partisinin 2020 yerel 
seçimlerinde aldığı sonuç ülkede siyasi 
gücün elde edilemediğini göstermiştir. 
Macron cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
seçmenlerinden aldığı desteği koruyama-
mıştır. Hükümetten arka arkaya gelen 
istifalar ve parlamentoda kaybedilen 
çoğunluk sonrasında gelen yerel seçimlerde 
Macron’un partisinin başarı gösterememesi 
iki yıl sonra düzenlenecek olan Cumhur-
başkanlığı seçimlerinin Macron için başarı-
sızlıkla sonuçlanacağı tahminlerini ortaya 
çıkarmıştır. Bu iddiaları kuvvetlendiren ise 
2017’den bu yana başbakan olarak kabinede 
görev yapan Philippe’in Fransa’da Macron 
dan daha popüler ve güvenilir bir siyasetçi 
olarak anılmasıdır. Yerel seçimlere 
kuzeydeki liman kenti Le Havre’dan katılan 
Philippe oyların çoğunluğunu alarak beledi-
ye başkanlığını kazanması ve ardından 

Başbakanlık görevinden istifa etmesiyle beraber süreçte Fransız halkı tarafından Macron karşısında 
alternatif bir aday olarak görülmüştür. Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik bir krizle karşı karşıya olan 
Fransa’nın iç işlerinde istikrarı sağlaması ve Macron’un kaybettiği desteği yeniden kazanmak için 2022 
seçimlerine odaklanacağı düşünülürken Libya ve Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye karşıtı açıklamaların aşırı 
sağ nezdinde prim yapması Macron’un bu tutumunu devam ettirmiştir. Böylelikle Fransa Türkiye’ye karşı 
düşmanca bir tavır takınmayı sürdürmüştür. Bu gelişmeler ile Macron’un ekonomik ve toplumsal sorunlarla 
çalkalanan Fransa’yı 2022’ye kadar nasıl yöneteceği merak konusu olmuştur. 


