TÜRK - FRANSIZ SIYASAL ILI~KILERI
(1921 - 1984)
ISMAIL SOYSAL
Son 60-65 y~ll~ k Türk-Frans~ z siyasal ili~kileri, bir bak~ ma daha önceki
4.00 y~ll~ k Osmanl~-Frans~z ili~kilerinin do~al bir uzant~s~d~ r, bir bak~ma da
bunlar~ n yeni temeller üzerine kurulmak üzere, ar~ t~lmas~~ dönemidir. Do~al
uzant~s~d~ r, çünkü iki ülkeden birinin Avrupa'n~ n do~usundaki, ötekinin ise
bat~s~ ndaki konumlar~~onlar~~ k~ ta üzerinde güçler dengesini bozucu eylemler
kar~~s~nda yakla~ma~a itmi~ tir, bugün de itmekteclir. XVI. yüzy~l
ba~lar~ nda Avusturya Imparatoru V. Charles'a kar~~~Türk-Frans~z ittifak~,
XIX. yüzy~ lda Rusya'ya kar~~~giri~ilen K~ r~ m Seferi, II. Dünya sava~~~
ba~lang~c~ nda 1939 1..1çlü Pakt~~ ve bugün NATO ittifak~~ bunun
örneklerindendir. Frans~ zca deyimi ile, iki devlet "Politique generale"
üzerinde genellikle uyum içinde bulunmu~lard~ r. Bonaparte'in ~~789'de
M~s~ r'a s~ld~rmas~~sonucu ç~ kan sava~, ya da I. Dünya sava~~nda kar~~~kar~~ya
gelmi~~bulunmak, hatta bugün ili~ kilerdeki zorluklar, iki tarafi yakla~t~ r~c~~
gücü yats~ maya yeterli olmayan geçici nitelikte olgulard ~ r, inanc~ nday~z.
Böyle olmakla birlikte, i 921 y~l~ ndan sonraki ilk 18 y~ll~ k dönemde, bir
yandan yeni Türkiye'nin ülke sorunlar~n~ n çözümü (Türk-Suriye s~n~ r~,
Bo~azlar statüsü, Hatay), öte yandan 400 y~ll~ k kapitülasyonlarla Fransa'ya
tan~ nm~~~ayr~cal~ klar ve önceliklerin ar~ t~m~~ gibi geli~meler s~ k s~ k diplomatik
çeki~ melere neden olmu~ tur. 2. Dünya sava~~ ndan sonraki dönemde- ise,
Fransa'n~ n yeniden "Büyük Devlet" niteli~ini kazand~~~~ ~~ g6olara de~in,
ili~ kiler Türkiye'nin öbür Bat~l~~ büyük devleterinkine (Amerika BD,
Ingilere, F. Almanya) oranla yeterince geli~ememi~, General de Gaulle'in
ba~latmak istedi~i geli~me de, a~a~~da de~iniece~imiz çe~itli nedenlerle,
h~z~ n~~yitirilmi~, üstelik son ~~o y~ lda, Türk-Frans~z ortak ç~karlar~ na ayk~ r~~
oldu~u gibi, Frans~ z hükümetlerinin Türkiye'ye kar~~~geleneksel dostluk
politikas~yla da ba~da~ mayan ve gerekçeleri Türk kamuoyunca
anla~~ lamayan bir sise bürünmü~tür. Bu sisin "cartesien" mant~~~ n güçlü
~~~ nlar~yla çok geçmeden da~~lmas~ n~~ bekliyoruz.
Biz bu yaz~m~ zda son 65 y~ll~ k Türk-Frans~z ili~kilerinin çok k~ sa bir
tarihçesini, kimi de~erlindermelerle birlikte, ortaya koymaya çal~~aca~~z.
Gerçi a~a~~da verdi~imiz "Kaynaklar" kesiminde görülece~i üzere, bu
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ili~kilerin ilk y~llar~~(1921-1925) ya da Hatay sorunu (1936-1939) üzerinde
Fransa'da oldukça kabar~k incelemeler vard~r. Ancak, 2. Dünya sava~~ndan
sonra Fransa'da Türkiye'ye olan ilginin azalmas~~sonucu olarak incelemeler
seyrekle~mi~tir. Türkolojiye gelince, bu disiplinin be~i~i Fransa'da bugün
Türk incelemeleri gene de canl~d~r. Prof. Jean Deny'den sonra, Louis Bazin,
Robert Mantran, Mme. Melikoff ve arkada~lar~n~ n, Paris, Ex-en-Provence
ve Strasbourg üniversiteleri çerçevesinde, Türk dil, tarih ve kültürü
üzerindeki çal~~malar~~ övülme~e de~er. Bu Türkologlann yürüttü~ü
"Association pour le developpement des etudes Turques" adl~~Birli~in
"Turcica" dergisi onlar~n bu yararl~~ çal~~malar~n~~sergilemektedir.
Türkiye'de de, Türk-Frans~z ili~kileri üzerinde son 8-10 y~lda kimi belgeler
ve yaz~lar görülmektedir.
Ancak, tüm bu çal~~malarda siyasal ili~kileri toptan ele alan her hangi
bir inceleme yoktur. Bu bo~lu~u gere~ince doldurabilmek üzere, önce
ili~kilerin çe~itli evreleri üzerinde ar~iv belgelerine dayanan ara~t~rmalar
yap~lmas~~ve bu arada bir iki kolokyum düzenlenmesi gerekir. Ondan sonra
genel nitelikte bir yap~t ortaya koymak ku~kusuz olanakl~d~r. Biz bu k~sa
yaz~m~z~, ileride yap~ lacak incelemelere, biraz olsun, ~~~k tutma~a, ve TürkFrans~z ili~kilerinin önemini belirtme~e yararl~~olmas~~umudu ile sunuyoruz.
ANKARA ANLA~MASINA GÖTÜREN YOL: 1919 - 1921
20 Ekim 1921 günü Ankara'da Fransa'n~ n ola~anüstü temsilcisi
Franklin Bouillon ile D~~i~leri Bakan~~Yusuf Kemal'in imzalad~klar~~
Anla~ma iki taraf aras~ndaki sava~~durumuna son veren ve dostlu~u yeniden
kuran bir ba~~t olmu~tu. Bu tarhisel ba~~t~n niteli~ini anlatmadan önce, ona
götüren yol üzerindeki olaylara k~saca de~inmekte yarar vard~r:
30 Ekim 1918 günü Mondros'ta Osmanl~~ Devleti ile Müttefikler
aras~nda Silah B~rak~~~m~~yap~l~ nca, Fransa, Ingiltere ile ~~916'da imzalad~~~~
gizli Sykes-Picot anla~mas~n~n kendisine b~rakt~~~~Suriye-Lübnan ve güney
Anadolu'da Kilikya bölgesine el koyma~a ba~lam~~t~ . Önce, General
Gouraud 1 komutas~ ndaki kuvvetler Mart ~~919'da Suriye ve Lübnan'daki
Ingiliz kuvvetlerinin yerine geçmi~ ti. Gouraud da, Karargah~~Beyrut'ta
olmak üzere, Suriye ve ondan ay~rd~ kan, Lübnan ile Kilikya'y~~yönetmekle
görevlendirilmi~ti.
Frans~zlar 20 Ekim 1919'da, Ermenilerle birlikte, Anadolu'da Kilis'i
i~gal etmi~ti. Ingilizler de i~galleri alt~nda tuttuklar~~ Antep, Mara~~ ve
~~Gouraud Çanakkale'de Türklere kar~~~sava~~p yaralanm~~~bir subayd~. Onlar~~ yak~ ndan
tan~m~~t~. 1930'da Cumhurba~kan~~Gazi Mustafa Kemal'in ça~nl~s~~olarak Türkiye'ye gdeetk
ve konuk edilecekti.
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Urfa'y~~ ~~ Kas~ mda Frans~zlara b~ rak~ nca, Kilikya Frans~ z yönetimine
geçme~e ba~lam~~ t~ . Ancak milli Kuvvetlerin direni~i ve sald~ r~ lar~~ da
gecikmeyecekti. 27 Aral ~ kta, Heyeti Temsiliye ile birlikte Ankara'ya gelen
Mustafa Kemal her ~eyden önce güneyde Fransa'y~~ ba~ar~s~ zl~~a u~rat~ p
onu zaten Suriye konusunda uyu~mazl~ k içinde bulundu~u Ingiltere'den
ayr~ lmak zorunda b~ rakmak istiyordu. Nitekim 1920 y~l~ nda durum
de~i~ecek, Frans~ z kuvvetleri 9 ~ubatta Urfa'dan, ~~ ~~ ~ubatta Mara~'tan
çekilmek zorunda kalacakt ~ .
16 Mart 192o'de Istanbul, Frans~zlar~ n da kat~ld~~~~Müttefik
Kuvvetlerince i~gal edilmi~ ti. Buna kar~~l~ k Kilikya'da tutunabilmek
zorla~m~~t~ . General Gouraud'un, 8o bin ki~ilik Yak~ n Do~ u Ordusunun
güçlendirilmesi için istedi~i yard~ mc~~ kuvvetler gelmeyecekti. Frans~ z
Parlementosu ödenek vermiyordu 2. Zaten Frans~ z kamuoyu sava~~
istemiyordu. Bu durumda Fransa Kilikya'ya egemen olmaktan vazgeçmi~,
ancak bu bölgeyi ekonomik bak~ mdan kendine ba~l~~ tutacak bir formül
arama~a ba~lam~~t~ .
~ubat- ~~ o Nisan 192o'de Londra'da, Müttefiklerin Osmanl~~
Devletine kabul ettirelecek bar~~~ ko~ ullar~~ üzerindeki görü~ melerinde,
Frans~ zlar ile Italyanlar Türkiye için, Ingiltere'ye oranla, daha yumu~ak bir
tutum içinde görünmü~ tü. özellikle Istanbul'un ve Izmir bölgesinin, kimi
ko~ ullarla, Türkiye'de kalmas~ n~~ istiyorlard~ . Bununla birlikte Fransa,
Trakya s~ n~ r~ n~ n Çatalca'dan geçmesi, Ermeni devleti kurulmas~ , Kürt
özerkli~i gibi, Ankara'n~ n kabul edemeyce~i ko~ullar~~ onayl~ yordu.
12

Londra Konferans~~ s~ ras~ nda Fransa'n~ n Suriye Yüksek Komiseri
George Picot Türkiye'ye gelerek Mustafa Kemal ile Sivaseta, güneydo~u
Anadolu'nun gelece~i konusunu görü~ mü~ tü. Picot, Mustafa Kemal'in
dinamik ki~ili~inin ve anavatan topraklar~ ndan hiç' bir yeri yabanc~ lara
b~ rakmamak kararl~ l~~~ mn etkisi alt~ nda kalm~~~ve Hükümetine gönderdi~i
raporda bunlar~~ belirtmi~ ti. Bunun üzerine, Londra Konferans~ nda
Ba~bakan Millerand'~ n ba~~yard~ mc~s~~ durumundaki, D~~i~ leri Genel
Sekreteri Philippe Berthelot da "Fransa'n~ n kendisine tan~ nacak kimi
ayr~cal~ klar kar~~l~~~ nda güneydo~ u Anadolu üzerindeki haklar~ ndan
(egemenlik hakk~~ anlam~ na) vazgeçebilece~ini" ilk kez aç~ klam~~~ ve bu
konuda Ingiltere Ba~ bakan~~ Lloyd George'un bir yorumuna verdi~i
kar~~l~ kta da "... Fransa bu bölgeyi kendi egemenli~i alt~ na alman~ n bir
2 Jeanmougin, Gaston, "Les relations franco-turques en 1925", Revue d'Histoire
Diplomatique, Janvier-Juin 1970, Paris, S. ~~ ~~ o
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yan~lg~~ oldu~unu anlam~~t~ r. Buras~~ bütünüyle bir Türk ülkesidir" demi~ti 3.
23 Nisan 192o'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu~u s~ rada,
Müttefikler 1916 Sykes-Picot Anla~mas~~hükümleri çerçevesinde Osmanl~~
Devletine kabul ettirilecek bar~~~ko~ullar~ n~~ ve ondan ay~ rd~ klar~~ Arap
ülkelerinin gelece~ini görü~mek üzere San Remo'da toplant~~ içinde idi.
Toplant~da, gerçi Suriye ve Lübnan'~ n Frans~z mandas~~ alt~na geçmesi ve
Kilikya'mn Frans~z denetiminde tutulmas~~ kararla~t~ r~lm~~t~, ancak, 1916
Anla~mas~ na yak~n olarak, Musul bölgesi Suriye'ye de~il, Irak'a (Ingiliz
mandas~ ) b~ rak~l~ yordu. Fransa bu ödün kar~~l~~~ nda, Suriye-Lübnan'da
Ingliz etkisinden kayg~s~~ kalmam~~ t~. Nitekim onlar~n 1918'de getirdi~i
Faysal'~~ -ki kendisini 8 Mart 192o'de Kral ilan ettirmi~ ti- Temmuzda
Suriye'den att~ racakt~.
Frans~zlar~ n Ankara ile temas için yeni bir giri~imi Paris'ten Türkiye'ye
gönderilen Kardinal Dubois'nin 1920 Nisan~ nda Karadeniz limanlarindan
birinde Ankara hükümetinin temsilcileri ile görü~ mek istemi biçiminde
olmu~, ancak Ankara bunu kabul etmemi~ti. May~sta, bir Frans~z binba~~s~~
ile bir sivil Istanbul'dan Ankara'ya gönderilmi~se de, onlar da bir sonuç
alamam~~t~ . Bu arada, Istanbul'da Ankara Hükümeti yanl~s~~ olarak
tan~ nm~~~bir kaç Türk, Sava adl~~ bir Frans~z ile birlikte, 1920 Mart~ nda
Berut' ta General Gouraud'nun Genel Sekreteri Robert de Caix de Saint
Aymour (Mustafa Kemal'in Nutkunda ad~~ Duquest diye geçiyor)
ba~kanl~~~ ndaki bir Frans~ z kurulunun Ankara'ya yollanmas~ m sa~lam~~t~.
Mustafa Kemal 21 ve 22 May~sta kendisiyle görü~en bu kurula, ancak tüm
Kilikya'dan Frans~zlar~ n çekilmeleri konusunu görü~ebilece~ini aç~kca
bildirmi~ ti. Kurul buna yetkisi olmad~~~ n~, konu üzerinde Paris ile temas
kurabilmek için, önce bir ate~ kes anla~mas~~ yap~ mas~ n~~ önermi~ti. Bunun
üzerine 23 May~sta anla~maya var~lm~~, ate~kes 29 /3o May~stan ba~lamak
üzere, 20 gün için yürürlü~e girmi~ti. Anla~maya göre, Frans~zlar Pozanti,
Sis, Antep, Mara~~ve Urfa'y~~ bo~altacak, tutsaklar ve tutuklular de~i~toku~~
edilecek, Frans~ zlara kimi ekonomik ayr~cal~ klar tan~ nacak, buna kar~~l~ k
Fransa Türk ulusal hareketine kar~~~ç~ kmayacak, hatta onun amaçlar~ n~~
resmi olmayan biçimde destekleyecekti 4.
Ate~kes Anla~mas~, Fransa'n~ n Türkiye konusunda ilk kez Ingiltere'den
ayr~lm~~~olarak ve Istanbul (Osmanl~ ) Hükümetini bir kenara b~ rakarak,
Ankara ile bir uzla~~ ya varmak iste~inin somut bir kan~t~~idi.
3 Baytok, Taner, "Ingiliz Kaynaklar~ ndan Türk Kurtulu~~Sava~~", Ankara, t 97o, S. 566o ve 8o
4 Sonyel, Dr. SalMii R., "Kurtulu~~Sava~~~Günlerinde Bat~~Siyasam~z", T.Tarih Kurumu,
Belleten, Ankara, 1981, Atatürk Özel Say~s~, S. 328-331
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Frans~zlar, güneyde ate~kese kar~~ n, 8 Haziranda Zonguldak Ere~lisine
asker ç~ kar~ p kömür havzas~ n~~ i~gal edince, Mustafa Kemal General
Gouraud'nun dikkatini çekmi~~ve bu durumda 18 Haziran gece yar~s~ nda
ate~kesin uzat~ lmay~ p son bulaca~~ n~~ bildirmi~ ti. Böylece güneyde sava~~
büsbütün k~z~~acakt~ .
San Remo Anla~mas~~ üzerine, Paris banliyösünde, Sevres'de
Müttefiklerle Osmanl~~ kurulu aras~ nda bar~~~ görü~meleri ii May~sta
ba~lam~~ t~. Ankara Hükümeti, Osmanl~~ kurulunun Türkiye'yi temsil
edemeyce~ini aç~ klamakta gecik~nemi~ ti. Ama a~~ r ko~ ullar içeren Sevres
Andla~mas~~ ~~ o A~ustos 1920'de imzalanm~~ t~ . Üç büyük Müttefik
( ~ ngiltere, Fransa ve ~ talya) gene o gün aralar~ nda imzalad~ klar~~ ayr~~ bir
Anla~ma ile,Anadolu'da kendi "Ç~ kar bölgeleri"ni belirlemi~ti. Bununla
Fransa, Kilikya bölgesinde kendi etkisini sürdürmek ve ekonomik ç~ karlar~ n~~
gerçekle~tirmek olana~~ n~~ elde etmi~~oluyordu.
Fransa, Kilikya'da tutunman~ n zorlu~unu anlamas~ na kar~~ n, henüz
Ankara Hükümeti ile bir genel anla~ma dü~ünmüyor, Türkiye'nin gelece~i
konusunda Ingiltere'ye az çok ayak uyduruyordu. Nitekim Yunan
Ordusunun Ege bölgesinde Milne çizgisini a~mas~~ için 20 Haziran ~~ 92o'de
Müttefiklerin karar~ na kat~ lm~~, ~~ o A~ustos Sevres Andla~mas~ n~ n a~~ r
hükümlerini onaylam~~t~. Bununla birlikte, 24 A~ustosta Türk-Sovyet Bar~~~
ve Dostluk Andla~mas~ n~ n parafe edilmesi, arkas~ ndan Türk Ordusunun
do~uda Ermenileri yenmesi üzerine, 2 Aral~ kta Gümrü bar~~~Andla~ mas~ n~ n
yap~lmas~~ ve 1921 Ocak ay~ nda 1. Inönü sava~~ nda Yunanl~larm
durdurulmas~, onu Sevres hükümlerinin uygulanmas~~ zorunlu~una
inand~ rma~a ba~lam~~ t~ .
Bu durumda Müttefikler, Sevres Andla~mas~~hükümlerinde Türkiye
yarar~ na de~i~iklikler yap~lmas~~ i~ini görü~mek üzere, Londra'da bir
konferans düzenlemi~ler ve buna hem ~stanbul, hem Ankara Hükümetini
temsil eden kurullar ça~~ rm~~lard~ . 21 ~ubat-12 Mart 1921'de Londra'da
yap~ lan görü~melerde Istanbul hükümetini Sadrazam Tevfik Pa~a, Ankara
hükümetini D~~i~leri Bakan~~ Bekir Sami (Kunduh) temsil etmi~ti. Tevkif
Pa~a sözü daha çok Bekir Sami'ye b~ rakm~~, o da Misak~~ Milli ilkelerini
savunmu~ tu. Fransa Ba~bakan~~ Aristide Briand ve Gen. Gouraud'un
konferansta Türk Milli hareketinden sayg~~ile sözetmesi ~ ngilizleri sarsm~~ t~.
Fransa'n~ n bu tutumu Yunanistan'da da sert tepkiler uyand~ racakt~. Gerçi
Konferans as~ l amac~ na varamadan da~~lacak t~, ama Bekir Sami belirli
konularda üç büyük Devletle birer anla~ma imzalam~~ t~ . :1 Martta Briand
ile imzalad~~~~Anla~ma en geni~~kapsaml~s~~ olmu~tu 5. Buna göre, Frans~zlar
Sonycl, ibid, S. 4.01
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Kilikya'y~~ bo~altacak; Sava~~tutsaklar~~ ve öbür tutuklular de~i~ toku~~
edilecek; genel af aç~ klanacak; Ermenilerin güvenli~i için Türkiye önlemler
alacak; Iskenderun bölgesi özel bir rejime sahip olarak Suriye taraf~ nda
kalacak, Sevres'de öngörülen Türk-Suriye s~ n~ r~~ biraz de~i~tirilecek ve
Ba~dat Demiryolunun büyük kesimi Türkiye'de kalacak, Frans~ zlara
ekonomik alanda ayr~cal~ klar tan~ nacakt~ .
Mustafa Kemal, Bekir Sami'nin yapt~~~~anla~may~, Misak~~ Milli'ye
ayk~ r~~ dü~en hükümleri nedeniyle, be~enmemi~ti. Anla~ma TBMM'nce
onaylanmayacak, Bekir Sami de Temmuzde çekilmek zorunda kalacak,
yerine Yusuf Kemal (Tengir~ek) D~~i~leri Bakan~~ olacakt~.
Bu arada, 16 Mart 1921 günü Moskova'da Sovyet Rusya ile Bar~~~ve
Dostluk Anla~mas~~ imzalanm~~~ve 3 ~~ Mart-1 Nisanda Yunanl~lara kar~~~ 2.
Inönü zaferi kazamlm~~ t~ . Bu geli~meler Frans~zlar~~ etkilemi~ti. Fransa
Kuvvetleri 21 Haziranda Zonguldak'tan çekilmi~ti. Italyan Kuvvetleri de
Temmuzde Anadolu'dan ayr~lm~~ t~ . En önemlisi Türk Ordusunun 23
A~ustos- ~~ 3 Eylülde Yunanl~lara kar~~~Sakarya zaferini kazanmas~~ olmu~ tu.
Art~ k ortada gücü k~ r~lm~~~bir Yunan Ordusu ile onun gerisindeki Ingiltere
kal~ yordu.
~imdi, Ekim 1921 Ankara Anla~mas~ n~ n ba~~ tlanmas~~ sonucunu
verecek olan Frans~z tutumundaki bu de~i~ imin nedenlerine de~inebiliriz:
Fransa Suriye-Lübnan'dan ba~ ka Kilikya'ya da egemen olmak h~ rs~ na
kap~ lm~~, ama orada Türklerin direni~ini görünce yan~ld~~~ m çabuk
anlam~~ t~ r. Frans~zlar, Mustafa Kemal'in giri~ti~i eylemin niteli~i ve
niceli~ini de önceleri iyi de~erlendirememi~ tir. Örne~in, Aral~ k ~~91 g'da
Müttefiklerin Paris toplant~s~ nda Berthelot "bu bir blöftür" demi~ti 6 . Ama,
1920 ba~lar~ nda Fransa Ankara ile temas aramakta gecikmeyecekti.
Görülüyor ki, Fransa'n~ n tutumundaki de~i~ikli~in en önemli ögesi Türk
direnci idi. Art~ k fazla parçalanmayan, ya~ayabilir bir Türkiye Frans~zlar~ n
oradaki ekonomik varl~ klar~ n~ n korunmas~~ ve geli~tirilmesi bak~ m~ ndan
yararl~~ idi. Böyle olunca, onu da~~ tmak isteyen Lloyd George Ingilteresi ve
onun uydusu Yunanistan ile anla~mazl~ klar~~ artacakt~ .
Ikincil ögeler olarak ~unlar ortaya ç~ k~yor: Sovyet Rusya yeni
Türkiye'ye dostluk ve ilgi gösteriyordu. Gerçi Fransa Mustafa Kemal'in
milliyetçi ve komünizme kar~~~oldu~ unu biliyordu, ama olaylar~ n nas~ l
geli~ece~i belli olmazd~ . Sovyetler Anadolu'da etkilerini art~ r~ rlarsa bu,
Fransa'n~ n Türkiye'deki ç~karlar~ ndan ba~ka, mandas~~ alt~ ndaki Suriye ve
Lübnan'da tutunmalar~ m da tehlikeye sokabilirdi. Bu kayg~~ Ingliz
çevrelerde de vard~.
6

Baytok, Ibid, S. 31
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Öte yandan, Mustafa Kemal eylemi Hindistan'daki Müslümanlar
aras~nda oldu~u gibi Frans~z yönetimindeki Kuzey Afrika'da, özellikle
Fas'ta geni~~yank~lar uyand~ rm~~t~. Bunun, zamanla bu bölge halklann~~
ba~~ms~zl~k isteme~e itmesi olas~l~~~~vard~. Fas Genel Valisi Mare~al Lyautey
1920 y~l~~sonlar~ ndan ba~layarak bu tehlike üzerinde Hükümetinin dikkatini
çekmekte ve islam dünyas~~ ile Fransa'y~~ dost tutabilmek için, onun
Müslümanlar~n koruyucusu durumunda olmas~ n~, Mustafa Kemal'e
yak~nl~ k göstermesini, Türkiye'yi Yunanl~lardan kurtarmas~ n~~ önermekte
idi. Mare~al Fransa'da büyük saygml~~a sahip sözü dinlenen bir ki~i oldu~u
için uyar~lar~~ Hükümetini etkiliyordu. Onun bu giri~imlerini ö~renen
Mustafa Kemal 25 Aral~k 1 92 1 'de kendisine bir mektup yollayacak, böylece
iki asker aras~ nda bir ba~lant~~ kurulacakt~~7 .
Bundan ba~ka, 1920 y~l~ndan ba~layarak, Frans~z kamuoyunda
Mustafa Kemal'in eylemi yarar~na bir hava olu~uyordu. Bunda özellikle
Liberal Cumhuriyetçiler, Progresistler, Laikler, Sosyalistler, sömürgecili~e
kar~~~olanlar, Masonlar rol oynuyordu. Ba~lar~ nda Jean Deny'nin
bulundu~u türkologlar da Türkiye'deki gerçe~i göstermek bak~ m~ndan az
çok etkili oluyordu. Buna kar~~l~ k, Fransa'n~ n Do~uda Hristiyanlann
statüsünü korumas~ n~~ isteyen tutucular ise Mustafa Kemal eylemine kar~~~
idi 8
Bir ba~ka öge olarak, liberal e~ilimli Aristide Briand'~ n 1921 y~l~~
ba~lar~nda ba~bakanl~~a getirilmesi belirtilme~e de~er. Briand Avrupa'da
bar~~~havas~ n~n egemen olmas~ n~~ve Türkiye ile de bir an önce bir uzla~~ya
var~lmas~n~~ istiyordu. Bunu Londra Konferans~~ s~ ras~ nda Bekir Sami ile
yapt~~~~görü~melerde belli etmi~ti.
Ankara Hükümeti de Fransa ile, Misak~~Milli ilkelerine ters dü~memek
ko~ulu ile, biran önce anla~makta ~u yarar~~ görüyordu: Kilikya'da Frans~z
cephesi ortadan kalkarsa Türk ordusu tüm gücünü Yunanl~lar~~
Anadolu'dan atmaya harcayabilecek, ~ ngiltere Frans~z Müttefikinden
yoksun b~ rak~lacak, Bat~l~~ büyük Devletlerden biri tarafindan tan~nm~~~
olacak, böylece ~stanbul Hükümetinin me~rulu~u da büsbütün azalacakt~ r.
Bu ilk temaslar Frans~ zlara Ankara Hükümetinin tutumunu ve
Mustafa Kemal'in k~~~l~~~ n~~göstermi~ti. Ankara da Fransa'n~n bir anla~ma
Lyautey'in giri~imleri ve Mustafa Kemal ile Yaz~~malar~~için bkz., Pierre Lyautey
(Mare~al~n torunu), "Turquie Moderne", Paris, 1970, S. lo6-112; ayr~ca Kültür Bakanl~~~,
"Atatürk'ün Milli D~~~Politikas~", Ankara, 1981, C. I, S. 415-420
8 Bazin, Louis, "Mustafa Kemal Atatürk et la Turcologie Française", Turcica, Atatürk
Özel Say~s~ , Paris, 1981; ayr~ca, Akyüz, Prof. Dr. Yahya, "Lozan Konferans~~ ba~larken Frans~z
kamuoyu", Türk Tarih Kurumu Belleten'i Atatürk özel say~s~, Ankara 1981, S. 257-282
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için ne ölçüde anlay~~l~~davranabilece~ini anlam~~t~. Bir anla~ma giri~imi
Fransa'dan gelmekte gecikmeyecekti. Ba~ bakan Briand'~ n böyle bir giri~imi
gerçekle~ tirmek için seçti~i adam Franklin-Bouillon olmu~tu. Kendisi daha
önce Bakanl~k etmi~, o s~ rada Radikal Parti milletvekili olarak
Parlementoda D~~i~ leri Komisyonu raportörü idi. Çok zeki ve canl~~ bir
ki~iydi.
Franklin-Bouillon'un Ankara'ya ilk geli~ i, 1921 Haziran~ nda, yar~~
resmi bir görevle olmu~ tu. Kendisinin, yan~ ndaki Binba~~~Sarrou ile birlikte,
Istanbul'dan Ankara'ya gelmesi için 26 May~ sta bir Bakanlar Kurulu karar~~
ç~kar~lm~~t~~9 . Mustafa Kemal 9 Haziranda Ankara'ya varan FranklinBouillon'a uzun uzad~ ya Milli eylemin amac~ n~, Misak~~Milli'nin ilkelerini
anlatm~~ , TBMM hükümetinin Türkiye'nin tek me~ ru iktidar~~ oldu~unu,
Türkiye'nin tam ba~~ ms~zl~ k ve egemen e~itlik istedi~ini söylemi~ti. Dost
olmu~lard~ . Ziyaret Fransa için bir sondajd~ . Franklin-Bouillon Paris'e
dönünce durum de~erlendirilmi~~ve Ankara ile yap~lacak anla~man~ n ana
çizgileri saptanm~~t~ . Bunlar, Bekir Sami ile var~lan Anla~maya göre, Fransa
taraf~ ndan bir az daha ödün verici nitelik ta~~ yordu.
Ekimde Franklin-Bouillon art~ k bir anla~man~n görü~ülmesi ve
ba~~ tlanmas~~ y-etkisiyle yeniden Ankara'ya gönderilmi~ti. Görü~meler,
D~~i~leri Bakan~~ Yusuf Kemal'den çok, Mustafa Kemal taraf~ ndan
yaürütülmü~tü. 20 Ekimde Franklin-Bouillon ile Yusuf Kemal aras~ nda
imzalanan Anla~man~ n ana çizgileri ~öyle özetlenebilir:
Bu ba~~ t "TBMM Hükümeti ile Frans~ z Cumhuriyeti aras~ nda"
yap~lm~~t~ . Öyle ise, Fransa Ankara Hükümetini resmen (de jure) tan~ m~~~
olmuyor muydu? Daha önce Ate~ kes Anla~mas~~ ve Bekir Sami'nin
Londra'da imzalad~~~~Anla~ma "de facto" bir tan~ ma say~l~ rsa, Ankara
Anla~mas~yla tan~ ma resmi bir nitelik ta~~~maz m~ yd~? Bizce öyle. Yaln~z
Fransa için biçimsel bir konu vard~: Türkiye ile kesin bar~~~anla~mas~ n~~
ancak Müttefikleriyle birlikte yapmas~~ gerekiyordu. Bundan ba~ka,
Istanbul Hükümeti ile de ili~ ki içinde idi, onun nezdinde bir Yüksek Komiser
bulunduruyordu. Padi~ah henüz Devletin ba~~~görünüyordu. Ankara'ya
resmi bir temsilci de gönderilmi~~de~ildi. Bu nedenledir ki, Ankara'da
imzalanan ba~~ ta Andla~ma (trait) de~il, Anla~ ma (Accord) denilmi~ti.
Hukuksal ve biçimsel durum böyle olmakla birlikte, Ankara Anla~mas~~
(Accord-Franco-Turc) Türkiye ile Fransa aras~ ndaki sava~~durumuna son
vermekle (Madde 1), bir bar~~~andla~mas~, ya da hiç de~ilse, iki y~l sonra
Lozan'da yap~lacak kesin bar~~~andla~mas~ na de~in, bir ön bar~~~andla~mas~~
9

Kültür Bakanl~~~ , ibid, C.1., S. 337

TÜRK - FRANSIZ SIYASAL ILI~KILERI

967

niteli~indeydi. Nitekim Lozan Andla~mas~na ba~l~~bir Mektupta, Frans~z
yetkili temsilcisi Pell , "Lozan Andla~mas~n~n Ankara Anla~mas~~
hükümlerini her hangi bir biçimde bozniad~~~ n~" bildirecek, Ismet Pa~a'da
verdi~i yan~ tta bunu do~rulayacakt~~ Jo.
Anla~ma ile, Türkiye-Suriye s~ n~r~~ belirleniyor (Md. 3 ve 8); bu s~ n~r
üzerindeki i~birli~i, oradan geçen demiryoluna ili~kin i~ler vb. düzenleniyor
(Md. 9-13); Suriye tarafinda kalmakla birlikte, Iskenderun bölgesi (Hatay)
için özel bir Yönetim rejimi kurulmas~~ve orada türkçenin resmi bir niteli~i
olmas~~ öngörülüyor (Md. 7 ve 1-2 say~l~~ Ek Mektuplar); az~nl~k haklar~~
Misak~~Milli'ye yollama yap~larak tan~n~yor (Md. 6); ayr~ca Frans~zlar~ n
Türkiye'de ekonomik ya da kültürel alanda var olan ya da tan~ nmas~~
gerekecek kimi ayr~cal~klar~~belirtiliyordu (Ekli Mektuplar). Ku~kusuz,
Türkiye'nin öbür s~n~rlar~, Bo~azlar rejimi, Osmanl~~ Borçlar~~ gibi konular
Fransa ve Müttefikleriyle Lozan'da çözüme ba~lanacakt~ .
Ankara Anla~mas~ n~ n önemine gelince: Türkler güneydeki kuvvetlerini
çekip tüm gücünü Yunanl~lara kar~~~kullanmak gibi bir olanak elde etti~i
gibi, ilk kez bir Bat~l~~ büyük Devletle bar~~~içine girmekle, onu Türkiye
konusunda ~ngiltere'den ay~rm~~~oluyordu. Nitekim ~ ngiltere ve onun
uydusu Yunanistan Ankara Anla~mas~ na sert tepki gösterecek, ~ stanbul
Hükümeti de varolu~~nedenini yitirmekte oldu~unu anlayacaku. Fransa
Do~uda sava~a son vermekle, Türkiye ile dostlu~u yeniden kurmaktan,
dolay~siyle oradaki ç~karlar~n~~ korumak olana~~n~~ elde etmekten memnundu. Frans~z bas~n~~ genellikle bu ba~ar~ y~~ ak~~l~ yordu.
Anla~ ma, Iskenderun bölgesinin Suriye'de kalmas~~ d~~~ nda, Misak~~
Milli'nin ilkelerine ters dü~en hükümler içermiyordu. Iskenderun bölgesinin
de Türklü~ü kabul edilmi~ti ki, bu Lozan'da da do~rulanacak ve 1939'da
bölgenin Türkiye'ye geçmesine bir temel olacakt~.
ANKARA ANLA~ MASINDAN LOZAN'A: 1922 - 1923
Yaln~z Adana bölgesinde tutunabilmekte olan Frans~z kuvvetleri
Ankara Anla~mas~~uyar~nca (Md. 3), iki ay içinde Türk-Suriye s~ n~ r~ n~ n öte
yan~ na geçmi~, Türk Kuvvetleri de düzen ve bar~~~içinde bo~alt~ lan
topraklara girmi~ti.
Ba~layan Türk-Frans~z dostluk havas~~ içinde, Frans~zlar~n gerek
Istanbul, gerek Kilikya'daki garnizonlar~ ndan Türk Ordusuna silah,
10 Ankara Anla~mas~n~n geçerli frans~ zca metni için bkz. Milletler Cemiyeti Andla~malan
Dizisi (LONTS), C. 54, S. 177; o zamanki Türkçe ile resmi çevirisi için bkz. Düstur, Ter. III, C.
2, S. 152; bugünkü türiçesi için bkz. Soysal, Ismail, "Türkiye'nin Siyasal Andla~malan",
Ankara, 1983,
C. I, S. 50
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cephane ve gereçler geçirildi~i ve 1922 May~s~ nda Kilikya k~y~lar~nda
Frans~z sava~~gemilerinin Helle adl~~ bir Yunan Kruazörünün müdahalesini
önledi~i haberleri ortaya ç~ km~~t~~11.
Ankara Anla~mas~~ taraflar~n birbiri kat~na yar~~ resmi temsilciler
yollamas~~ sonucunu da vermi~ ti. önce Ankara Hükümeti Ferit (Tek) Beyi
Paris'e göndermi~, bu ilk temsilci ~~ Aral~ k 1921'de göreve ba~lam~~t~. Fransa
da Suriye'deki Frans~z Yüksek Komiserli~ine ba~l~~ Albay Mougin'i
Ankara'ya yollam~~t~. 8 Haziran 1922'de göreve ba~ layan Mougin Mustafa
Kemal'in hayran~~ ve Türk Milli hareketinin savunucusu olacak, hatta
Türkiye'yi yeterince desteklemiyor, diye kendi hükümetini de s~k s~ k
ele~tirince 1924'de bir ara Merkez'e al~ nacak, sonra dönecek, general olacak
ve ilk Fransa Büyükelçisi Sarraut 1925 May~s~ nda gelinceye dek görevini
sürdürecekti 12 • öte yandan, Ankara Hükümetinin Istanbul'daki temsilcisi
Hamit Bey Müttefiklerin Yüksek Komiserleriyle, özellikle Ankara
Anla~mas~ ndan sonra General Pelle ile temas içinde bulunuyordu.
1922 y~l~~ Türk Milli Kurtulu~~hareketinin zafer y~l~~olacakt~. Mustafa
Kemal Yunanl~lar~~ silâh kuvvetiyle Anadolu'dan ç~ karmadan önce bar~~~
yolunu denemek istemi~, D~~i~leri Bakan~~ Yusuf Kemal'i, Misak~~ Milli
ilkelerine uygun bar~~~ko~ullar~~ üzerinde temaslar yapmak üzere, Londra ve
Paris'e yollam~~ t~.
Yusuf Kemal 1922 ~ubat~ nda Avrupa'ya giderken Istanbul'da, Ingiliz
Yüksek Komiseri ile oldu~u gibi, Frans~z Yüksek Komiseri General Pelle ile
de görü~mü~ tü. Pelle, Paris'ten iki gün önce döndü~ünü bildirerek, orada
Cumhurba~kan~~ Millerand, yeni Ba~ bakan Poincare, Fas Genel Valisi
Lyautey, General Gouraud ile görü~tü~ ünü, Fransa'n~n Türkiye'ye kar~~~
ba~latt~~~~dostluk politikas~ n~ n hiç de~i~medi~ini, bu politika ile Kuzey
Afrika Müslümanlar~n~~ tatmin etmek, Türkiye'nin Bol~eviklerin eline
dü~mesini önlemek istediklerini, Türkiye'yi güçle~le~tirip ça~da~la~t~ rman~n
Fransa'n~n ç~ karlar~ na uygun olaca~~n~, Ingiltere'nin Yunanistan'~~
korumas~na kar~~l~ k, Fransa'n~ n da Türkiyenin sözcülü~ünü yapaca~~n~,
ancak Almanya sorunu nedeniyle, Frans~ z Hükümetinin Ingiltere'yi
kollamak zorunda oldu~unu, Bar~~~anla~mas~~ yap~l~rken, gelecekteki Türk
Ordusunun niceli~i, az~ nl~ k i~leri, Trakya S~n~ rlar~~ gibi konular~ n
11 Gontaut-Biron et le 12.evrand, "D'Angora â Lausanne", Paris, 1933, S. 08-99
12 Kaynaklar bölümünde belirtildi~i üzere, Mougin Türkiye an~lar~n~~yazd~~~~gibi, torunu
Jeanmougin de Türk-Frans~ z ili~ kileri üzerinde bir doktora tezi ve bir de makale yay~mlam~~,
ayr~ ca Paul Dumont'un Albay Mougin'in misyonu üzerinde bir makalesi Turcica Dergisinde
ç~km~~ t~r. 14 Temmuz 1922'de Frans~ z Milli bayram~ nda Fransa temsilciliginde Mustafa

Kemal'in ve Mougin'in konu~malar~~ için bkz. Kültür Bakanl~~~, ibid, C. I. S. 434-437
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çözümünde zorluklar ç~kabilece~ini, Türk Maliyesinin denetimi ve
Kapitülasyonlann, bir geçi~~dönemi süresince, korunmas~nda yarar
bulundu~unu anlatm~~t~~ 13 .
Pelle'nin bu aç~klamalar~ , Fransa'n~n, Türkiye'nin koruyucusu olarak,
ondan kendi ç~karlar~~do~rultusunda, Misak~~ Milli ilkeleri ile ba~da~mayan,
ödünler koparmak istedi~ini gösteriyordu.
2 Martta Paris'te, Ba~bakan Poincare Yusuf Kemal'e, Ankara
Anla~mas~~ ile dostlu~un canland~~~n~, Anla~ma hükümlerinin Bar~~~
Andla~mas~na oldu~u gibi geçirilece~ini, Bar~~~Konferans~nda Fransa'n~n
Türkiye yarar~na rol oynayabilece~ini söyledikten sonra, Izmir'de Rum
ço~unlu~u bulundu~u yolundaki savlardan ve güneydo~uda ortaya ç~kan
kimi olaylardan sözetmi~, o da gerçekleri Poincare'ye anlatm~~t~~14.
Yusuf Kemal Paris'te iken Müttefiklerin D~~i~leri Bakanlar~~da orada
toplanm~~~ve 22 Martta Türkiye ve Yunanistan'a bir silah b~rak~~~m~~
önermi~ti. Yunanistan öneriyi hemen kabul etmi~ ti. Ankara Hükümeti
bunu incelerken Müttefikler 26 Martta Ankara'ya yollad~klar~~bir nota ile,
bar~~a temel olacak ko~ullar~~bildirmi~lerdi ki, bunlar Misak~~ Milliye
uymuyordu. Ankara, 5 Nisanda verdi~i yan~ tta, her ~eyden önce Anadolu ve
Trakya'n~n bo~alt~lmas~n~~ istemi~ti. Müttefikler buna yana~mayacakt~.
Yusuf Kemal'in ~~o Nisanda Paris'ten Mustafa Kemal'e yollad~~~~mesajdan
anlaphyordu ki, Poincare bas~ n, Parlamento ve öbür çevrelerin Türkiye
yarar~na bask~s~na kar~~ n, Ingiltere ile uyum içinde kalmak istiyor, ayr~ca
Türkiye'deki Hristiyan az~nl~ klar, ekonomik ayr~cal~klar vb. konular~ nda
ödünler k-oparma~a çal~~~ yordu.
Yusuf Kemal Ankara'y~~ döndükten sonra Mustafa Kemal Haziranda
Içi~leri Bakan~~ Fethi (Okyar) Beyi Paris ve Londra'ya göndermi~ti.
Londra'da Lloyd George ve D~~i~leri Bakan~~Curzon onu kabul etmeyecekti.
Buna kar~~l~ k, Fethi Bey Paris'te Poincare ile iki kez görü~mü~tü. Ancak
olumlu bir geli~me sa~lanamam~~t~.
Mustafa Kemal bu durumda, bir süredir güçIendirmekte oldu~u
Orduyu 26 A~ustosta harekete geçirmi~ti. 30 A~ustosta Yunan Ordusu kesin
biçimde yenilmi~, Türk Kuvvetleri 5 Eylül'de Bursa'ya, 9 Eylülde Izmir'e
girmi~ti.
Ingiltere, Türk Kuvvetlerinin Müttefiklerin i~gali alt~ndaki Bo~azlar
bölgesine girmesi olas~l~~~~üzerine, eylül ortalar~ nda bu bölgeyi "tarafs~z"
ilan edip gerekti~inde savunulmas~~için Müttefiklerinden yard~m ça~r~s~nda
13
14

Kültür Bakanl~~~, ibid, S. 397
Kültür Bakanl~~~, ibid, S. 413.
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bulununca Italya ve Fransa olumsuz yan~t vermi~ti. Üstelik Poincare
Çanakkale'deki Frans~ z Kuvvetlerinin kar~~~yakaya çekilmesini emretmi~ti.
Dominyonlardan ise yaln~ z Avusturalya ve Yeni Zelanda yard~m vadinde
bulunmu~tu. Fransa'n~ n tutumu, onu Ingiltere ile bir ciddi gerginlik içinde
sokmu~tu. Anla~~lm~~t~~ki, Fransa Türkiye konusunda Ingiltere'ye ancak bir
ölçüde ayak uyduracakur. Her halde bar~~~yapt~~~~Türkiye ile yeni bir
çat~~maya kar~~yd~ . Bununla birlikte, durumu yat~~ t~rmak istemi~, Istanbul
daki Yüksek Komiseri General Pelle'yi Mustafa Kemal ile görü~mek üzere
Izmir'e gönderecek, Türk Ordusunun Bo~azlar bölgesine girmememsinin
iyi olaca~~n~~bildirmi~ ti. Mustafa Kemal "Milli Hükümetimiz böyle bir
bölge tan~m~ yor. Trakya bo~alt~lmad~ kça Ordumuz durdurulamaz"
demi~ti. Ancak, Bo~azlar bölgesine hemen girilmesine gerek görmüyor,
bunun ban~ç~~yoldan sa~lanabilece~ine inan~yordu.
Nitekim, 23 Eylülde, Müttefikler Ankara Hükümetine verdikleri bir
notada, Trakya'n~ n Meriç s~n~r~ na dek Türk Ordusunca i~galini ve bar~~~
andla~mas~~yap~l~nca Bo~azlar bölgesinin de bo~alt~ lacak~n~~bildirerek bir
silah b~rak~~~m~~Konferans~~önerince, Türkiye bunu kabul etmi~~ve 3 Ekimde
Mudanya'da toplan~labilece~i yan~t~n~~vermi~ti.
3-11 Ekim Mudanya silah b~rak~~~m~~ görü~melerinde Bat~l~~
Müttefikleri Istanbul'daki ~~gal Kuvvetleri Komutanlar~~(Fransa'n~nki
General Charpy) Yunanistan'~~General Mazerakis, Türkiye'yi de Ismet
Pa~a temsil etmi~ti. Imzalanan Sözle~me ile, 15 Ekimden ba~layarak ate~kes
olmu~~ve Kas~m sonuna do~ru Türk Ordusu Trakya'y~~tümü ile i~gal etmi~ti.
Bundan sonra, Müttefiklerin önerisi uyar~nca, Lozan'da toplanacak Bar~~~
Konferans~nda ~stanbul Hükümetinin de temsili istenmi~, Ankara
Hükümeti bunu reddetmi~ti. ~~ Kas~mda TBMM Saltanat~~kald~nnca, i~~
kökünden çözüme ba~lanm~~t~. Lozan'da Türkiye'yi yaln~z yeni D~~i~leri
Bakan~~Ismet Pa~a ba~kanl~~~ ndaki bir kurul temsil edecekti.
Kas~m 1922'de Saltanat'~n kald~r~lmas~~üzerine Sultan Vahidettin
ülkeyi terketmi~, 18 Kas~ mda da Abdülmecit Efendi, siyasal yetkilerden
yoksun olarak, Halife ilan edilmi~ ti. Abdülmecit Efendi içtenlikle bir Frans~z
dostu idi. Yüksek Komiser Pelle ile s~ k s~k temas ediyor, dan~~malarda
bulunuyor, ileride Sultan olmak umuduyla, Fransa'dan destek bekledi~ini
belli ediyordu. Pelle 18 Kas~mda Paris'e yollad~~~~raporda, Halifenin
Fransa'ya güven besledi~ini, onun Halifeli~e getirilmesinin Fransa'n~n
ç~karlar~ na uygun oldu~unu belirtmi~, ancak Ankara'y~~k~~k~rtmamak için,
bu durumun Frans~z bas~n~nda ortaya konulmas~n~ n önlenmesini istemi~ti.
Pelle, Lozan bar~~~görü~meleri kesildi~i dönemde, 29 Mart 1923 günü
yollad~~~~bir ba~ka raporda da, TBMM'nde Mustafa Kemal'e muhalefetin
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artt~~~n~, bir suikasta u~rayabilece~ini, onun niyetinin Halifeyi atmak ya da
silik bir duruma getirerek, tahta ç~ kmak ve ülkeyi diktatörce yönetmek
oldu~unu bildirmi~ti 144 Ne var ki, Frans~z hükümeti Pelle'nin bu
görü~lerini ihtiyatla kar~~layacak ve, Ankara'daki temsilcisi Albay
Mougin'den gelen raporlara daha fazla kulak verecekti.
Ismet Pa~a, Lozan Konferans~~ba~lamadan önce 15 Kas~mda Paris'e
gelmi~~ve Ba~bakan Poincare ile görü~mü~, ona bar~~~için Türk görü~ünü
anlatm~~t~ . Poincare Musul sorunu üzerinde "bu Ingilizleri ilgilendirir"
demi~, Kapitülasyonlar hemen kald~r~lmay~ p bir geçi~~dönemi
dü~ünülmesini ileri sürmü~, Türkiye'deki Frans~z ç~karlann~n, Ankara
Anla~mas~na kar~~n, zarar görmekte olmas~ndan duydu~u kayg~lar~~ dile
getirmi~ti. Inönü, Paris'te Frans~z Sava~~Bakan~~Painleve ile görü~mesinden
sonra Franklin-Bouillon'a "Frans~zlar~ n bizi hala anlamad~~~n~~görmekle
hayret içindeyim" diye dugular~n~~ aç~klam~~t~ . Bununla birlikte, zaten
genellikle Türkiye'yi destekleyen bas~ n Ismet Pa~an~n çe~itli aç~klamalar~na
gerekli ilgiyi göstermi~ti ~ 5 .
20 Kas~m 1922'de ba~layan Lozan Konferans~nda Fransa'y~~
Istanbul'daki Yüksek Komiser General Pelle ba~kanl~~~ nda bir Kurul temsil
ediyordu. Ankara Anla~masiyle Türk-Suriye s~n~r~~saptand~~~na ve kimi
s~n~r sorunlar~~da çözüme ba~land~~~na göre, Fransa'n~n ülkesel sorunu pek
kalmam~~t~ . Konferansta üzerinde titizlikle durulacak konular Osmanl~~
borçlar~, ekonomi, ticaret ve gümrük i~leri, eskiden Kapitülasyonlarla
sa~lanm~~~haklar ve ayncal~klann~n, Frans~z Kültür, Sa~l~k ve Yard~m
Kurumlar~n~n korunmas~~ idi. Böyle olunca, Fransa Osmanl~~ borçlar~,
gümrük rejimi, ekonomik ayncal~klar i~lerine bakacak "Ekonomik ve
Parasal I~ler Komisyonu'nun ba~kanl~~~n~~alm~~, elkesel I~ler Komisyonuna bir Ingiliz, Yabanc~lar Rejimi Komisyonu ba~kanl~~~na da bir Italyan
getirilmi~ti. Konferans~n Genel Sekreterli~i genç ve parlak diplomat Rene
Massigli'ye (1938-4o'da Ankara Büyükelçili~i yapacakt~r) verilmi~,
tutanaklann ve Andla~ma metninin geçerli dili frans~zca say~lm~~, Frans~z
D~~i~leri de onay i~lemlerinin bildirilece~i ve imzalanacak metnin
saklanaca~~~yer kabul edilmi~ti.

Konferans, özellikle Osmanl~~ borçlar~ , ekonomik, yarg~sal vb.
ayncal~klann kapsam~~ ve Bo~azlar~n bo~alt~lmas~~ ko~ullar~~üzerindeki
Bkz. Ömer Sami Co~ar'~n, Frans~z D~~i~leri Ar~ivlerine dayanarak, Milliyet Gazetesinin
3-8 Mart 1984 say~s~nda yarmlad~~~~"Hilifetin kald~r~lmas~n~n perde arkas~" ba~l~kl~~makalesi
15 Akyüz, Prof. Dr. Yahya, "Lausanne Konferans~~Ba~larken Frans~z Kamuoyu", T.T.K.
Belirten, Atatürk'ün too. y~l~~özel say~s~ , Ankara 1981, S. 257-282
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uyu~mazl~klar yüzünden 4 ~ubat 1923'de kesilmi~ti. Poincare bir kaç gün
önce 28 Ocak I922'de Mustafa Kemal'e yollad~~~~bir mesajda, "Size uygun
bir bar~~~için çaba sarfetti~imiz ~u s~rada, i~i geciktirmeden olumlu bir sonuç
al~nabilmesi için, kimi konularda (ekonomik vb. ayncal~ klar) izninizi
istiyoruz" demi~, buna ertesi gün Mustafa Kemal: "... Biz de bir an önce
bar~~~istiyoruz. Fransa, Musul i~inde plebisit önerimizi, ya da Yunanl~lar~n
Anadolu'da yak~p y~kt~ktan için zarar giderim istemlerimizi desteklemezken, Türkiye'den parasal konularda istemlerde bulunmas~~ ve kar~~m~za
ç~kmas~, benim gibi Frans~z dostu bir kimseyi ve ulusumuzu hayrete
dü~ürüyor. Sizden Lozan'daki temsilcinize, bizi desteklemesi için yönerge
yermenizi bekliyorum" biçiminde bir yan~t vermi~ti 16
23 Nisanda Lozan'da yeniden görü~melere ba~lanm~~, bu kez
Türkiye'nin ~srar etti~i noktalar~n ço~u kabul edilmi~, Müttefiklerin
istemlerine s~n~rl~~ formüller bulunmu~, böylece 24 Temmuz 1923'de Lozan
Bar~~~Andla~mas~~imzalanm~~t~~17
2 Ekimde Istanbul'daki Müttefik Kuvvetleri çekilmi~, 4 gün sonra Türk
Ordusu Istanbul'a girmi~ti. 29 Ekimde yeni Ba~kent Ankara'da Cumhuriyet
ilan edilince yepyeni bir Türkiye'nin kurulmakta oldu~u Fransa'da da
anla~~lm~~t~. Ancak, bu yeni Türkiye ile geçmi~in ant~lmas~~süreci ba~l~yor,
bu da Frans~z siyasal çevrelerinde kayg~lar yarat~yordu.
LOZAN'IN UYGULANMASINDAKI ZORLUKLAR: 1924 - 1933
Yüzy~llard~r Kapitülasyonlara al~~~k Bat~l~~ büyük Devletler, yeni
Türkiye'nin d~~~ili~kilerinde egemen e~itlik kural~na titizlikle ba~l~~kalmas~n~~
anlay~~la kar~~l~yam~yor ve, istediklerini kabul ettirmek için, bu ilkeye ayr~~
dü~en, bask~lardan bile çekinmiyorlard~. Örne~in Ankara'n~n Ba~kent
yap~laca~~~haberleri üzerine, bunu önlemek umuduyla, Ankara'ya
Büyükelçi de~il, ancak Elçi düzeyinde temsilci gönderebileceklerini
aç~klam~~lard~. Ama, TBMM 13 Ekim 1923'de Ankara'y~~ Ba~kent ilan
etmekte gecikmeyecek, onlar da Büyükelçilerini yeni ba~kente yollama~a
ba~layacaklard~. Bir süre sonra Bo~azlar Komisyonunun özel bir bayra~~~
olmas~~-ki böyle bir ~ey Sevres'de öngörülmü~ken, Lozan'da yoktu- gibi onur
k~r~c~~ ve haks~z bir istemde bulunmu~lar ve bunda 1926'ya dek ~srar
etmi~lerdi. Öte yandan, yabanc~~ okullar ve öbür kurumlar~n durumu
üzerinde bir çok uyu~mazl~klar ç~k~yordu. Bu ve buna benzer nedenler ve
16

Kültür Bakanl~~~, ibid, C. I, S. 482-487
Meray, Prof. Seha, "Lozan Bar~~~Konferans~, Tutanaldar, Belgeler" Ankara, t 967-1972;
Lozan Bar~~~Andla~masuun bugünkü türkçe ile metni ve üzerinde aç~klamalar için bkz. Soysal,
ibid, S. 67-244
17
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bahanelerle büyük Devletler Lozan Andla~mas~n~ n onay i~lemlerini
geciktirmi~lerdi.
Fransa bu yolda, Ingiltere ve Italya'dan da fazla, terslik gösteriyordu.
Lozan Andla~mas~~ en az üç büyük Devletin (Ingiltere, Italya, Japonya) onu
onaylamas~~ üzerine 6 Haziran 1924'de yürürlü~e girmi~ken, Frans~z
Hükümeti Andla~may~~ Parlamentoya göndermekte daha da geciktirmi~ti.
Ancak May~s 1924 Seçimleri sonucu Poincare'nin yerine Herriot Ba~bakan
olunca durum düzelecekti. Mustafa Kemal'e özel bir sempati besleyen
Herriot onay i~lemini yapt~rm~~, böylece Andla~ma 27 A~ustos 1924'de
Fransa için de geçerli olmu~tu.
Fransa'n~n Türkiye Cumhuriyeti Kat~na Ilk Büyükelçinin atanmas~~da
ancak 1925 y~l~nda gerçekle~mi~ti. Herriot hükümeti bu i~i de bir an önce
bitirmek isteyince, taraflar aras~nda Büyükelçiler atanmas~~ konusunda
var~lan görü~~birli~i üzerine, önce Türkiye, gecikmemek için hemen,
Bükre~'teki Elçisi Cevat (Ezine)'yi Paris'e Büyükelçe yollam~~, Cevat Bey 6
~ubatta 1925'de güven mektubunu yeni Cumhurba~kan~~ Doumergue'e
sunmu~tu. Ancak as~r Büyükelçi olarak dü~ünülen Fethi (Oykar) Bey onun
yerine Paris'e atan~nca, 35 gün sonra güven mektubunu sunmu~tu. Mustafa
Kemal'in yak~n arkada~~~Fethi Beyi Paris'e göndermesi Fransa'ya verdi~i
önemi gösteriyordu. Fransa da Albert Sarraut gibi tan~ nm~~~ve de~erli bir
ki~iyi ilk Büyükelçi olarak seçmi~, Sarraut 20 May~s 1925'de güven
Mektubunu Mustafa Kemal'e sunmu~tu.
Radikal Herriot Hükümeti çok kalamam~~, 1925 Nisan~nda çekilmi~ti.
Yeni Hükümette D~~i~leri Bakanl~~~na Aristide Briand gibi bar~~sever ve
tan~nm~~~bir devlet adam~ n~n gelmesi -ki 1932'e dek bu görevde kalacakt~Türk-Frans~z ili~kileri bak~m~ndan az çok güven verici olmu~tu.
Bu dönemde en çok uyu~mazl~k, Ekonomik ve Parasal sorunlar, Frans~z
din, ö~retim, Sa~l~k ve yard~m Kurumlar~n~ n durumu ve Türkiye-Suriye
s~n~r~~üzerinde ç~km~~t~. ~imdi bunlara s~ras~ yla de~inebiliriz.
Ekonomik ve Parasal sorunlar ": Türk-Frans~z ticareti Fransa için
önemli say~lamazd~. Sava~~sonras~~ ~~ o y~lda bu ticaret Frans~z d~~sat~ m~n~ n
ortalama %1 'ini, d~~al~m~n~n %o7'ini, buna kar~~l~k, Türkiye için Frans~z
ticareti ise, onun d~~sat~m~n~n %12-13'ünü, d~~al~ m~ n~n %~~o'unu
olu~turuyordu. Çok kez Almanya, Italya ve Ingiltere daha önde geliyordu.
Türk-Frans~z ticaretinin bu durumu Türkiye'nin yoksullu~u nedeni ile al~m
t° Bu konuda bir ara~t~rma ürünü olarak, bkz. Thobie, Jacque, "Une dynamique de
tradition: Les relations &onomiques Franco-Turques dans les annft-s zo", Turcica, ibid, S. ~~ og159
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gücünün azl~~~ ndan ve uzun bir sava~~ n onun zorluklar~ n~~ art~ rmas~ ndan
kaynaklan~ yordu. 1929'da dünya ekonomik bunal~ m~~ ç~ k~ nca zorluklar~~
daha da artacakt~ . Türk-Frans~z ticareti 1923-1929 y~llar~ nda Türkiye
bak~ m~ ndan, y~ llara göre, %28-50 oran~ nda aç~ k vermi~ti. Lozan
Andla~mas~ na ba~l~~ Ticaret Sözle~mesiyle Müttefiklere tan~ nan 5 y~ll~k
ayr~cal~ kl~~ rejim ~~929'da son bulunca Fransa Türkiye ile 29 A~ustos 1929'da
bir Ticaret ve Denizcilik Sözle~mesi imza etmi~ti. Türkiye art~ k Milli
Sanayiini geli~ tirmek için yüksek gümrük tarifesi uyguluyordu. Bu da
Fransa ile ticaretin azalmas~~ sonucunu do~uracak ve 1932'de ilk kez bu
ticaret Türkiye için fazlal~ k gösterecekti. Oysa bu yeni dönemde TürkAlman ticareti h~zla geli~mi~ti.
Frans~ zlar, Lozan'dan sonra, Türkiye'nin kendileriyle ister istemiz,
ayr~cal~ kl~~ ekonomik i~birli~ine döneceklerine inanm~~lar, ancak bu böyle
olmay~ nca, gerilemekte olan Türk-Frans~z ticaret ili~kiler~~ için çare
aramaktan çok, Türkiye'deki mal ve para varl~~~ n~~ korumak pe~ine
dü~mü~lerdi. Bu varl~~~ n en önemli bölümü Osmanl~~Borçlar~~ idi. Lozan
Andla~mas~~ile Türkiye'ye dü~en pay genel borcun %67 oran~ nda (yakla~~ k
03 milyon Türk alt~ n Liras~~ ya da 2 milyar 397 milyon Frans~z Frang~ )
olmu~tu. Bu borcun yakla~~ k Vo'l Frans~zlara kar~~~idi. Borcun ödenmesi
ko~ullar~~ üzerinde Türk hükümeti ile alacakl~lar konseyi aras~ nda
uyu~mazl~ k ç~ kmakta gecikrnemi~ ti. Sonunda, 13 Haziran 1928'de Türkiye
için kolayl~ klar (alt~ n lira yerine Sterlinle ödemek onun yükünü yar~~ yar~ya
azaltm~~, ayr~ca vadeler uzat~lm~~t~) öngören bir Anla~ma yap~lm~~t~.
Nitekim Fransa da Amerika'ya borçlar~ n~~ ödeyemeyince ertelemeler
olmu~ tu. Sonunda Türkiye için, paralar~ n devalüasyonu nedeniyle, çok
avantajl~~ bir durumda borçlar i~ini tümüyle ar~ tan 22 Nisan 1933'de Paris
Anla~mas~~ yap~ lm~~, böylece sorun kapanm~~t~.
Osmanl~~Bankas~ n~ n durumu da Fransa ile çeki~melere neden olmu~tu.
Sermayesinin % 8o'i Frans~zlar~ n elinde olan bu Frans~z-~ ngiliz Bankas~~
Türkiye'de para emisyonu, devlet gelirlerini saklamak ve ödemelerini
yapmak, devlete kredi açmak, borçlar~n hesab~ n~~ tutmak gibi ayr~cal~ klara
sahip bir banka idi. Osmanl~~Borçlar~ n~ n ödenmesi i~lerini de bu Banka
y-ürütüyordu. Banka'n~ n Maliye Bakanl~~lyla I924'de yapt~~~~bir Anla~ma
ile bu ayr~cal~ klar, kimi ko~ullarla, Mart 1935'e dek uzat~lm~~sa da,
Anla~may~~ TBMM nnaylamay~ nca i~ler zorla~m~~~ve Bankan~ n Kâr~~
azalm~~ t~. 1930 y~l~ nda Türkiye Merkez Bankas~~ kurulunca Osmanl~~
Bankas~ n~ n ayr~cal~ klar~~kalkacak ve önemi azalacakt~.
Frans~z sermayesiyle kurulmu~, ayr~cal~ klara sahip ~irketlere gelince,
bunlar Türkiye'deki yabanc~~ Sermaye yat~ r~m~ n~ n yakla~~ k %4o'~ n~~ (400
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milyon Frank) olu~ turuyor ve özellikle demiryolu, karayolu, liman, banka,
Tütün Rejisi, Fenerler yönetimi, elektrik, gaz vb. belediye i~ letmeleri,
madenler, ticaret ve sigorta alanlar~na yay~l~yordu. Bu kurulu~lar yeni
Türkiye'nin politikas~~ gere~i, giderek serbestliklerini yitirecekler ve teker
teker millile~tirilerek ar~ t~lacaklard~. Ku~kusuz bu süreç de Türk-Frans~z
Siyasal ili~kilerini sars~c~~ ögelerden biri olmu~tu.
Fransa'n~n Türkiye'deki din, ö~retim, sa~l~ k ve yard~m kurumlar~n~n
varl~~~~önce 1921 Ankara Anla~mas~~ile, sonra da Lozan Andla~mas~ na ekli
Mektuplarla -~ ngiliz ve Italyan kurumlar~ n~nki gibi -kabul edilmi~ti. Ancak
uygulamada zorluklar hemen kendini gösterecekti. Bunlar içinde en önemli
ve kabar~ k olanlar~~ku~kusuz Frans~z Orta Ö~retim Okullar~~idi 19 . ~stanbul,
Edirne, Karaa~aç, Gelibolu, ~zmir, Bursa, Eski~ehir, Manisa, Konya,
Mersin, Zonguldak, Samsun, Giresun, Trabzon, Ankara, Sivas ve
Amasya'da bulunan ve Frans~z dinsel kurulu~lar~ nca yönetilen bu okullara
Frans~z hükümeti parasal yard~ m yap~yordu. Ö~rencilerin büyük
ço~unlu~u Rum, Ermeni ve Yahudi az~nl~ klar~ ndan idi. Sava~~ko~ullar~~ve
Sava~~sonunda Türk-Rum nüfus mübadelesi nedenleriyle bu okullar~ n pek
ço~u ö~rencisiz kalm~~t~. ~~leyebilir durumda olanlannda da 19° Türk
Hükümeti ~~923'de Türkçe dersini zorunlu k~lm~~ , bunu 1925 y~l~nda tarih ve
co~rafya dersleri, 1931'de de medeni bilgiler dersi izlemi~ti. 1926 y~l~nda
ç~kar~lan Özel Okullar Yönetmeli~i ayr~ca Türk makamlar~na denetim
yetkisi tan~ m~~t~. Vergide e~itlik ilkesi gere~i, bu e~itim ve öbür yabanc~~
kurumlardan, Türk kurumlar~ nki gibi vergi al~nma~a ba~lanm~~t~. Bu arada
Hristiyan propagandas~~niteli~inde görülen davran~~ lara Türk makamlar~~
çok duyarl~~ oluyor, gerekti~inde okullar~~ kapat~yordu. ~stanbul, ~zmir ve,
bir süre daha aç~ k kalacak Edirne, Gelibolu, Konya, Mersin, Eski~ehir ve
Bursa d~~~ ndakiler, kapanm~~t~. Bunlar~n bir ço~unu Türk Makamlar~~ba~ka
i~ler için kullan~yordu.
1922 Eylülünde Ankara'da görevine ba~ layan Alb. Mougin ve ~~ 925'de
gelen ilk Büyükelçi M. Sarraut'u en çok me~gul eden konu okullar~ n durumu
olmu~ tu. Türk hükümeti, kapitüler sisteme olan allerjisi, laik ve milliyetçi
tutumu nedeniyle, bu okullara belki gere~inden fazla sert davran~ yor,
Frans~z Hükümeti de eski al~~kanl~ klarla, tüm önlemleri tepki ile kar~~l~yor
19 Frans~z okullann~ n durumu konusunda bkz. Mantran, Robert, "Les Ecoles Françaises
en Turquie (1925-1931), Turcica, ibid, S. 179-189.
19. Lozan Andla~mas~ ndan sonra, Türkiye'de varl~klar~n~~sürdüren Frans~z Okullar~~
Istanbul'da Saint-Joseph, Saint-Michel Erkek Liseleri, K~z ve Erkek bblümleriyle, Sain-Benois
Liseleri, Notre Dame de Sion K~z Lisesi ve Saint-Pulcherie K~ z Orta Okulu; Izmir'de ise yaln~z
Sain-Joseph Erkek Orta Okulu olmu~tu.
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ve bunlar~n Lozan Andla~mas~ ndaki Mektuplarla üstlenilen
yükümlülüklere ayk~r~~ dü~tü~ünü ileri sürüyordu. Sonunda, azalan bu
okullar (Istanbul'da ve Izmir'de) Türk yasalar~ yla uyum içinde ve giderek
daha çok Türk çocuklar~n~~ alarak, iyi frans~zca ö~renen gençler
yeti~tirmekle yararl~~kurumlar olacak, Türkiye'ye zarar vermeyen, tersine
ona ve yeni Türk-Frans~z kültür ili~kilerine bir içerik kazand~racaklard~.
Sa~l~k ve Yard~ m Kurumlar~n~ n durumu da Okullannkine benzer bir
de~i~im göstermi~ti.
Lozan Andla~mas~ na ekli Oturma ve Yarg~~Yetkisi Sözle~mesi de, 7
y~ll~ k süresi sonunda, 1931'de ortadan kalk~nca Türkiye'nin egemenlik
haklar~na çe~itli alanlarda getirilen s~n~ rlamalar da tarihe kar~~m~~t~.
Bu arada Türk hükümeti yarg~sal alanda Fransa'ya kar~~, egemenlik
haklar~na büyük duyarl~l~kla ba~l~l~~~n~~ 1927 y~l~nda Lotus-Bozkurt
davas~nda göstermi~ti: Midilli aç~klar~nda Lotus adl~~Frans~z gemisi ile
Bozkurt adl~~Türk gemisi çarp~~~nca Türk makamlar~~her iki kaptan~~
"ihmarsav~~ile tutuklam~~~ve Istanbul'da mahkemeye vermi~ti. Frans~z
kaptan, kaza uluslararas~~sularda oldu, diye Türk mahkemesinin yetkisini
tan~mak istememi~, mahkeme ise kendisini yetkili görüp her iki kaptan~~
cezaya çarpt~rm~~t~. Frans~z hükümeti, Frans~z kaptan~n~n görü~ü
do~rultusunda, Ankara'da giri~imlerde bulununca, sorun Türk
hükümetince Uluslararas~~Adalet Divan~na götürülmü~, Divan da 7 eylül
1927 günü Türkiye'yi hakl~~bulan bir karar vermi~, böylece Türk-Frans~z
ili~kilerini az çok etkileyen bir uyu~mazl~ k da sona ermi~ti.
Oturma ve Yarg~~Sözle~mesinin ortadan kalkmas~~üzerine, Türkiye
oturma ve yerle~im (sjour et tablissement) alan~nda, ~~923'den beri, Lozan
imzac~s~~ olmayan bir çok devletle ba~~tlad~~~~üzere, egemen e~itlik ve
kar~~l~kl~~olma ilkelerine uygun yeni sözle~ meleri Lozan imzac~s~~Yunanistan
ve Romanya ile de yapm~~t~ . Ancak Fransa, Ingiltere ve Italya Türkiye ile
böyle bir oturma sözle~mesi ba~~tlamak istememi~, bunun sonucu olarak, bu
alandaki ili~kiler, günümüze dek, devletler hukuku çerçevesinde, ulusal
yasalara ba~l~~kalm~~t~r.
Türkiye-Suriye sm~nn~n kesinlikle çizilmesi ve bu s~n~r üzerinde
güvenlik ve i~birli~inin korunmas~~Türk-Frans~z ili~kilerinin en önemli
yan~n~~olu~turuyordu. Bu konudaki geli~meler ~öyle olmu~tu:
Fransa'n~ n Suriye ve Lübnan'da kurdu~u "mandat" yönetiminin
niteli~i ve kapsam~n~~saptayan yasa (charte) Milletler Cemiyeti Konseyince
24 Temmuz 1922'de kabul edilmi~ ti. Bu arada General Gouraud Suriye'yi
çe~itli bölgelere bölerek yönetme~e ba~lam~~ , Iskendurun Sanca~~nda da
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Ankara Anla~mas~yla öngörülen özel yönetimi yürürlü~e koymu~tu.
1925 y~l~nda General Sarrail zaman~nda Suriyeliler Frans~z yönetimine
kar~~~yer yer isyan edince, Frans~z hükümeti Türkiye ile s~n~r i~lerini bir an
önce düzene koymak istemi~ti. Oysa, 1921 Anla~mas~yla tan~mlanan ve
Lozan Andla~mas~n~n 2. Maddesiyle do~rulanan s~n~r~~ ayr~nt~lar~yla
(dftnarcation) saptamak üzere, 1921 Anla~mas~n~n 8. Maddesi uyar~nca bir
karma komisyon kurularak bunun bir ay içinde i~e koyulmas~~beklenirken,
Türk-Frans~z ili~kilerindeki ilk dostluk havas~n~n az çok bozulmas~~ sonucu,
bu i~~3,5 y~l gecikmi~ti. Öte yandan, s~n~r üzerinde bir çok zorluklar ç~k~yor,
bunlar da ili~kileri etkiliyordu.
Fransa, sorunu art~k kesin çözüme ba~lamak niyetiyle, 1926 ~ubat~ nda
yeni Suriye Yüksek komiseri Jouvenel'i Ankara'ya yollam~~t~. Haz~rlanan
Sözle~me metni 18 ~ubat 1926 günü parafe edilmi~ti. Bunun do~rudan
do~ruya imzalanmak yerine, parafe edilmesiyle yetinilmesinin nedeni o
s~rada Türkiye ile ~ ngiltere aras~ndaki Musul uyu~mazl~~~~olmu~tu. ~öyle ki:
Ingiltere Musul'un ~rak tarafinda kalmas~~ için Milletler Cemiyeti
Konseyinden gereklui karar~~ alm~~t~. Ancak Türiye bunu tan~m~yordu. Bu
durumda Türkiye'ye kar~~~Konseyce yapt~r~ m karar~~ al~nabilmesi için
Fransa'n~n Ingiltere'ye uymas~~gerekecekti. Oysa, parafe edilen TürkFrans~z Sözle~ mesinin I. Maddesinde, Taraflardan biri üçüncü bir devletin
sald~r~s~na u~rarsa, ötekinin tarafs~z kalaca~~~belirtiliyordu ki, Musul için bir
Türk-Ingiliz sava~~ nda Fransa'n~n tarafs~z kalmas~~ gerekecekti. Ingiltere
Türkiye'nin böyle bir güvenceye sahip olmas~n~~istemiyordu. Bundan ba~ka,
güneydo~u Anadolu'da Suriye topraklar~ na girip çikan Ba~dat Demiryolundan Türklerin 1921 Anla~mas~~ uyar~ nca -ki parafe edilen Sözle~meye de
al~nm~~ t~- asker geçirilebilmesi Musul yüzünden bir Türk-Ingiliz sava~~~
olas~l~~~~bulundu~u s~rada, ~ngilizler için kayg~~ verici idi. Avrupa i~lerinde
~ngiltere ile uyum içinde yürümekte yasamsal ç~kar~~ olan Fransa Musul
uyu~mazl~~~nda Ingiltere'ye ba~l~l~~~n~~az çok kan~ tlamak durumunda iken,
Türkiye'nin kendisinden bekledi~i siyasal deste~i gösterememi~ti. Böyle
olunca, Frans~z hükümeti parafe edilen Sözle~menin imzalanmas~~ için
Musul konusunda ba~layan Türk-Ingiliz görü~melerinin ilerlemesini
beklemi~ti. Beklenen geli~me üç ay sonra gerçekle~ince, Sözle~me de, Musul
Andla~mas~ndan be~~gün önce, 26 May~s 1926 günü Ankara'da D~~i~leri
Bakan~~ Tevfik Rü~tü (Aras) ile Fransa Büyükelçisi Albert Sarraut
tarafindan imzalanm~~t~.
"Türkiye-Fransa Dostluk ve ~yi Kom~uluk Sözle~mesi" ad~ n~~ ta~~yan
bu ba~~t gerçekte Türkiye'nin yaln~z Suriye ve Lübnan ile ili~kilerini
kapsam~~ içine al~yordu. Genel olarak Türk-Frans~z ili~tkilerini kapsayacak
1921
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Dostluk Andla~mas~~ ise, a~a~~da görülece~i üzere, ancak 1930 y~l~ nda
ba~~tlanacakt~.
Sözle~me, yukar~da de~indi~imiz tarafs~zl~k ve dostluk hükmünden
sonra (Md. ), s~n~r~ n i~aretlenmesi i~i için alt~~ ay içinde bir karma komisyon
kurulmas~ n~~ öngörmü~tü (Md. 2 ve Ek ~~say~l~~Protokol). Ancak bu konuda
ç~kan zorluklar sonucu i~~uzayacak, 1929 y~l~ nda Ankara'da yap~lan iki
Protokolden sonra, s~n~r~~ i~aretleme (abornement) i~lerine ba~lanabilecek ve
3 May~ s 1930'da Halep'te imzalanan Son Protokol ile konu kesin çözüme
kavu~turulabilecekti.
Sözle~me, uyrukluk ve oturma haklar~~ alanlar~nda en çok gözetilen ülke
ilkesi, Türkiye'nin Suriye ve Lübnan ile ili~kilerinde siyasal ve konsolosluk
temsilcileri, suçlular~ n geri verilmesi, iki taraf~ n birbirlerine kar~~~ y~k~c~~
eylemleri önlemesi, s~ n~rdan geçi~~belgesi, gümrük resmi, vergi ba~~~~kl~ klar~,
Ba~dat Demiryolunda ta~~m i~leri, çekirge bask~ n~na kar~~~önlemler, ortak
sulardan yararlanma, taraflar aras~ nda ç~kacak uyu~mazl~klar~n çözüm
yöntemi, e~kiyal~~a kar~~~önlemler vb. konular~n~~düzenliyordu.
12 A~ustos 1926 günü yürürlü~e giren bu önemli Sözle~me,
Türkiye'nin yenisi yap~ lmak üzere, ona 3 Aral~ k 938'de son verme bildirisi
üzerine ortadan kalkacakt~~ 20 Ancak, Hatay'~ n Türkiye'ye geçmesini
sa~layan 23 Haziran 1939 Anla~ mas~n~n ~ o. Maddesi, yeni bir Sözle~menin
ba~~tlanmas~na de~in, 1926 Sözle~ mesinin -yeni Türkiye-Suriye s~n~r~n~~ da
kapsayarak- 15 Mart 1940 gününe dek uzat~ld~~~~hükmünü getirmi~ti. Yeni
Sözle~ me 30 Mart 1940 günü Ankara'da imzalanacakt~. ~u da var ki,
Fransa'n~n ~~ 940 May~s~nda Alman i~galine u~ramas~~üzerine, Sözle~menin
onay~~ belgelerinin veri~i yap~lamam~~ , o nedenle resmen yürürlü~e
girmemi~ti. Bununla birlikte, Sözle~ me Suriye'de Frans~ z Manda yönetimi
kald~~~~sürece bütünüyle ve, Suriye 1946'da ba~~ms~zl~~~na kavu~tuktan
sonra da, bir çok hükümleri, edimsel olarak, uygulanm~~t~r.
AVRUPA POLITIKASINDA TÜRK - FRANSIZ I~BIRLI~I:
1930 - 1937
1. Dünya Sava~~ ndan sonra Avrupa'da bar~~~andla~malar~~ ile kurulan
"statu quo"nun ba~~savunucusu Fransa idi. Türkiye de bar~~ç~~bir politika
izliyor ve, 1926'da Musul uyu~ mazl~~~~bir çözüme ba~land~~~ na göre, art~k
ülkesel sorunu kalmam~~~bir ülke olarak, bar~~~ve güvenli~i güçlendirecek
i~birli~ine haz~r duruma gelmi~~bulunuyordu. Ku~kusuz, Türk hükümetinin
1921 Dostluk ve 1925 Sald~rmazl~k Paktlar~~çerçevesinde, Sovyetler Birli~i
20

Soysal, Ismail, "Türkiye'nin Siyasal Andla~ malan", Ankara, 1983, S. 284 ve 6 ~~o
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ile sürdürdü~ü dayan~~ma onun d~~~politikas~ n~ n temeli idi. Bu dayan~~ ma,
Ingiltere ile dostluk ve i~birli~inin ba~lad~~~~1936 y~ l~ na dek sars~ nt~s~ z
sürecekti. Türkiye'nin Sava~tan sonra ku~kuland~~~~tek devlet Mussolini
Italyas~~ olmu~ tu ki, tüm siyasal kombinezonlara Italyan tehlikesini
gözönünde bulundurarak kat~lacakt~ . Buna kar~~l~ k, "revisioniste"
devletlerin ba~~ n~~ çekecek Almanya ile dostça ili~kilerini ve geni~~ekonomik
i~birli~ini 1939'a dek sürdürecekti. Hatta, Bulgaristan ve Macaristan gibi
öbür "revisioniste" lerle de iyi ili~kiler içinde idi. Türk hükümeti, Sava~~ n
ulusal siyasetin arac~~ olarak kullan~ lmas~ ndan vazgeçilmesine ili~kin 1928
Briand-Kellogg Pakt~ na oldu~u gibi, bu Pakt~ n Do~u Avrupa'da hemen
yürürlü~e konulmas~ yla ilgili 1929 Moskova Protokolüne de kat~ lm~~,
böylece bar~~a ba~l~ l~~~ n~~ göstermi~ti. Gerçi, onun Milletler Cemiyetine
kat~lmas~, Sovyetler Birli~i ile dayan~~ mas~ n~ n bir gere~i olarak, ancak
1932'de gerçekle~ecekti, ama 1928'de MC çerçevesinde ba~lat~ lan
Silahs~zlanma Konferanslar~ nda içtenlikle yer alm~~ t~.
Avrupa'da bar~~~ve güvenli~in sürdürülmesi konusunda yakla~~ mlar~~
birbirine uygun olan Fransa ve Türkiye, aralar~ ndaki pürüzlü i~lerin
ar~t~ lmas~~ süreci içinde, gelecekteki siyasal ili~kilerine temel olmak üzere, 3
~ubat 1930 günü Paris'te bir "Dostluk, Uzla~t~ rma ve Hakemlik
Andla~mas~" ba~~ tlam~~t~ . Andla~man~ n giri~~kesiminde "... Tarihsel bir
gelenek ve gelecek için bir güvence olan dostluk"tan söz edildikten sonra, 1.
Madde, Taraflardan birinin sald~ r~ ya u~ramas~~ durumunda ötekinin
tarafs~z kalmas~~ (tarafs~zl~ k) yükümünü getiriyordu. Bu hüküm 1926
Sözle~mesinin 1. Maddesinde, Türkiye-Suriye ili~kileri aç~s~ ndan ortaya
konulan "Sald~ rmazl~ k" ve "Tarafs~zl~ k" yükümlerini hem do~rt~ lay~c~ ,
hem de geni~letici nitelikte idi. 2.ci ve sonraki Maddeler Taraflar~ n hangi tür
uyu~mazl~ klarda ve hangi ko~ullarda hakem ya da yarg~~ yoluna ( La Haye
Adalet Divan~ na) gideceklerini gösteriyordu.
1930 Türk-Frans~z Andla~mas~ , TBMM.nce üç buçuk ay içinde
onaylanmas~ na kar~~l~ k, Fransa tarafindan bu i~lem üç y~ ldan fazla zaman
sonra yap~lm~~ , o yüzden, 19. Madde uyar~ nca, ancak onay belgelerinin
Paris'te 13 May~s 1933 günü veri~imi üzerine yürürlü~e girebilmi~ tir.
Andla~ma, 19. Maddesi uyar~ nca, 5 y~ ll~ k ilk süresinin dolmas~~ yakla~~ rken, o
s~ rada Hatay sorunu nedeniyle iki Hükümet aras~ nda olu~an gergin hava
içinde, Türk Hükümetinin 29 Aral~ k 1937 günlü bir notas~ yla tek yanl~~
olarak bozulacakt~ r.
Yeni bir Andla~man~ n ba~~tlan~lmas~~ i~i, a~a~~daki bölümde
anlat~laca~~~üzere, Hatay Meclisi seçimlerinin Türkiye'nin istedi~i güvence
içinde yap~lmas~ n~~ Fransa'n~ n kabul etmesi üzerine, h~zla yürütülmü~~ve,
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Antakya'da Hatay'~n toprak bütünlü~ünü ortakla~a korumak üzere Türk
Kuvvetlerinin oraya girmesini sa~layan 3 Temmuz 1938 Askersel
Anla~mas~n~n imzas~n~n ertesi günü (4 Temmuz 1938) Ankarada D~~i~leri
Bakan~~Dr. Aras ile Fransa Büyükelçisi M. Ponsot tarafindan bu yeni
"Dostluk, Uzla~t~rma ve Hakemlik Andla~mas~" imzalanm~~t~r. Ancak,
Türk Hükümeti, onaylanmak üzere TBMM'ne sundu~u bu Andla~may~,
Hatay'~n Türkiye'ye ilhak' gere~ine karar verince, 1938 sonlar~nda geri
çekmi~ti. Çünkü Andla~maya ekli "Ortak Demeç"in 1. Maddesinde "...
Sancak sorunun Türkiye için bir toprak sorunu olmad~~~" yolundaki
hükmüyle çeli~kiye dü~mek istememi~ti. Bundan ba~ka, iki devlet o s~rada,
dostlu~un ötesinde, bir ittifak ba~~t~~dü~ünme~e ba~lam~~t~. Böylece
Andla~ma yürürlü~e giremeycekti 21.
1930
Dostluk Andla~mas~~ ba~~dand~~~~ s~ralarda, Fransa D~~i~leri
Bakan~~Aristide Briand'~n bir Avrupa Birli~i (Union Europeenne)
kurulmas~~ yönündeki giri~imi, batila~ma süreci içine giren Atatürk
Türkiyesinde özel bir ilgi uyand~rm~~t~. Ancak, Briand'~n ~~May~s 193o'da
26 Avrupa devletine bu konudaki muht~ras~, Sovyetler Birli~i gibi,
Türkiye'ye de gönderilmemi~ti. Bunun nedeni resmen aç~klanmamakla
birlikte, her iki devletin henüz Milletler Cemiyetine üye olmamas~, bunlar~n
Avrupa s~n~rlar~~içine girip girmedi~i tart~~mas~, Sovyetler Birli~inin siyasal
rejimi gibi dü~üncelerin Briand'~n davran~~~n~~ etkiledi~i anla~~llyordu.
Onun bu davran~~~, ~ talya, Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan
gibi devletlerin birli~e Türkiye'nin de kat~lmas~~ gerekti~i yolundaki
uyanlanna neden olmu~tu. 1930-1932 y~llannda Milletler Cemiyeti
çerçevesinde bir tür bölgesel anla~ma görünümüne bürünen bu giri~im bir
dan~~ma forumu niteli~inin ve kimi ekonomik i~birli~i çal~~malar~n~n ötesine
gidemeyecek ve Almanya'da Hitler'in iktidara gelmesi üzerine tarihe
kan~acakt~.
Hitler 1933 ba~~nda iktidare gelince Fransa'n~n kayg~lar~~birden bire
artm~~t~. Bu durumda Frans~z hükümeti ~ngiltere ile dayan~~mas~m
art~rmak, ~talya'r Almanya'dan uzak tutmak ve Sovyetler Birli~i ile, 1932
y~l~nda ba~~dad~~~~Sald~rmazl~k Pakt~ndan sonra, bir de ortak savunma
andla~mas~~haz~rlamak yoluna girmi~ti. Fransa, Almanya etraf~nda çember
politikas~~gere~i, Polonya ve Küçük Antant devletleri Çekolovakya,
Romanya ve Yugoslavya ile zaten ittifak içinde bulunuyordu. Art~k tehlike
artt~~~na göre, stratejik önemi çok olan Türkiye gibi bir ülkeyi, olas~~bir
sava~ta kendisinin yan~nda tutmasm~n çarelerin dü~ünmesi pek do~ald~.
21 Gerek 1930, gerek 1938 Türk-Frans~z Dostluk Andla~malan için bkz. Soysal, ibid, S.
378-396
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Türkiye, 1933'de Avrupa'da bulutlar kararla~ma~a ba~lay~nca her
~eyden önce Bo~azlar ve Trakya'da silahtan ar~nd~r~lm~~~bölgeleri yeniden
askerselle~tirmek üzere diplomatik giri~imlere ba~lam~~t~~22 . Böyle bir ~ey
Lozan Andla~mas~na ekli ilk iki ba~~t~n de~i~tirilmesini gerekiyordu. Fransa,
bunun "rvisioniste" lerin bar~~~Andla~malar~ndaki askersel hükümlerde
de~i~iklik istemlerine yol açabilece~i dü~üncesiyle, ona kar~~~ ç~k~yordu.
Nitekim, D~~i~leri Bakan~~Barthou Ankara Büyükelçisi Kammerer'e 8 Nisan
1934'de yollad~~~~bir mesajda 23 , Frans~z hükümetinin Türkiye'nin bu
istemlerine kar~~~oldu~unu, böyle bir ~eyin Almanlar~n Ren bölgesini
silahland~rmas~na örnek olabilece~ini, ayr~ca Balkan Pakt~n~n özüne de
ayk~r~~dü~ece~ini, tehlike an~nda Bo~azlara hemen a~~r toplar konulabilece~ini, Fransa'n~n bu görü~lerinin, konuyu Türkler açt~~~nda, kendilerine
anlat~lmas~n~~ istemi~ti.
Fransa'n~n bu. titizli~ine kar~~n, Almanya çok geçmeden, 16 Mart
~~935'de zorunlu askerlik yasas~n~~ç~karmakla Versailles Bar~~~Andla~mas~n~n
silahs~zlanma ile ilgili hükümlerini hiçe saymakta geçikmeyecekti.
9 ~ubat 1934'de Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya
aras~nda imzalanan Balkan Pakt~n~~ Fransa, bunun "statu quo" yu
güçlendirece~i dü~üncesiyle, olumlu kar~~lam~~t~. Pakun haz~rl~k
döneminde, bir ara, böyle bir Pakt~n Romanya ve Yugoslavya gibi iki
müttefikinin Küçük Antanda olan ba~lar~n~~ gev~etebilece~i yolundaki
kayg~lar~~da sonradan da~~lm~~u. Pakt, Türkiye'nin ümit etti~i üzere, yaln~z
Balkanlar içinden (Bulgaristan) de~il, d~~~ndan (Arnavutluk üzerinden
Italya'dan) da gelecek bir sald~r~ya kar~~~olamam~~t~. Fransa bu konulara
seyirci kalm~~, Italya'y~, hatta Bulgaristan'~~tedirgin edecek davran~~lardan
kaç~nm~~t~~24 .
Mussolini'nin 19 Mart 1934 günü Fa~ist kongresinde "Italya'n~n
tarihsel emelleri, ona kolay ula~~m yollar~yla ba~l~, Asya ve Afrika'dad~r"
biçimindeki aç~klamas~~ Türkiye'de sert tepkiler uyand~rm~~t~. Gerçi
Mussolini bu sözleriyle Türkiye'yi kasdetmedi~ini 30 Martta Türkiye
Büyükelçisine söyleyecekti, ama Ankara'n~n kayg~lar~~pek da~~lmayacakt~.
Her halde, Türkiye bundan böyle Fransa ile daha s~k~~siyasal bir i~birli~i
arama~a ba~layacakt~.
22 Soysal, Ismail, "Türkiye'nin Bat~~Ittifak~na Yöneli~i", Türk Tarih Kurumu Belleteni, C.
XLV, Say~~177, Ankara, 1981, S. 95-155
23 Documents Diplomatiques Français", Paris, Seri 1, C. VI, Doküman 69
24 "Balkan Pakt~~(1934-1941)" ba~l~kl~~ bir ara~t~rma yaz~m~z Türk Tarih Kurumunca
Hikmet Bayur an~s~na haz~rlanan bir kitapta yer alacakt~r.
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Frans~z hükümeti, Almanlar~ n aç~ kça silâhlanmalar~~ kar~~s~ nda, 2
May~s 1935 günü Sovyetler Birli~i ile Savunma Pakt~n~~ imzalamakta
gecikmemi~ ti. Bu arada Türkiye'ye ilgisi de art~ yordu. Oysa, Türk
hükümeti, 15-16 Nisan'da Stresa Konferans~ nda Ingiltere ve Fransa'n~ n,
Italya ile birlikte, Avrupa'daki durumu görü~ mesi Ankara'da yeni bir kayg~~
uyand~ rm~~t~. Italya'n~ n içinde bulunaca~~~bir tür "directoire" in Türkiye'yi
istemedi~i oldu bittilerle kar~~~ kar~~ya b~ rakabilece~i dü~ünülüyordu.
Gerçekte, daha çok Almanya'ya kar~~~önlemlerin görü~üldü~ü bu
Konferans Mussolini'nin kaypak siyasati nedeniyle ortaya sürekli bir varl~k
koyamayacakt~ .
1935 Ekiminde Italya'n~n Habe~istan'a sald~ r~s~~ üzerine, Milletler
Cemiyeti çerçevesinde, ona kar~~~ekonomik yapt~r~m önlemleri al~ nmas~ na
Ingiltere ve Fransa önayak olmu~tu. Türkiye duraksama göstermeden bu
önlemlere kat~lm~~t~. önlemlere kat~lan Akdeniz devletlerinden (Türkiye,
Yunanistan, Yugoslavya, Ispanya gibi) birine Italya taraf~ ndan cezaland~ r~c~~ nitelikte bir sald~ r~~ olas~l~~~ na kar~~~da Ingiltere, Fransa ile bu
konuda anla~ t~ ktan sonra, üç Balkan devleti ile (Ispanya istememi~ti), tarihe
"Mediterranean Agreements" diye geçecek birer ikili savunma anla~mas~~
yapm~~t~. Milletler Cemiyeti Yasas~ n~ n 16. Maddesi çerçevesine sokulan bu
geçici Ittifak anla~malar~~ 1936 may~s~ nda Habe~istan sava~~~sona erince
varolu~~nedenini yitirmi~~ve Ingiltere taraf~ndan ortadan kald~ r~lm~~t~ .
Ancak, anla~~lm~~t~~ ki, Ingiltere, ya~amsal ç~karlar~~ sözkonusu oldu~unda,
Akdeniz'de Türkiye ile dayan~~ma içine girecek ve Fransa da bunu
destekleyecekti.
Bununla birlikte, Türkiye'nin, 1934 y~ l~ ndan ba~layarak, Fransa ile
Akdeniz'de Italya'n~ n sald~ r~s~~ olas~l~~~ na kar~~~sürekli bir savunma pakt~~
yapmak üzere giri~ti~i sondajlar 25 henüz olumlu bir sonuç vermemi~ ti.
Frans~z hükümeti, Italya aç~kça Almanya'n~ n yan~ na geçinceye dek, onu
ku~kuland~ rmamak için, buna yana~mayacakt~.
27 ~ubat ~~ 936'da Frans~z Parlamentosu 1935 Fransa-Sovyetler Birli~i
Savunma Ittifak~ n! onaylay~ nca, Hitler Almanya'n~ n çember içine al~nmak
istenildi~ini ileri sürerek, Martta Ren bölgesinin yeniden silâhland~ r~laca~~m aç~ klam~~~ve 1925 y~l~ nda Bat~l~larla yapt~~~~Locarno güvenlik
Andla~malar~ na son vermi~ti. Art~k yeni bir genel sava~a do~ru gidildi~i
belli olmu~ tu. Fransa'n~ n Türkiye'ye ilgisi bir az daha artacakt~ .
25 Doc. Dip. Fr. ibid, C. VIII, doküman 154 ve 342, Fransa D~~i~lerinde hukuk I~leri
dairesinin olas~~ bir Türk-Frans~z Siyasal andla~mas~~ üzerinde 16 Aral~ k 1934 günlü notu ve
Büyükelçi Kammerer'in kendi D~~i~lerine 29 Aral~ k 1934 günlü raporu
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Türkiye, Avrupa'da gerginle~en bu durumu ve Habe~istan'a yap~lan
sald~ r~y~~ hesaba katarak, Bo~azlar bölgesini bir an önce silâhland~ rma~a
karar vermi~ti. Ancak bunu olupbitti ile de~il, görü~melerle, bar~~ç~~yoldan
gerçekle~tirmek istiyordu. Nitekim, Lozan Bo~azlar Sözle~mesinin imzac~s~~
devletler ve özellikle Sovyetler Birli~i ile dan~~malarda bulunduktan sonra,
~ l Nisan 1936 günü bu devletlere birer nota vererek, Avrupa'da de~i~en
ko~ullar nedeniyle Türkiye'nin güvenli~inin aç~ kta kald~~~ n~, MC toplu
güvenlik mekanizmas~ n~n etkin olmad~~~ n~~ belirtmi~, "rebus sic sitantibus"
ilkesi uyar~ nca, Bo~azlar Statüsünün bir konferanta görü~ülüp de~i~tirilmesini istemi~ti. ~ talya hariç, sözkonusu Devletlerin hepsi olumlu, yan~ t
vermi~ti. Böyle bir de~i~ikli~in "rvisioniste" öbür devletlere kötü örnek
olmas~~ say~, Almanya'n~ n davran~~lar~ ndan sonra art~k ileri sürülemezdi.
Öte yandan, Italya'n~ n Habe~istan'â sald~ r~s~~ Türkiye'nin güvenlik
kayg~lar~n~~ hakl~~ ç~kar~yordu.
2 2 Haziran-20 Temmuzda Montreux'de yap~lan Bo~azlar Konferans~nda Fransa, Türkiye'nin istemlerine anlay~~~göstermi~, ancak
~ ngiltere'den farkl~~ olarak, sava~ta 1935 Frans~z-Sovyet Ittifak~~ için
Bo~azlardan geçi~~ay~ rcal~~~~sa~lamak için 19. Madde üzerinde Sovyetleri
desteklemi~ti. Türkiye'nin kat~lmad~~~~bir sava~ta. Milletler Cemiyeti
kararlar~~çerçevesindeki yükümlülüklerden ba~ka, Frans~z-Sovyet ittifak~~
gibi bir bölgesel savunma pakt~~devletlerinin sava~~gemilerinin geçi~~hakk~ na
sahip olmas~~ yolundaki bu Sovyet istemine ~ ngiltere kar~~~ç~ k~nca Frans~z
temsilcisi Paul-Boncour uzla~t~ r~c~~bir yola girmi~ti. Sonunda Sovyetler, bir
ba~ka ödün kar~~l~~~ nda, bunda ~srar etmemi~, 19. Madde yaln~z
Türkiye'nin içinde bulundu~u bir bölgesel savunma Pakt~~(O s~ rada sadece
Balkan Pakt~~ vard~, 1939'da da Üçlü Pakt olacakt~ ) devletlerinin bundan
yararlanmalar~~biçimini alm~~t~. Her halde, Fransa Montreux Söle~mesiyle
Türkiye'nin hem Bo~azlar bölgesini silâhlând~ rma olana~~ na
kavu~mas~ ndan, hem de geçi~~rejimi bak~ m~ndan onun kendi güvenli~i için
yeni olanaklar elde etmesinden ho~nut kalm~~ t~.
1936 Temmuzunda, Ispanya'da sosyalist hükümet iktidar~ na kar~~~
General Franco kuvvetlerinin isyan~~ bir içsava~~durumuna gelip buna
Franco yarar~na Fa~ist Italya'n~ n ve Nazi Almanyas~ n~ n kar~~mas~~ olas~l~~~~
en çok Fransa'y~~ kayg~land~rm~~t~ . Fransa'da da Sosyalistler iktidarda idi.
Uon Blum hükümeti ~spanyol içsava~~ n~ n uluslararas~~ bir "confrontation"
konusu olmas~ n~~ önlemek üzere, ~ ngiltere'nin deste~i ile, bu içsava~a
"Kar~~maktan Kaç~ nma Demeci" (13claration de non-Intervention) ni
öbür Avrupa devletlerine de kabul ettirmi~, böylece Londra'da bir
"Kar~~maktan Kaç~ nma Komitesi" kurulmu~tu. Türkiye bu giri~imi
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içtenlikle desteklemi~~ve Komiteye kat~lm~~t~. Ancak Fa~ist ~talya ve Nazi
Almanyas~~Franco'ya, Sovyetler Birli~i de Madrit hükümetine geni~~gereç,
silah ve asker yard~m~~yapmakta gecikmeyeceklerdi. Bu arada Akdeniz'de
Italyan denizalt~lann~n Madrit hükümeti kontrolündeki limanlara gidip
gelen gemilere korsanca sald~r~lar~~ba~lam~~t~. Bunlara kar~~~önlem al~nmas~~
için Fransa ve ~ngiltere'nin giri~imi ile, 14 ve ~~7 Eylül 1937'de yap~lan Nyon
ve Cenevre Andla~malann~~Türkiye de imzalam~~~ve bunlan uygulam~~t~.
Böylece Türk-Frans~z ili~kilerinde yeni bir i~birli~i gerçekle~mi~~oluyordu.
Fransa'y~~Türkiye'ye daha çok yakla~~t~nc~~olaylar ortaya ç~kmakta
gecikmeyecekti: Daha 1936 Ekiminde Almanya ile Italya aras~nda "RomaBerlin Mihvezi"nin temeli say~lan bir dizi i~birli~i Porotokolü yap~lm~~t~.
1937 Eylülünde Hitler ile Mussolini Berlin'de bulu~mu~~ve kas~mda ~talya
Alman-Japon Antikomünist Pakt~na kat~lm~~t~. Hitler Habe~istan'~n
Italya'ya ba~lanmas~n~~kabul etti~i gibi, Italya'n~n Arnavutluk üzerindeki
emellerine de raz~~olmu~tu. Buna kar~~l~k, Mussolini Avusturya'n~n
Almanya'ya ba~lanmas~na (Anschuluss) itirazdan vazgeçmi~ti. Art~k
Fransa için ~~talya'y~~Almanya'ya kaymaktan al~koymak diye bir ~ey
kalmam~~t~. Böyle olunca, Türkiye'nin kendisi ile yapmak istedi~i bir
yard~mla~ma Pakt~n~~anlaml~~bulmas~~beklenirdi. ~u da var ki, iki devlet
aras~nda Hatay sorununun ortay ç~kmas~~bir ittifak sürecini yava~latacakt~.
HATAY SORUNUNUN Ç~K~~~~VE ÇÖZÜMÜ: 1936-1939
~skenderum Sanca~~~Frans~z "mandat" yönetimi alt~ndaki Suriye
içinde, 1921 Ankara Anla~mas~~uyar~nca, özel bir rejime (Türk varl~~~n~n
üstünlü~üne dayanan bir tür özerk yönetim) ba~l~~buluyordu 26 .
Fransa'da 1936 ba~lar~nda iktidara gelen Sosyalist hükümet, 9 Eylül
1936'da Suriye temsilcileriyle bir Dostluk ve Ittifak Andla~mas~~parafe etmi~~
ve bunu, Mandater Devlet olarak, MC Konseyinde 26 Eylülde aç~klanm~~t~.
Suriye Parlementosunda 2o Aral~kta oybirli~i ile onaylanan bu Andla~ma
ile Fransa, Suriye'ye üç y~l içinde ba~~ms~zl~k tan~ma~~~ve Suriye üzerindeki
tüm haklar~n~~Suriye Hükümetine geçirme~i yükümlenmi~ti. Bir ittifak
içinde ortak d~~~politika güdülmesini de öngören Andla~ma, Suriye MC'e
üye olunca yürürlü~e girecek, böylece Fransan~n mandas~~da sona erecekti.
Andla~maya kar~~~sa~c~~Frans~z Politikac~lann~n sert tepkisinin ki
hükümet bu yüzden onu art~k Parlamentonun onay~na sunamayacakt~~ 26 Hatay sorunu üzerinde Kaynaklar bölümünde verdi~imiz yap~tlardan ba~ka, bkz.
Dictionnaire Diplomatique, Paris; Milletler Cemiyetindeki görü~me tutanaklan ve belgeler için
Journal Officiel; imzalanan ba~~tlann Türkçeleri için Soysal, Ismail, "Türkiye'nin Siyasal
Andla~malan", 531-58 ~~

TÜRK - FRANSIZ SIYASAL ILI~KILERI

985

yan~~ s~ra, Türkiye de harekete geçmi~ti. D~~i~leri Bakan~~Dr. Tevfik Rü~tü
(Aras) MC Konseyinin 26 Eylül toplant~s~ nda, Türkiye'nin de Suriye'nin
ba~~ms~zl~~~n~~istedi~ini, ancak Sancak halk~n~ n, Suriyeliler gibi, kendi
i~lerini kendisinin görmesine olanak verilmesi gerekti~ini bildirince, Frans~z
Temsilcisi M. Vienot Fransa'n~ n MC.nc'e verilen manda görevinin kapsam~~
d~~~na ç~k~ p Suriye'yi parçalayan bir yola gidemeyece~ini, bununla birlikte,
1921 Andla~mas~~çerçevesinde görü~meler yap~labilece~ini aç~klam~~t~.
Atatürk Sancak sorununu kesin bir çözüme ba~lamak zaman~n~n
geldi~ine inanm~~t~ . Avrupa'da siyasal konjoktür buna elveri~li idi. Hitler'in
verdi~i korku Fransa'y~~bu gibi sorunlarda uzla~~lara zorlay~c~~nitelikte idi.
Türkiye 1936 Montreux Sözle~ mesinden beri dostlu~u aranan bir Devlet
olmu~tu. Onun, sorunlar~~oldubittilerle de~il, bar~~ç~~yoldan çözmek yanl~s~~
oldu~una inamhyordu. Türk - Sovyet dostluk ve i~birli~inin yan~~s~ra, TürkIngiliz dostlu~u da geli~iyordu. Nitekim Hatay sorununun Türkiye'nin
istedi~i yönde çözümüne Ingiltere yard~mc~~olacak ve Türkiye ile Fransa'n~n
uzla~mas~nda ba~l~ca rolü oynayacakt~. O s~rada Türkiye'nin MC Konseyi
üyelerinden biri olmas~~da ona yarar sa~layacakt~. Bundan ba~ka, sorunun
Italya'n~n Konsey toplant~lar~n~~ boykot etti~i bir zamanda - ki Aral~k
~~937'de MC'ni terk edecekti-ele al~nmas~~ayr~ca önemliydi.
Böyle bir hava içinde, Türk Hükümeti, Paris Büyükelçisi Suad Davaz
arac~l~~~~ile, Fransa D~~i~leri Bakan~~ Delbos'a 9 Ekim 1936'da verdi~i
Mektup-Notada, Sancak sorununun çözümü önerisini resmen ortaya
atm~~t~. Notada, dostça bir anlat~mla, Fransa'n~n Suriye ve Lübnan'a
tan~ma& karar verdi~i ba~~ms~zl~~~n, halk~n~n ço~unlu~u Türk olan
Sanca~a da tan~nmas~~isteniliyor, bunun 1921 ve 1926 Andla~malarm~n
do~al bir sonucu oldu~u belirtiliyordu. Delbos'un ~ o Kas~ m ~~936'da verdi~i
yan~tta, MC.nce 24 Temmuz ~~922'de kabul edilen Manda yasas~ nda,
Fransa'n~ n, mandater Devlet olarak, Suriye ile Lübnan'~~ ba~~ms~zl~~a
götürmekle görevlendirdi~i, Suriye'nin bölünmesine izin verilmedi~i, ancak
yerel özerklik ve az~nl~klar~~ geli~tirme önlemleri öngörüldü~ü belirtildikten
sonra, bu yasaya ayk~r~~ olarak ve 1921 Ankara Anla~mas~n~n çerçevesini
a~arak, Sanca~a ba~~ms~zl~k verilemeyece~i, yaln~zca onun özerkli~inin
korunaca~~, dostça bir dille bildirilmi~ti.
Bu ilk notalan Kas~m ve Aral~k aylar~nda yeni notalar izlemi~ti. Aral~k
ay~nda Sancak'ta kanl~~olaylar ç~km~~t~.
Konu Türkiye ile Fransa aras~ nda diplomasi yolundan tart~~~l~ rken,
Atatürk 1 Kas~m 1936 TBMM'ni aç~~~konu~mas~nda, Sanca~~n sahibinin
Türkler oldu~un belirtip Türkiye ile Fransa aras~ nda tek uyu~mazl~k konusu
olarak kalan Sancak sorununun da çözümü gerekti~ini söylemi~ti.
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Fransa, Türk Hükümetinin bu kararl~~ tutumu üzerine sorunun MC
Konseyine götürülmesini önerince, Türkiye bunu hemen kabul etmi~~ve ~~ o
Aral~ k 1936 günü Konseye bir muht~ ra sunarak, a) Sancak konusunda
Türk-Frans~z uyu~mazl~~~~ve b) özgürlükleri ve canlar~~ tehdit alt~ nda
bulunan Sancak halk~ n~ n güvenli~i için al~ nacak önlemlerin Konseyin
ola~anüstü bir toplant~s~ nda konu~ulmas~ n~~ istemi~ti.
MC Konseyinde 14-15 Aral~ kta ilk görü~meler olmu~, Dr. Tevfik Rü~tü
ve Vienot görü~lerini aç~ klam~~, Türk Delegasyonu ayr~ca bir metin
da~~ tm~~ t~. 16 Aral~ kta Konsey, uyu~mazl~~~ n çözümü için bir rapor
haz~ rlamak üzere, Konseydeki Isveç Temsilcisi Sandler'i raportörlükle
görevlendirmi~, üç ki~ilik bir gözlemci grubunu Sanca~a yollama~~~
kararla~ t~ rm~~, bu arada Türkiye ve Fransa'n~ n, aralar~ ndaki görü~meleri
sürdürmesini ö~ütlemi~ti. Türkiye, Konseyin bu karar~ nda çekimser oy
kullanm~~ t~ .
MC Gözlemcileri 3 1 Aral~ kta Sanca~a var~ p i~e koyulmu~ tu. Bu arada,
Paris'te yap~lan Türk-Frans~z görü~melerinde, Türkiye Sanca~~n, ba~~ms~z
bir devlet olarak, Suriye ve Lübnan ile bir konfederasyon olu~turmas~ nda,
askerlikten ar~ nd~ r~lmas~ nda, Iskenderun Liman~ nda Türkiye'ye bir yer
kiralanmas~ nda, Türkiye ve Fransa'n~ n kurulacak düzeni güvence alt~ na
almas~ nda ~srar etmi~, ancak Franca bu a~amada buna yana~mam~~t~.
20 Ocak 1937'de Konseyde sorun yeniden görülü~mü~tü. O s~ rada
Cenevre'de, Ingiltere D~~i~leri Bakan~~ Anthony Eden taraflar~~ uzla~t~ r~c~~
yo~un bir çaba göstermi~, sonunda Fransa tutumunu de~i~tirmi~, böylece
Türk görü~üne yak~ n bir anla~ma temeli bulunmu~, Sandler de bu uzla~~y~~
yans~ tan raporunu Konsey'e sunmu~ tu. 27 Ocak 1937 günü Sandler Raporu
Konsey'de görü~ülürken, Dr. T. Rü~tü ve Delbos söz al~ p olumlu
konu~malar yapm~~ t~~ve o gün Rapor Konsey'de oybirli~i ile kabul edilmi~ti.

Raporda, bir Uzmanlar Komitesince haz~ rlanacak Sancak Statüsü ve
Anayasas~~ uyar~ nca, Sanca~~n bir "Ayr~~ Varl~ k" (Entite distincte) olarak,
içi~lerinde ba~~ ms~z kalaca~~; d~~i~lerinin Suriye Devletince yönetilece~i,
ancak Suriye'nin MC Konseyinin iznini almadan Sanca~~ n statüsüne zarar
verici kararlar alamayaca~~; Suriye ile Sancak aras~ nda bir gümrük ve para
birli~i olaca~~, ortak i~ler için özel memurlarla e~güdüm sa~lanaca~~; resmi
dil Türkçe olmak üzere, ikinci bir dil için MC Konseyinin karar verece~i;
Sancak Statüsü ve Anayasas~ na uyulmas~ n~~ Konsey ad~ na denetlemek üzere
Sanca~a Frans~z uyruklu bir Delege atanaca~~; Sanca~~n yeterli jandarma
ve polisten ba~ka askersel gücü bulunmayaca~~; Türkiye ve Fransa'n~ n MC
Konseyinin ö~ütleme kararlar~ na sayg~ l~~ kalacaklar~~ ve aralar~ nda

TÜRK - FRANSIZ SIYASAL ILI~KILERI

987

yapacaklar~~ bir andla~ma ile Sanca~~ n toprak bütünlü~ünü güvence alt~na
alacaklar~; ayr~ ca Türkiye, Fransa ve Suriye aras~nda ba~~ tlanacak bir
andla~ ma ile, Türkiye-Suriye s~n~ r~n~ n dokunulmazl~~~~ve k~~k~rtmalar~n
önlenmesi gibi i~ler için yükümlülükler getirilece~i; Türkiye'nin Iskenderun
liman~ ndan yararlanmas~~ için Sancak Statüsüne hükümler konulaca~~;
Statü ve Anayasa'n~ n Konseyin karar~~ile yürürlü~e girece~i ve Konsey'de
Sancak ile ilgili kararlar~n 2 /3 ço~unlukla al~ nabilece~i açaklanm~~t~.
Sanca~~n, s~ n~ rs~z ve ko~ulsuz olarak ba~~ms~zl~~a kavu~turulmas~n~~
isteyen Türkiye ile, böyle bir ~ eyin MC'nin Suriye için kabul etti~i Manda
yasas~ na ayk~ r~~ dü~ece~ini, o nedenle Sanca~a' ancak 1921 Ankara
Anla~mas~ na uygun bir özerklik verilebilece~ini ileri süren Fransa
aras~ndaki bu uzla~~ , gerçekte Suriye'nin ba~~ms~zl~~a kavu~mas~ na de~in
bulunmu~~geçici bir formül idi. Suriye ba~~ms~z olurken Sanca~~ n da, Suriye
s~n~ rlar~~ içindeki ve d~~~ili~kiler bak~ m~ndan ona ba~~ml~~ durumunun son
bulmas~~ ve tam ba~~ms~ zl~~a kavu~mas~~ olanakl~~k~l~nm~~t~ . Böyle geçici bir
formül Manda yasas~ na ayk~ r~~ dü~medi~i için MC Konseyince de
onaylanm~~t~ . Oysa Suriye'ye ba~~ms~zl~ k verilmesi i~i suya dü~ecek, buna
kar~~l~ k Sanca~~n Türkiye'ye ba~lanmas~~ 1939 y~l~ nda Türkiye ile Fransa
aras~ nda bir Andla~ ma ile gerçekle~tirilecekti.
Konsey 20 ~ubat 1937 günü yapt~~~~oturumda, Sandler'in önerisi
uyar~ nca, Sancak Statü ve Anayasa metinlerini haz~ rlamak üzere be~~üyeli
bir Uzmanlar Komitesi kurulmas~n~~ kararla~t~rm~~t~ . Komite hemen i~e
koyulmu~~ve incelemeler için Sancak'a gitmi~ti.
Uzmanlar Komitesi Sancak'tan dönü~ünde, Sandler'in ortaya
koydu~u ilkeler göre Statü, Anayasa ve Sanca~~n s~n~ rlar~ n~~gösteren belgeyi
haz~ rlam~~~ve bunu 25 May~ s 1937'de Konsey'de önce sözlü olarak
aç~klam~~t~ . Komitenin raporu Sandler taraf~ndan 29 May~ s 1937'de, bir
karar tasar~ siyle birlikte, Konsey'e sunulmu~, Konsey de onu oy birli~i ile
kabul edince Sancak "Ayr~~ Varl~~~" hukuksal bak~ mdan kurulmu~tu.
Gene 29 May~s 1937 günü, Türkiye ile Fransa D~~i~leri Bakanlar~~
Cenvere'de Sanca~~ n toprak bütünlü~ünü ve Türkiye-Suriye s~ n~ rlar~n~~
güvence alt~ na alan Andla~malar~~ imzalam~~lard~ . Onay belgeleri 22
Temmuz 1937'de Paris'te veri~ilince Ba~~ tlar yürürlü~e girmi~ti.
3 Haziran 1937'de Suriye Parlamentosu bu ba~~tlar~~protesto etmi~ti.
Ayr~ca Suriye'de Frans~ zlara kar~~~yer yer gösteri ve ba~ kald~rma olaylar~~
görülmü~tü.
Bunlar~n (Iskenderun Sanca~~n~n s~n~ rlar~ na ili~kin belge, Sancak
Statüsü ve Anayasa) ekli oldu~u Uzmanlar Komitesi raporunda,
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Komitenin çal~~malar~~ anlat~ld~ ktan sonra, Statü ile Anayasan~ n hükümleri
üzerinde kimi aç~ klay~c~~ bilgiler verilmi~ ti.
S~ n~ rlar~, Iskenderun Sanca~~n~ n o günkü yönetimsel çevresine göre,
tan~ mlanm~~, o nedenle s~ n~ r~ n ötesinde, Türklerin ço~unlukla oldu~u Bay~ r,
Bucak ve Hazne Kasabalar~ n~~ d~~arda b~ rakm~~t~.
Statü, yukar~da özetlenen Sandler raporundaki ilkeleri, ayr~ nt~l~~ bir
ba~~ t durumuna sokan bir belge olmu~ tu. Sancak'ta Türkçe yan~ nda
Arapça da resmi dil say~lm~~t~.
Anayasada, yasama erkinin çe~itli topluluklara göre haz~ rlanacak iki
dereceli bir seçim yolu ile, 40 üyeden olu~an Meclis taraf~ ndan kullan~laca~~,
Meclisin, yürütme erkinin ba~~ ndaki Cumhurba~kan~ n~~ seçece~i; onun da
yürütme Konseyi (Hükümet) Ba~kan~ n~ n atayaca~~, bu Konseyin,
Ba~bakan ile birlikte, 5 üyeden olu~aca~~; yarg~~ erkinin ba~~ms~z olaca~~;
temel insan haklar~ n~ n güvence alt~ nda bulunaca~~, ayr~ nt~lanyle ortaya
konulmu~tu.
Sancak Devleti böylece kurulurken, yüzölçümü 4.805 km 2 ve Frans~z
istatistiklerine göre, 219 bin olan nüfusunun % 39,7 Türk, % 28'i Alevi, %
~~~~ 'i Ermeni, % o'u Sünni Arap, % 9 Rum-Ortodoks vb., % 3'ü de Kürt,
Çerkez, Yahudi, Ismaili ve Arnavut kökenli idi.
Her ne kadar Statü'de aç~ kça belirtilmemi~se de, Fransa'n~ n
Suriye'deki mandas~ na son verip ona bütünüyle ba~~ ms~zl~ k tan~ mas~~
an~ nda, Sanca~~n, d~~~ ili~kileri bak~ m~ ndan da Suriye ile ba~lar~ ndan
kurtulmas~~ve Suriye gibi tam ba~~ms~zl~~a kavu~mas~~ Türkiye'nin istedi~i,
Fransa'n~ n da kabul zorunda kald~~~~bir ilke olmu~tu. Nitekim, Sanca~a
"Ayr~~ Varl~ k" ad~~ verilmi~ti. Bundan ba~ka, onun d~~i~leri Suriye'ye
b~ rak~l~rken (Suriye ba~~ms~zl~~~ na kavu~ uncaya de~in mandater
Fransa'ya) ilerde Suriye Hükümetinin, MC Konseyinin izni olmadan,
Sanca~~n ba~~ ms~zl~~~ n~~ve egemenli~ini ilgilendiren konularda uluslararas~~
ba~~tlar yapamamas~, Sancak temel ç~ karlar~n~~ ilgilendiren konularda
anla~malar ba~~tlan~ rken Sancak Hükümetine dan~~mas~~ gibi (Statünün 15~~ 8, Maddeleri) çekinceler öngörülmü~tü.
14 Haziran 1937 günü TBMM.nce bir yasa ile onaylanan sözkonusu
ba~~ tlardan birinci Andla~ma (Trait), Sanca~~ n toprak bütünlü~ünün
güvence alt~ na al~ nmas~~ (Md. ); bu ülke tehdit edildi~inde durumdan MC
Konseyine hemen bilgi verilmesi ve ivedi durumlarda Taraflar~ n i~birli~inde
bulunmas~, ayr~ca Genelkurmaylar~ n önceden haz~ rl~ klar yapmas~~(Md. 2, 3
ve 5); Taraflar~ n, MC Konseyi denetleme görevi yaparken, onun ö~ütlerine
sayg~l~~ olmas~~ ve ona göre aralar~ nda i~birli~i yapmas~~ (Md. 4) gibi
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hükümleri içeriyordu. ~kinci Anla~ma (Accord), Taraflar~n 3 May~s 1930
Son S~n~ r Protokolü ile saptanm~~~Türkiye-Suriye s~n~r~n~~kesin olarak
tamd~klann~~ve onun dokunulmazl~~~n~~güvence alt~na ald~klar~n~~(Md. ~~ ve
3); ülkeleri üzerinde birbirine kar~~~k~~k~ rtmalan önleyeceklefini (Md. 2)
aç~kl~yordu.
Bu iki ba~~ ta ekli olan Ortak Demeçte ise, Fransa'n~n Suriye ve
Lübnan'a ba~~ms~zl~k vermeye haz~rlanmas~~gözönünde tutularak, Türkiye
Hükümetince Fransa'n~n an~ lan iki ülke ile düzenlenmi~~ya da düzenlenecek
ili~kilerinin desteklenmesi, onlar~n ba~~ms~ zl~~a kavu~mas~ mn
kolayla~t~rmas~~ve, Fransa ile birlikte, Türkiye'nin de Suriye ve Lübnan'~n
bütünlü~ünü güvence alt~ na almas~~öngörülüyordu. Bu Ortak Demeç ile
ilgili olarak bir de Protokol imzalanm~~t~ r ki, onunla da, Suriye ve Lübnan
Milletler Cemiyetinin karar~yla ba~~ms~zl~kalar~na kavu~tu~u zaman,
Fransa'n~n bu ülkeler ad~ na yapm~~~oldu~u ba~~ tlann-ki bunlar aras~ nda
özellikle Türkiye ile imzalanm~~~olanlar önemliydi-onlara geçirilmi~~olaca~~,
bu Ba~~ tlarla ilgili düzenlemeler konusunda gerekti~inde Türkiye ve
Fransa'n~n yararl~~önlemleri alaca~~~ve Türkiye'nin Suriye ve Lübnan ile
ili~kilerini geli~ tirmek üzere ba~~ tlar yapmas~~için Türkiye ve Fransa'n~n
Türkiye-Fransa (Suriye)
tüm çabay~~gösterece~i belirtiliyor; bu arada 1932
Demiryolu Sözle~mesi do~rulan~ yor ve Uyrukluk seçme hakk~~ile ilgili olarak
bir Mektup veri~imi yap~lm~~~oldu~u aç~klan~yordu.
Sancakta 15 Nisan 1938 gününe dek yap~lmas~~ gereken Meclis
seçimlerini düzenlemek ve denetlemek üzere 1937 yaz~nda MC Konseyince
Antakya'ya gönderilen seçim Komisyonu, Türkiye'ye dan~~maks~z~n,
Frans~z Manda memurlanyla i~birli~i içinde, bir Seçim Yönetmeli~i
haz~rlam~~ , bunu y~l sonuna do~ru Cenevre'de Konseye göndermi~, örne~ini
de Türk Hükümetine, yaln~ z bilgi edinilmek üzere, iletmi~ti. Türkiye, Türk
toplulu~u zararma hükümleri içeren bu Yönetmeli~e, Sancak'ta 1937
ba~~ tlanyla ortak sorumluluk üstlenmi~~bir Devlet olarak, sert biçimde kar~~~
ç~km~~~ve bir yandan Fransa'y~~uyar~ rken, öte yandan 22 ve 24 Aral~kta MC
Genel Sekreteri ile Konsey Ba~kan~ na itirazlar~n~~duyurmu~~ve Konsey'den,
Türk hükümetiyle i~birli~i yap~ larak, yönetmeli~in düzeltilmesini istemi~ti.
Sancak Statüsünün zaman~nda yürürlü~e girmesini geciktiren bu
olaylar sonucu Türk-Frans~z ili~kilerinde yeniden ortaya ç~kan gergin hava
içinde, Türk Hükümeti 1930 Dostluk Andla~mas~n~ , yenisi yap~ lmak üzere,
bozma karar~n~~ 29 Aral~k 1937 günü Paris'te Frans~z Hükümetine
bildirmi~ ti. 30 Ocak 1938'de Aras Paris'te Delbos ile görü~mesinde, bunun
yerine yenisinin yap~labilece~ini söylemi~~ve vesiyle ile kendisini Türkiye'de
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beklediklerini bildirmi~ti. Delbos bir gün saptayamayaca~~n~~ belirtmekle
birlikte gelme ümidini yinelemi~ti. Ancak çok geçmeden Bakanl~ ktan
çekilecek, böyle bir resmi ziyaret gerçekle~meyecekti.
Konsey, 31 Ocak günü, Isveç Temsilcisinin ba~kanl~~~nda Türkiye,
Fransa, Ingiltere ve Belçika Temsilcilerinden olu~acak bir komitede
Yönetmelikte gerekli düzeltmelerin yap~lmas~na karar vermi~ti. Komite
Cenevre'de çal~~malara ba~lay~ p 7 Mart 1938'de düzeltmeleri yapm~~t~.
1938 Nisan~ nda seçim i~lemleri MC Komisyonunun gözetimi alt~ nda
ba~lam~~ t~ . Ancak Frans~z makamlar~~bu kez de Türk toplumu zarar~ na kimi
çabalar gösterince ve Komisyon da yans~zl~ ktan ayr~l~ nca halk aras~ nda
kar~~~ kl~ klar ç~ km~~ t~ . Böylece Türk-Frans~z ili~kilerinin gerginle~ ti~i bir
s~ rada, Atatürk'ün May~s ortas~ nda, güneyde Orduyu denetleme gezisine
ç~ kmas~~ Türkiye'nin kararl~~~ n~~ göstermi~~ve Fransa'ya etkilemi~ ti. Bu arada
Türk Hükümeti 17 Haziran 1938'de Sancak'taki durumu Frans~z
Hükümeti ve MC kat~ nda protesto etmi~ ti. Sonunda, Türk ve Frans~z
Hükümetleri MC Seçim Komisyonunun çal~~malar~ n~~ durdurmasm~~
Konsey'den birlikte isteyince, Komisyon 29 Haziranda Sancak'tan
ayr~lm~~ t~ . Bu gergin hava içinde, Türkiye s~ n~ ra 30 bin ki~ilik kuvvet y~~m~~~
bulunuyordu.
Fransa, Avrupa'da giderek tehlikeli bir duruma gelen konjoktürü
gözönünde tutarak, Türkiye ile dostlu~u yeniden kurmak istedi~inden,
uyu~mazl~~a son vermek üzere, Türkiye ile 20 Haziranda görü~melere
giri~mi~~ve 3 Temmuz 1938'de Antakya'da bir Askersel Anla~ma ve ertesi
gün Ankara'da yeni bir Dostluk Andla~mas~~ ba~~ tlam~~ t~.
Antakya'da, General As~ m Gündüz ile Frans~z Generali Huntziger'in
imzalad~~~~bu askersel Anla~ma (Accord G&16..al) Türk ve Frans~z
Hükümetlerince Sanca~~ n toprak bütünlü~ünü güvence alt~ na alan 1937
Türk-Frans~z Andla~mas~ n~ n 2. Maddesine dayan~ yordu. Bu Maddede
Sanca~~n d~~~güvenli~ini sa~lay~c~~ önlemlerin al~ nmas~~ amac~yla "özel
anla~malar" yap~lmas~~ öngörülmü~ tü. O s~ rada Sanca~~n d~~~güvenli~i için
olas~~ bir tehlike Italya'dan gelebilirdi. Konu üzerinde ilk kez ~~7-18 Aral~ k
937'de Ankara'da Mare~al Fevzi Çakmak ile General Huntziger aras~ nda
görü~meler yap~lm~~~ve bir tutanak imzalanm~~t~. I~te Genel Anla~ma, bu
tutanaktan hareketle, Sanca~~n güvenli~ini sa~lamak için ona kar~~~
giri~ilebilecek bir sald~r~~ durumuna göre al~ nacak önlemleri düzenliyor ve
Sanca~a girecek Türk kuvvetleri konusunda ek bir ba~~ t imzalanaca~~ n~~
ayr~~ bir maddede belirtiyordu. Anla~ma Sancak'ta Manda yönetimi
süresince yürürlükte kalacak, Manda kalk~nca yeni bir anla~ma yap~lacakt~ .
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Anla~maya göre, Sancak'ta Frans~ z ve Türk kuvvetleri e~it say~da
olacak, gerekti~inde bunlar, Taraflar~ n ortak karariyle, art~ r~labilecekti.
Ayr~ ca, Denizden ve Türkiye, Sancak ya da Suriye üzerinden bir üçüncü
Devletçe sald~r~~ durumunda, buna kar~~~koyacak kuvvetlerin konumu ve
hareketi de düzenleniyordu.
Bu Anla~ maya ekli 32 Maddelik Ek Protokolde ise, Sanca~a girecek
Türk kuvvetlerinin ba~~ nda bir Albay bulunaca~~ , bu kuvvetlerin en çok
2500 ki~iden olu~aca~~; giri~~gününün ayr~ca ve birlikte saptanaca~~;
kuvvetlerin Payas ve Hassa üzerinden geçece~i ve Iskenderun, Baylan,
K~ r~ khan ile-bir küçük birli~in-Antakya'da yerle~ece~i; Sancak'taki Frans~z
kuvvetlerinin de en çok 2500'e dek art~ r~labilece~i; Sancak güvenli~i için
Türk kuvvetlerinin Frans~zlarla i~ birli~i yapaca~~~belirtilmi~ ti.
Bu Askersel Anla~man~ n ertesi günü, (4 Temmuz 1938) Kurmay Albay
~ükrü Kanatl~~ komutas~ ndaki Türk kuvvetleri Sanca~a girmi~ ti. Bu olgu
Hatay sorunun süreci içinde bir dönüm noktas~~ olmu~, Sancak ve
Türkiye'de büyük sevinç uyand~ rm~~ , Meclis seçimlerinin de dürüst biçimde
ve güven içinde yap~laca~~~inanc~ n~~ yaratm~~ t~.
Gene o gün Ankara'da Aras ile Fransa Büyükelçisi Ponsot, yukar~da
de~indi~imiz üzere, yeni bir Dostluk, Uzla~ t~ rma ve Hakemlik Andla~mas~~
imzalanm~~t~~ Andla~ma, Türkiye'nin son verdi~i ~~ 930 Andla~mas~ n~ n yerine
geçecekti. Iki Devlet aras~ nda Dostlu~un sa~lamla~t~ r~lmas~ ndan ba~ka,
birine sald~ r~~durumunda ötekinin tarafs~z kalmas~ n~, birine kar~~~yöneltilen
siyasal ve ekonomik tertiplere ötekinin kat~ lmamas~ n~~ ve yard~ mc~~
olmamas~ n~ n öngören, ayr~ ca uyu~mazl~ klar~ n çözümü için yeni hükümler
ortaya koyan bu Andla~ ma, 3. Maddesinde ve ona ekli Ortak Demeçte,
Sancak ile ilgiil olarak ba~l~ca ~u hükümleri içeriyordu:
"3. Genel bar~~~ n ve Do~u Akdenizde güvenli~in korunmas~ na özde~~
ölçüde ba~l~~ bulunan Ba~~ tl~~ Yüksek Taraflar, 29 May~ s 1937 günlü
Sanca~~n toprak bütünlü~ünü güvence alt~ na alan Andla~madan
kendilerine dü~ en güvence yükümünün uygulanmas~ n~~ gerektirebilecek
nitelikteki her durum kar~~s~ nda yükümlülüklerinin yerine getirilmesini
sa~lamak ve bu konuda, kar~~l~ kl~~olarak, birbirlerine gerekli kolayl~ klar~~
göstermek için dan~~ malarda bulunacaklard~ r".
Ortak Demeçte, "... Taraflar, 29 Ekim 1937'de Milletler Cemiyeti
Konseyince kabul edilen Iskenderun Sanca~~~Statüsü ve Anayasas~ n~ n
yürürlü~e konulmas~~ ve uygulanmas~ n~, Sancak'ta Türk eleman~ n~ n
üstünlü~ü tan~ nmakla birlikte, Sancak sorunun Türkiye için bir toprak
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sorunu olmad~~~ n~~ gösteren 20 Ekim 1921tarihli Ankara Anla~mas~~içinde
sürdürecektir".
Görülüyor ki, Fransa bu son hükümle, Türk kuvvetlerinin Sanca~a
girmesine kar~~l~k, Türkiye'nin oray~~ ilhak etmesini önlemek istemi~ti.
Andla~ma, gene yukar~da de~indi~imiz üzere, gerek Hatay sorunu ile
ilgili olaylar~n, gerek 1939
Türk-~ ngiliz,-Frans~z Ittifak görü~melerinin h~zla
ilerlemesi sonucu Türkiye taraflardan onaylanmayacak ve yürürlü~e
girmeycekti.
Bu geli~melerden sonra, seçimler için i~lemler yeniden 22 Temmuz
1038'de ba~lam~~t~. Seçimler sonunda 2 Eylülde toplanan Meclise, 22 si
Türk, 9'u Alevi, 5'i Ermeni, 2'si Arap, ve 2'si Rum-Ordodoks olmak üzere,
40 milletvekili gelmi~ti.
Meclis aç~l~nca, tüm milletvekilleri Türkçe yemin etmi~, Meclis
Ba~kanl~~~ na Abdülgani Türkmen, Devlet Ba~kanl~~~na Tayfur Sökmen
seçilmi~, o da Ba~bakanl~~a Abdurrahman Melek'i getirmi~, MC.nce
haz~ rlanan Anayasa ayr~ca kabul edilmi~, Devletin ad~~Sancak yerine Hatay
olarak de~i~tirilmi~~ve Hatay bayra~~~çekilmi~ti. 5 Eylülde Melek'i
Hükümeti kurulmu~tu.
Bu ulusal sorunu bu a~amaya getiren Atatürk ~~ o Kas~ m 1938'de
ölmü~tü.
Hatay Devletinin yapay ve geçici niteli~i ortada idi. Zaten Hatay
Türkleri de ülkenin bir an önce Türkiye'ye ba~lanmas~~ özlemi içinde
bulunuyordu. Fransa, Suriye'ye ba~~ms~zl~ k tan~nmas~ n~~ask~ya alarak 1936
Andla~mas~n~~ onaylamad~~ma göre, Hatay'~n gelece~inin Suriye'ninkine
ba~l~~ tutulmas~~ için bir neden de kalmam~~ t~. Bu arada, Avrupa genel sava~~
do~ru h~zla yakla~~yordu. Almanya 15 Mart ~~939'da Çekoslovakya'y~~istilâ
etmi~, arkadan Polanya ile Sald~ rmazl~k Pakt~na son vermi~ti. Nisanda
Italya da Arnavutlu~u i~gal etmi~ti. 22 May~sta Alman - Italya Çelik Pakt~~
imzalanm~~t~. Bu geli~meler Fransa'y~~da büyük kayg~~içine sokmu~tu.
I~te bu tehlikeli geli~ meler olurken, Türkiye D~~i~leri Bakan~~Saraco~lu,
21 Ocak 1939 günü Fransa Büyükeliçisi Massigli'ye, aç~ kça Türkiye'nin
Hatay'l ilhak etmek istedi~ini, bunun eninde sonunda gerçekle~ece~inden
ku~ku duymad~~~ n~~söylemi~ ti. Bunun üzerine Frans~ z hükümeti konuyu,
Türkiye ile yapma~~~öngördü~ü ittifak~ n önemini gözönünde tutarak, enine
boyuna incelemi~ ti. Bu arada Milletler Cemiyeti Konseyinin onay~~olmadan
Suriye'nin bir parças~n~~ b~rakma~a hukuksal bak~mdan yetkili olup
olmad~~~~üzerinde duraksamalar ortaya ç~ km~~t~~ ve sonunda, D~~i~leri
Bakan~~ Bonnet 18 ~ubat 1939 günü Massigli'ye gönderdi~i yönergede,
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Fransa'n~ n Hatay'l Türkiye'ye b~ rakmaya ancak esasl~~ ve somut
(substentielles et positives) kar~~l~ klar elde etmek ko~ulu ile raz~~
olabilece~ini, bu kar~~ l~klar~ n birinin Akdeniz'de Türkiye ile bir ittifak,
ötekinin de Suriye'de Türkiye'nin Hatay'dan ba~ka (o s~ rada Halep bölgesi
ve Cezire'de de toprak istemleri bulundu~u söylentileri ç~ km~~t~ ) bir istemi
kalmad~~~n~~göstermesi oldu~unu bildirmi~ ti 27 . Bundan sonra Saraco~lu ile
Massigli aras~ nda görü~ meler bu çerçevede ilerleyecek ve ertesi y~l her iki
konuda sonuçlara var~lacakt~.
~ ngiltere'nin Balkanlar ve Do~u Akdeniz bölgesinin savunmas~~
bak~ m~ndan ya~amsal önemi olan Türkiye ile, Üçlü ittifak yolu üzerinde, 12
May~ sta bir Ortak Demeç yay~ nlanmas~ ndan sonra, Fransa da Türkiye ile
anla~ma~a karar vermi~~ve Hatay sorununun, Türkiye'nin istedi~i gibi,
buran~ n Türkiye'ye ba~lanmas~~yolu ile kesinlikle çözümüne raz~~ olmu~tu.
Bunun üzerine, 23 Haziran 1939 günü iki Devlet bir yandan Ankara'da bu
konuda bir Anla~ma imzalam~~ , öte yandan Paris'te, Ittifak konusunda
Türk-~ ngiliz Demecinin benzeri Ortak Demece yay~ mlam~~t~.
D~~i~leri Bakan~~ ~ükrü Saraco~lu ve Fransa'n~ n Ankara Büyükelçisi
Renk Massigly taraf~ ndan imzalanan "Türkiye ile Suriye aras~nda toprak
sorunlar~n~ n kesinlikle çözümüne ili~kin bu Anla~ ma" ba~l~ca ~u konular~~
düzenliyordu:
. Hatay Türkiye'ye kat~laca~~ na göre ( . Maddenin son F~rkas~ ) yeni
Türiye-Suriye s~n~ r~ n~n tan~ m~~gerekiyordu. Yukar~ da de~indi~imiz üzere,
Türkiye-Suriye s~n~ r~~ 30 May~ s 1926 Sözle~mesi, 22 Haziran 1929 s~n~ra
ili~ kin Protokol ve 3 May~ s 1930 Son Protokolü ile saptanm~~t~. 29 May~s
1937'de MC Konseyince kabul edilen "Iskenderun Sanca~~n~ n S~ n~ rlar~"na
ili~kin ba~~ t da "Sancak Ayr~~ Varl~~~" s~n~ rlar~n~~ belirlemi~ ti. Bunun
üzerine, MC S~n~ r Komisyonu s~ n~ r~ n i~aretlenmesi i~ine giri~mi~~ve 19
May~ s 1939'da Antakya'da yap~ lan bir Protokol ile bu da belgelenmi~ti.
Ankara Anla~mas~~ile, Fransa, Hatay'~ n Suriye ile s~ n~ rlar~nda Türkiye
yarar~na kimi de~i~ iklikler yap~lmas~ na, ba~ka deyi~le, bu de~i~ikliklerle
Hatay'~ n Türkiye'ye geçmesine" kendi hesab~ na raz~~ olmu~tu (Md. 1).
Hatay'daki Frans~ z kuvvetlerinin Ülkeyi bir ay içinde (23 Temmuz 1939
gününden önce) bo~altmas~~ öngörülmü~ tü (Md. 1 Son F~ rka). Türkiye,
Suriye ile bu yeni s~ n~r~ n kesin oldu~unu kabul ederken, Suriye'nin toprak
bütünlü~üne ya da iç güvenli~ine kar~~~giri~ilebilecek eylemlerin kar~~s~nda
oldu~unu da aç~klam~~, ayr~ ca Fransa ile birlikte, Türkiye ve Suriye ülkeleri
27

Doc. Dip. Fr., seri 2, C. XIII, Dok. 404 ve C. XIV, Dok. ~~39
Belleten C. XL Vii, 63
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üzerinde birbirlerine kar~~~ giri~ilecek y~ k~c~~ eylemleri önlemek
yükümlülü~ünü üstlenmi~ti (Md. 7-9)
ülke de~i~ikli~i nedeniyle, Hatay'da oturanlara uyrukluk seçme
hakk~~ tan~ nm~~, konullar~n~~ de~i~tirip ayr~lmak istemeyenlerin Türk uyruklu
say~laca~~~belirtilmi~ti (Md. 2-5).
Hatay'~ n Türkiye'ye geçmesiyle orada Frans~z ve öbür yabanc~lara
ilintili hak ve mallar~n ar~ t~lmas~~ Anla~maya ba~l~~Protokol ve ekleri ile
düzenlenmi~ ti. Ayr~ca, Iskenderun'daki Frans~z Askersel Mezarl~~~n~n
korunmas~~için bir hüküm konulmu~tu (Anla~man~ n 6. Maddesi).
Ayr~ca bir hüküm konulmam~~~olmakla birlikte, Anla~ma, 1937'de
Sancak Devletini yaratan, onun varl~~~~ve s~n~ rlar~n~~ güvence alt~na alan
ba~~ tlar~~ da ortadan kald~ rm~~~oluyordu.
Hatay Meclisi 29 Haziranda oybirli~i ile Türkiye'ye ba~lanma karar~~
vermi~, Türkiye de 7 Temmuz günü bir yasa ile Hatay Ilini kurup ba~lanma
i~lemini kesinle~tirmi~ti. Bu arada Frans~z kuvvetleri Hatay'l terketmi~ti.
Anla~ma, Paris'te onay belgelirin veri~ildi~i 24 Temmuzda yürürlü~e
girmi~ ti. Bunun üzerine, Fransa D~~i~leri Bakan~~George Bonnet Anla~man~ n
Frans~ zca metnini, bir mektupla Milletler Cemiyeti Genel Sekreterine
yollay~nca mektup ile birlikte Anla~ ma metni MC'nin Resmi Gazetesinde
yay~ mlanm~~t~.
Ankara Anla~mas~ n~n imzas~ ndan bir kaç gün sonra Suriye ad~ na
Meclis Ba~kan~~ Nasuhi Buha~i Frans~ z Hükümetine ve MC Konseyince
birer telgraf göndererek, bu Anla~man~ n 1921 Ankara, 1923 Lozan, 1926
Ankara Ba~~ tlarma, 1930 Son S~ n~ r Protokolüne ve 1937 MC kararlar~ na
ayk~r~~ oldu~unu ve Fransa'n~ n mandaterlik yetkisin a~t~~~ n~~ ileri sürüp
durumu protesto etmi~ ti. ~~ o Temmuzda da, Italyan Hükümeti Fransa'ya
bir nota vermi~~ve, 1920 San Remo Konferans~~Devletlerden biri olarak,
kendisinin haberi ve izni olmadan yap~lan bu Anla~man~ n Mandan~ n
amac~ na ve ilgili halklar~ n iste~ine ters dü~dü~ünü, o nedenle Itayan'~ n
Anla~man~ n içeri~i için çekincelerini sakh tuttu~unu bildirmi~ti. Bununla
birlikte, ba~~ms~ z Suriye'de Hükümetin kuruldu~u 5 temmuz 1944 günü,
D~~i~leri Bakanl~~~~~am'daki yabanc~~ Devletlerin temsilcilerine yollad~~~~bir
genelge-Notada Suriye Hükümetinin, Fransa'n~n Suriye ad~na yapt~~~~
uluslararas~~ Andla~ma ve Anla~malara sayg~l~~olmak karar~nda bulundu~unu bildirmi~ ti.
Türkiye'nin Suriye ile ili~ kilerinin düzenlenmesine gelince: Türk
Hükümeti Hatay Devleti kurulduktan sonra, 3 Aral~ k 1938 günü Fransa'ya
verdi~i bir Nota ile, 1926 Türkiye-Suriye Dostluk ve iyi Kom~uluk

TÜRK - FRANSIZ SIYASAL ILI~KILERI

995

Sözle~mesine, günün ko~ullar~ na göre yenisi yap~lmak üzere, son vermi~ ti.
Ancak yeni bir Sözle~menin yap~lmas~na zaman kalmadan Ankara
Anla~mas~~ ba~~ tlamnca, 1926 Sözle~mesinin, yenisi yap~l~ ncaya de~in,
yürürlükte tutulmas~ nda yarar görülmü~ tü. ~~ te bu nedenle Ankara
Anla~mas~ n~ n ~~ o Maddesi, Sözle~menin yürürlü~ünü 15 Mart 1940'a dek
uzatm~~t~. Nitekim 30 Mart 1940 günü Fransa ile Türkiye Ankara'da yeni
Sözle~meyi imzalayacakt~.
TÜRK-FRANSIZ-~NG~ L~ Z ITTIFAK' VE SAVA~~YILLARI:
19391944
1938 y~l~~ ba~lar~ nda Avrupa'da Almanya ve Italya'n~ n genel bar~~~~
tehdit edici tutumlar~~ iyice belli olmu~ tu. 13 martta Anschluss'un
gerçekle~tirilmesi durumu daha da ciddile~ tirmi~ti. Art~ k Frans~z hükümeti
Türkiye'yi Fransa ve ~ ngiltere'nin yan~ nda tutman~ n önemini anlam~~ t~ . Bu
durumda, 1938 ilkbahar~ nda Hatay'da seçimler konusunda Türkiye ile
Fransa aras~ nda ortaya ç~ kan gerginli~i bir an önce giderme~e çal~~acakt~.
Frans~z hükümeti, Türk-Ingiliz siyasal ve ekonomik ili~kilerinin geli~mekte
olmas~n~~da memnunlukla izliyordu.
Frans~z Genelkurmay~mn 8 Nisan günlü raporunda 28 : "Türkiye'nin
Bo~azlar~ n bekçisi durumu, onun bizim yan~ m~zda yer almas~ n~ n de~erini
art~ r~ r. Do~u Akdeniz'deki konumu, ayr~ca ~ rak ve Suriye ile kom~ulu~u bu
önemi art~ r~c~~ niteliktedir" denildikten sonra, Iskenderun Sanca~~~ile ilgili
ilk kurmay anla~malar~ n~ n i~birli~inin kap~s~ n~~ açt~~~, gerekti~inde
Türkiye'deki deniz üslerinden Frans~z ve Ingilizlerin yararlan~labilece~i,
Bo~azlar~ n güvenli~i güçlendirilerek, oradan Bat~~ ile Do~u devletleri
(Rusya, Romanya ve Polonya dü~ünüldü~ü anla~~l~yor) aras~ nda ula~~ m~ n
sa~lanabilece~i, Italyanlar~ n Oniki Adadan at~labilece~i, Suriye ve ~ rak
s~ n~flar~ nda her türlü olaylar~ n önlenebilece~i, ve, Romanya ile
Yugoslavya'y~~rahatlatmak için, gerekti~inde Bulgaristan'a kar~~~harekete
geçilebilece~i belirtiliyordu.
Frans~z hükümeti, yukarda de~indi~imiz 4 Temmuz 1938 Dostluk
Andla~mas~~ haz~ rlan~ rken, Türkiye ile, olanak ölçüsünde, geni~~
yükümlülükler içine girilmesini istemi~, do~u Akdeniz ve Balkanlarda bir
dayan~~ma aram~~t~ . D~~i~leri Bakan~~ Bonnet'nin Ankara Büyükelçisi
Ponsot'ya 15 haziranda yollad~~~~bir telgrafta 29 bu belli oluyordu. Oysa
28 ~ bid, C. IX, Dok. 144'de Avrupa'da askersel durum üzerinde Savunma Bakan~~
Daladier'nin D~~i~leri Bakan~~ Paul-Boncour'a yollad~g~~ "Coseil Superieur de la Defense
Nationale" in raporunda Türkiye ile ilgili B/VI paragrafi
29 Ibid, C. X, Dok. 31
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Türk hükümeti, Hatay sorununda istediklerini kabul ettirmeden Fransa ile
daha ileri yükümlülükler alt~ na girmeyecekti. Fransa'n~n s~k~~~k durumunu
anlam~~, bunu ulusal ç~karlar~~ do~rultusunda kullanmak istiyordu. O
nedenle, ba~~tlad~~~~son Dostluk Andla~mas~n~~bile onaylamayacak, Fransa
ile gerçek bir ittifak~~da Hatay'~n Türkiye'ye b~rak~lmas~~kar~~l~~~nda kabul
edecekti. Olaylar ~öyle geli~ti:
Dostluk ili~ kilerinden öteye, siyasal yükümlülükler içerecek bir ba~~t
yap~lmas~n~n ilk giri~imi, Paris'te Bonnet'nin Büyükelçi Suad Davaz'a
a~ustos ay~nda yapt~~~~öneriler olmu~tu. Bonnet Hatay i~inde bir uzla~~~
temelinden hareketle, taraflardan biri sava~a tutu~ursa, öteki tarafin ona
anlay~~~gösteren bir tarafs~zl~k gütmesini, ayr~ca gerekti~inde aralar~nda
dan~~malar yap~lmas~n~, bu i~birli~inin bir yard~mla~ma (assistance
mutuelle) pakt~~olarak dü~ünülebilece~ini belirtmi~, ayr~ca ülkeleri üzerinde
birbirine kar~~~dü~manca örgütler kurulmas~n~n önlenmesini istemi~ti.
Davaz, hemen Ankara'ya gelip önerileri hükümetine anlatm~~t~. Bayar
hükümeti durumu inceledikten sonra, bir kar~~~öneriyi Davaz'~n Paris'e
dönü~ünden sonra yaz~l~~(Communication) olarak Frans~z hükümetine
sunmu~tu 30 . Türk yan~t~ nda, Bonnet'nin önerdi~i yard~mla~ma
andla~mas~n~, buna ~ ngiltere de kat~lmak ve andla~ma hiç bir devlete kar~~~
olmamak (savunma niteli~i anlam~na) ko~ulu ile Londra'da görü~melere
giri~ilebilece~i, bu arada iki hükümetin daha s~k~~ i~birli~ini geli~tirme~e
yararl~~olmak üzere, kendilerinin genel politikalar~~üzerinde aralar~nda bilgi
al~~veri~i yapabilecekleri bildirilmi~ ti. Türk hükümeti durumu ve böyle bir
Andla~maya ~ngiltere'nin de kat~lmas~~ gerekti~ini ~ngiliz hükümetine
duyurmu~tu. D~~i~leri Bakan~~Halifax, ilkin olumsuz görünen tepkisinden
sonra, Eylül sonlar~ nda, izinden Ankara'ya dönen ~ngiliz Büyükelçisi Sir
Percy Loraine ile Aras'a gönderdi~i mesajda, "uluslararas~~durumdaki
geli~melerin böyle bir önerinin ele al~nmas~ na olanak verebilece~ini, hatta
ona ivedilik kazand~raca~~n~ " bildirmekle, görü~melere aç~k kap~~b~rakm~~,
ayr~ ca bu konuda Yunan Hükümetiyle de dan~~malara giri~ilmesi yolundaki
dü~ünceye kat~ld~~~n~~belirtmi~ti.
Aras son geli~meleri 2 Ekimde Atatürk'e anlat~ p Fransa ve Ingiltere ile
üçlü bir siyasal ba~~t yap~lmas~~ için Onun onam~n~~alm~~t~~31 . Bunun
üzerine, Aras 7 Ekimde Halifax'a gönderdi~i mesajda, bu konuda görü~~
birli~inden duydu~u sevinci bildirirken, "ortak ç~ karlarla ilgili sorunlarda
30 Ibid, C. XI, Dok. 517, C. XII Dok. 54, ayr~ca Büyükelçi Massigli'nin "La Turquie
devant la Guerre" adl~~yap~t~, S. so
31 D~~i~leri Bakanl~~~, "Montreux ve Sava~~öncesi y~llar~", Ankara, 1973, S. 188
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Türkiye'nin Ingiltere ile temas ve dayan~~may~~sürdürece~ini" belirtmi~ti.
Öte yandan, Davaz Fransa D~~i~leri Bakanl~~~~ile temasalannda Hatay
sorununun daha önce kesin bir çözüme ba~lanmas~n~~istedi~ini anlatm~~t~.
Bu arada Atatürk, ölümünden ~~o gün önce 1 kas~m Meclisi aç~~~demecinde,
Türk-Frans~z dostlu~unun geli~ mesi yolu üzerinde ortada kalan tek sorunun
Hatay oldu~unu söylemi~ti.
Türk Hükümeti Fransa ile giri~ilen bu görü~melerden zaman~nda
Ingiltere'ye haber veriyordu. Ancak Ingiltere gene de bir yaz~l~~ ba~~ta
(andla~ma, anla~ma, hatta demeç) yana~m~yordu. Nitekim Büyükelçi Sir
Percy bunu D~~i~leri Bakan~~Saraco~lu'na 27 Kas~m 1938 günü yollad~~~~
mektupta aç~kça belirtmi~ti. Frans~zlar da Ingiltere'nin ~u s~rada böyle bir
andla~maya yana~mayaca~~n~, ancak herhangi bir ba~~t~ n ayn ayr~~ikili
olarak gerçekle~tirilebilece~ini bildirmi~~ve 14 Kas~mda Davaz'a bir tasar~~
vermi~ti. Bunda, ~imdilik Türkiye ve Fransa aras~nda (Bonnet ve Davaz)
yap~lacak bir mektup veri~imi (Exchange des Lettres) ile, iki ülkenin genel
siyasetlerini ilgilendiren konularda s~k s~k bilgi al~~veri~inde bulunaca~~, iki
hükümetin tutumlar~nda uyum sa~lanaca~~, taraflarca Türk-Ingiliz
ili~kilerinin geli~mesinin arzu edildi~i belirtiliyordu.
Görülüyor ki, bu a~amada Fransa Türkiye'yi kendi yan~nda tutmak,
hiç de~ilse, onun Almanya'ya kaymas~n~~ önlemek istiyordu.
Almanya 15 mart ~~939'da Çekoslovakya'r ortadan kald~r~nca
Fransa'da telâ~~artm~~t~. Bu durumda Frans~z hükümeti Türkiye ile
görü~melere h~z vermek istemi~ti. Bonnet yeni Büyükelçi Massigli'ye 20
nisanda gönderdi~i bir telgrafta, art~k 1937
Hatay statüsünün sürdürülemez
duruma geldi~ini, Hatay'~~Türkiye'nin ilhak~n~n kaç~n~lmaz oldu~unu,
bunun kar~~l~~~nda Suriye için Türkiye'den güvenceler istenilebilece~i ve
onun olas~~bir sava~ta Fransa'n~n yan~nda bulunmas~n~~sa~lamak gerekti~ini
bildirmi~ti. 23 martta D~~i~leri Bakan~~ Saraco~lu ile görü~en Massigli,
Paris'e yollad~~~~raporda, Türkiye'nin "belirli bir bölgede sald~r~~
durumunda, Ingiltere ile birlikte, üçlü bir yard~mla~ma andla~mas~~
yap~lmas~n~~tercih etti~ini, Hatay'~n bir an önce bo~alt~lmas~n~~bekledi~ini
bildirmi~ti 32 .
23 Martta Italya'n~n Arnavutlu~u istilâs~~art~k Avrupa'da bir sava~~n
çok yak~n oldu~unu göstermi~ti. Italya'n~ n Balkanlara ç~kmas~yla
Türkiye'nin kayg~lar~~da büsbütün artm~~t~. Bu durumda, Ingiliz ve Frans~z
Hükümetleri, Polonya'dan sonra, Yunanistan ile Romanya'ya da tek yanl~~
güvence vermeyi ve bunu 13 Nisanda aç~klamay~~kararla~t~nnca, ona
32

Doc. Dip Fr., Ibid, C. XV, Dok. 8t, 14o ve 198
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Türkiye'nin de kat~lmas~n~~istemi~lerdi. ~ngiliz D~~i~leri Bakan~~Halifax ii
Nisan'da Ankara Büyükelçisi Knatchbull-Hugessen'e yollad~~~~ bir
yönergede 33 Italya'n~n Yunanistan'a kar~~~giri~ebilece~i bir sald~r~~
yüzünden Türkiye'nin ortadaki andla~ malara göre (1934 Balkan Pakt~,
1933 ve 1938 Türk-Yunan Andla~malar~ ) bir yard~m yükümlülü~ü
do~mamakta ise de, ~imdi ~ ngiltere taraf~ndan ve, kabul ederse, Fransa ile
birlikte verilecek güvenceye kat~l~p kat~lmayaca~~n~~ 12/13 Nisan gece
yar~s~na dek bildirilmesini istemi~ti. Frans~z Hükümeti bu giri~imi
destekledi~ini 12 Nisanda Ingiliz Hükümetince bildirilmi~ti.
Halifax 12 Nisanda Ankara Büyükelçisine, Saraco~lu'na iletilmek
üzere, yollad~~~~bir mesajda 34, Mihver'in Avrupa'y~~egemenli~i alt~na
almak iste~ini belirttikten sonra, Ingiltere'nin, Akdeniz bölgesinde
Italya'n~n do~rudan, ya da dolayl~~ bir tehdidine kar~~~Türkiye'ye yard~ma
kararl~~oldu~unu, buna kar~~~Türkiye'nin de bir Italyan-Ingiliz sava~~nda
onun yard~m~na gelmesi gerekti~ini, bu temel üzerine kar~~l~kl~~yükümlerin
görü~ülebilece~ini, öte yandan bir Alman sald~r~s~na kar~~~Ingiltere ve
Fransa'n~n, Polonya ile birlikte, Romanya'ya bir güvence verme~i
dü~ündü~ünü, Türk Hükümetinin de bu güvenceye kat~lmak isteyip
istemedi~ini bilmek, ayr~ca Bulgaristan'~n hiç de~ilse tarafs~zl~~~n~~korumak
konusunda Türkiye'nin ne dü~ündü~ünü ö~renmek istedi~ini, Ingiliz
Hükümetinin haz~rlayaca~~~tasar~~ metnini yak~nda gönderece~ini
duyurmu~ tu. Büyükelçi de bu önerileri 13 Nisan'da bir muht~ra (AideMemoire) ile Saraco~lu'na iletmi~ti. Gene o gün Fransa Büyükelçisi
Massigli, Ingiliz önerilerine Fransa'n~n da kat~ld~~~n~~telefonla Bakanl~k
Genel Sekreteri Menemenceo~lu'na bildirmi~ti.
Bu ~ ngiliz önerisi üzerine Türk Hükümeti, Cumhurba~kan~~Inönü'nün
Ba~kanl~~~nda 13 Nisanda hemen toplan~p konuyu olumlu biçimde ele alm~~~
ve Türkiye'nin s~k~~ili~kiler sürdürdü~ü kom~usu Yunanistan için Italya'ya
kar~~~yard~m yükümlü~ü üstlenmesinin TBMM'nin onam~n~~gerektirdi~i
sonucuna varm~~t~. 33 Saracao~lu gene o gün Ingiliz ve Frans~z
Büyükelçilerine, Türk Hükümetinin, Yunanistan ile Romanya'ya güvence
verilmesi giri~imine sempati göstermekle birlikte, TBMM'nden yetki
almadan ve Türkiye için böyle bir yükümlülük kar~~l~~~ nda kendi güvenli~i
bak~m~ndan bir güvence sa~lamadan öneriyi kabul edemeyece~ini, ancak
~ngiltere ve Fransa'n~n yarmlayacaklar~~demece "Yunan Hükümetiyle
yak~n ili~kileri bulunan Türk Hükümetine bu demeçten bilgi verilmi~tir"
Documents on British Foreign Policy, Londra, Seri 3, C. V. S. 167
Ibid, S. 179
35 D~~i~leri, Ibid, S. 191
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diye bir tümce eklenebilece~ini bildirmi~ti. Saraco~lu, bu arada, ~ ngiliz
Büyükelçisine "bize neden Italya'ya kar~~~güvence vermeyi dü~ünüyorsunuz
da, Almanya'ya kar~~~dü~ünmüyorsunuz?" diye sormu~tu. Halifax Türk
Hükümetinin tepkisini ö~renir ö~renmiz, o ak~am yollad~~~~ba~ka bir
telgrafta, "Türkiye'ye bir Alman sald~ r~s~ na kar~~~da güvence verilebilir,
yeter ki Türkiye Romanya'ya verilecek güvenceye de kat~ls~n ve
Almanya'ya kar~~~bizimle kar~~l~ kl~~ yükümlülük üstlenmeyi kabul etsin"
demi~ti. Saraco~lu bu yeni bildiri üzerine Ingiltere'nin ve Fransa'n~n
Türkiye ile kapsaml~~bir ittifak yapma e~ilimi gösterdi~ini anlayarak, ~ ngiliz
Büyükelçisine bundan ho~nutlu~unu göstermi~, bu arada, gelecek bir sava~~~
gözönünde tutarak, Türkiye'nin maddesel yard~ mlara gereksinim duydu~unu da belirtmi~ti 36.
Böylece, 11-13 Nisanda Türk-~ ngiliz temaslar~, ~ ngiltere'nin önce dar
kapsaml~~ bir giri~imi, bunu Türkiye'nin iyi kar~~layarak yap~lacak ba~~ tta
Türkiye'nin özel durumu gere~i kimi ko~ullar~n öngörülmesini istemesi ve
buna da ~ ngiltere'nin anlay~~~göstermesi üzerine, olumlu biçimde h~zla
geli~mi~, Fransa da bunu desteklemi~, art~ k anla~ma ko~ullar~~ üzerinde
görü~melere giri~ilmesine gelinmi~ti ki, bu da bir ay sürecek ve ilk a~amada
12 May~s 1939 günü Türk-Ingiliz Demecinin aç~ klanmas~~ sonucunu
verecekti.
I~te Türkiye ile bu ilk görü~~al~~veri~inin yap~ld~~~~13 Nisan günü
~ ngiltere Ba~bakan~~ Chamberlain ve Frans~z Ba~kan~~Daladier Yunanistan
ve Romanya'ya tek yanl~~ güvence (garanti) verdiklerini resmen
aç~ klam~~lard~. Bununla birlikte, özellikle Romanya'ya verilen güvence, bir
sava~~durumunda Ingiliz-Frans~z yard~m~~ ancak Bo~azlar üzerinden
yap~labilece~inden, buna Türkiye'nin deste~inin, onunla ba~~~tlanacak bir
anla~ma çerçevesinde, sa~lanaca~~~varsay~ m~ na dayan~yordu. Saraco~lu,
Türkiye'nin kimi ödünler kar~~l~~~ nda, bunun kabul edilebilece~ini
Bat~l~lara hissettirmi~~bulunuyordu.
Bundan sonra ittifak görü~meleri Ankara'da Saraco~lu ya da kimi kez
Genel Sekreter Menemencio~lu ile Ingiliz Büyükelçisi KnatchbullHugessen aras~ nda sürdürülmü~, Fransa Büyükelçisi Massigli de, Paris ve
Londra'da Frans~z-Ingiliz temaslar~~ ~~~~~ nda, Ankara'da bunlar~~ izlemi~~ve
hemen her nokta üzerinde Fransa'n~ n onam~ m Türk hükümetine
bildirmi~ti 37 . Fransa Hatay'~ n Türkiye'ye b~ rak~lmas~ na raz~~ oldu~u zaman
Documents on British Foreign Policy, Ibid, S. 187
Doc. Dip. Fr., Ibid, C. XV'de "La r~ gocotions Anglo-Franca-Turque" ba~l~~~~alt~nda
24 belge verilmekte olup bunlar yaln~zca 1939 Nisan ay~n~~ kapsamaktad~r. Daha sonraki
belgeler henüz yay~mlanmam~~t~r.
36
37
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da, 12 may~ s Türk-Ingiliz Ortak Demecinin t~pk~s~~23 haziranda Paris'te
Büyükelçi Davaz ile D~~ i~leri Bakan~~Bonnet aras~ nda imzalanm~~ t~.
Ankara'daki tüm görü~meler frans~ zca yap~ld~~~~gibi, Ortak
Demeçlerin (Declaration) metinleri de frans~zca idi. Daha sonra yap~lan
Ittifak Andla~mas~~ve ona ba~l~~öbür ba~~ tlar da öyle olacakt~.
Ortak Demeçlerde 38, taraflar~n s~k~~ dan~~ malar içine girdi~i,
aralar~ nda bir andla~ma yap~t~* kararla~t~rd~klar~, bunun ba~~ tlanmas~na
de~in, Akdeniz'de bir sald~r~~üzerine sava~ a sürüklenirlerse birbirlerine
yard~ m edecekleri, bu demeç ve yap~lacak andla~man~n hiç bir devlete kar~~~
olmad~~~ , Balkanlarda güvenli~in sa~lanmas~~gerekti~i, bu amaçla
dan~~ malara giri~ tikleri vs. aç~klan~yordu.
23 Haziranda Türk-Frans~z Demecinin de yay~mlamas~ ndan -ki o gün
Hatay'~ n Türkiye'yi b~rak~lmas~na ili~kin Anla~ma da Ankara'da
imzalanm~~t~- sonra ittifak görü~ meleri üçlü olarak sürdürülme~e
ba~lanm~~t~.
7 Temmuzda Fransa D~~i~leri Bakanl~~~n~ n Ingiltere'ye sundu~u bir
muht~ra 39 , Frans~z Hükümetinin Türkiye ile bir ittifaka verdi~i büyük
önemi göstermesi bak~m~ndan ilginçtir. Bunda ~ngiltere'nin görü~lerine ve
~imdiye de~in Türklerle var~lan görü~~birli~ine kat~l~nd~~~~belirtildikten
sonra, Türkiye'nin Mihver'in Bulgaristan üzerinden bir sald~r~s~~tehlikesine
kar~~~güvence aramas~n~~hakl~~görmek gerekti~i, yap~lacak anla~mada bu
istek kaq~ lanmazsa Mihver'in anla~ man~n aç~k yanlar~ ndan yararlanabilece~i, ~ngiltere'nin Bulgaristan'~~ k~~k~rtmamak iste~ini anlamakla birlikte,
bu devletin kollanmakla de~il, kararl~~davranmakla hizaya getirilebilece~i,
Türkiye'nin ~ ngiltere ve Fransa ile bir araya gelmesinin Balkan Pakt~'m
sarst~~~~bir s~rada, onun yap~lacak anla~ma ile alaca~~~riskler kar~~l~~~nda,
Ingiltere ve Fransa'n~ n da yükümlülükler üstlenmesinin do~al oldu~u,
Moskova'da Sovyetlerle yap~ lan görü~ melerdeki gibi duraksamalar içine
girmekten kaç~ mlmak ve Ankara ile görü~melerin uzay~p gitmesini önlemek
gerekti~i anlat~lm~~~ve Büyükelçi Massigli'ye Ankara'da KnatchbullGugessen ile temasa geçmesi için yönerge verildi~i bildirilmi~tir.
Üçlü görü~melerde Türkiye, yap~lacak Ittifak~n i~lerlik kazanabilmesi
için, askersel ve ekonomik yard~ma gereksinim duydu~unu bildirmi~~ve
bunu iki Bat~l~~devlete kabul ettirmi~ti. Ayr~ca, sava~ta askersel harekat~n
38 Ortak Demeçlerin Frans~zca as~llar~~ için bkz. Erkin, F.C., "Les Relations TurcoSovktiques et la Question des D&roits"; Türkçe yasal çevirileri için bkz. Düstur, Ter. III, C.

20, S. 631
38 Doc. on British Foreign Policy, ibid, 398, 304
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nas~l olaca~~~konusunda Genelkurmay görü~melerine giri~ilmesi gerekmi~,
bu amaçla Frans~ z Generali Huntziger ile Ingiliz Generali Wavel 16-28
temmuzda Ankara'da ön temaslarda bulunmu~tu. Andla~maya ekli gizli
Askersel Sözle~meyi imzalamak için de ekim ay~ nda General Weygand ile
Gn. Wavel geleceklerdi.
Üçlü görü~meler sonuçland~r~l~ nca, Yard~ mla~ma Andla~mas~~ (Traite
d'Assistance Mutuelle) 28 eylülde, yani 2. Dünya Sava~~ n~n ç~k~~~ndan 27
gün sonra parafe edilmi~ti. Art~k Fransa ve Ingiltere Almanya ile sava~~
içinde bulunuyordu. Türk hükümeti, Sovyetler Birli~inin a~ustosta
Almanya ile anla~mas~na kar~~n, Üçlü Ittifaka ko~ut bir Türk-Sovyet
Andla~mas~n~ n belki gene de yap~labilece~i ümidindeydi. Ancak
Saraco~lu'nun 26 eylül-16 ekimde Moskova'da giri~ti~i görü~meler olumlu
sonuç vermeyince, üçlü Ittifak Andla~mas~~ 19 Ekim 1939'da Ankara'da
imzalanm~~t~~ ".
Andla~mada Türkiye'ye bir Alman sald~r~s~ nda Fransa ve Ingiltere'nin
onun yard~m~na gelece~i (Md. 1); buna kar~~l~k Almanya'n~n Fransa ve
Ingiltere ile sava~~içine girmesi durumunda-ki o s~rada bu durum olmu~tuTürkiye'nin hiç de~ilse anlay~~l~~ (bienveillant) bir tarafs~zl~k güdece~i (Md.
4); Akdeniz'de bir sald~r~~ (Italyan) sonucu içlerinden biri sava~a
sürüklenirse, birbirlerinin yar~d~ m~na gelecekleri (Md. 2); Fransa ve
Ingiltere, 13 Nisanda Yunanistan ve Romanya'ya verdikleri garanti
nedeniyle sava~ a girerlerse Türkiye'nin onlara elinden gelen yard~m ve
deste~i gösterece~i (Romanya için bu yard~ m~n ona Bat~l~lar~ n yapaca~~~
yard~ m~n Bo~azlardan geçmesine kabul anlam~ na gelece~i görü~meler
s~ras~nda belli olmu~tu) (Md. 3) öngörülmü~, öbür konular ayr~~ maddelerde
düzenlenmi~ti. Andla~man~n imzas~~günü yürürlü~e girece~i ~~ say~l~~ ekli
Protokolde aç~klanm~~ t~ . 2 say~l~~Protokol diplomasi tarihine "Sovyet
Çekincesi" (ihtirazi kay~ t) olarak geçecekti Bu çekince, Andla~man~n
Türkiye'ye yükledi~i yükümlerin onu Sovyetler Birli~i ile sava~a
sürüklenmesini önlemek için konulmu~ tu. Andla~maya ekli 3 say~l~~ gizli
Protokolde, sava~ta Ingiltere ve Fransa'n~ n Türkiye ile askersel i~birli~inin
ve ona yapacaklar~~ yard~m~ n, bir Avrupa devletince giri~ilen sald~r~n~n
Bulgaristan ya da Yunanistan s~n~r~ na (Bulgaristan'~ n Yugoslavya ya da
Romanya ile, Yunanistan'~ n Yugoslavya ve Arnavutluk ile s~n~rlar~ )
eri~mesiyle ba~layaca~~, ba~ka deyi~le, bu sald~r~n~n Türkiye s~n~r~na
varmas~n~~ beklemeden harekete geçecekleri yaz~lm~~t~ . Anla~man~n
eklerinden bir ba~kas~~ olan-ki gizli de~ildir. Özel Anla~mada, Fransa ve
" Üçlü Ittifak~n haz~rlan~~>, metni, sonuçlar~~ için bkz. Soysal, Ismail, "1939 Türk-IngilizFrans~ z Ittifak~ ", Türk Tarih Kurumu, Belleten, C. XLVI, Say~~ 182
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Ingiltere'nin Türkiye'ye yapacaklar~~ silah ve ekonomik-parasal yard ~ mlar~~
düzenleniyordu. Ittifak Andla~mas~ na ekli gizli bir ba~~ t da Askersel
Sözle~ me (Convention militaire) olmu~tu. Sözle~ me, Dr. R. Saydam ve
Ingiliz ve Frans~ z Büyükelçilerinden ba~ ka, 18 Ekim'de Ankara'ya gelmi~~
olan Ingiltere ve Fransa'n ~ n Orta Do~ u Kuvvetleri Komutanlar~~ General
Wavell ve General Weygand taraf~ ndan da imza edilmi~ ti. On maddelik bu
sözle~mede, dü~ man~ n sald~ r~s~~ durumunda, nerelerde, hangi hedefler için
nas~ l eyleme geçilece~i ayr~~ ayr~~ gesterilmi~ti 41 .
~imdi bu Andla~ mamn uygulanmas~n~~ inceleyebiliriz:
1 o Haziran 1940 günü Italya'n~ n, müttefiki Almanya'n~ n yan~ nda,
Ingiltere ve Fransa'ya sava~~açmas~ yla sava~~durumu Akdeniz'e yay~l~ nca,
hukuksal bak~ mdan, Türkiye için "casus foederis" ortaya ç~ km~~, onun
Ingiltere ve Fransa yan~ nda sava~a kat~lmas~~ gerekmi~ ti. Nitekim, Ingiliz ve
Frans~ z Hükümetleri bunu resmen Türk Hükümetinden istemi~ ti. Ne var ki,
o s~ rada Fransa Alman sald~ r~s~~ kar~~s~ nda çökmü~, Mare~ al Petain
Hükümeti Almanya ile bir silah b~ rak~~~ m~~ sözle~mesi yapm~~, böylece
Ingiltere yaln~ z kalm~~t~ . Türkiye ise Müttefiklerinden bekledi~i silahlar~~
henüz alamam~~ t~ . Öte yandan, Almanya ile, 1939 A~ustosu ve Eylülünde
ba~~ tlad~~~~Sald~ rmazl~ k ve Dostluk Andla~ malar~~ çerçevesinde, yak~ n
ili~ kiler sürdüren Sovyetler Birli~i'nin de ne yapaca~~~pek belli de~ildi. Bu
durumda Türkiye'nin hemen sava~a girmesi Ingiltere'ye bir ~ey
kazand~ rmayaca~~~gibi, Balkanlar~~ ve Yak~ n Do~uyu tehlikelere atabilirdi.
I~ te bu ko~ ullar içinde Türk Hükümeti, Ankara Andla~mas~ na ekli "Sovyet
Çekincesi"ni ileri sürerek, 26 Haziran 1940 günü "sava~~d~~~ " müttefik
durumunu aç~ klam~~t~ .
Türkiye, ertesi y~ l 18 Haziran 1941'de Almanya ile bir Sald~ rmazl~ k
Pakt~~ yapm~~ t~ . O s~ rada Alman Ordusu Trakya'da Türk s~ n~ r~ na gelmi~~
bulunuyordu. Bir Alman sald~ r~s~ na kar~~~Türkiye'nin yard~ m~ na ko~acak
bir kuvvet yoktu. O nedenle Türkiye tarafs~ z durumunu sürdürecek, ancak
bu tarafs~zl~~~ n Müttefikler için anlay~~l~~(o zamanki deyimi ile hay~rhah,
bienveillant) olmas~ na özen gösterecekti.
sonlar~ nda Müttefik Büyük Devletler (Amerika Birle~ik
1943
Devletleri, Ingiltere ve Sovyetler Birli~i) Türkiye'yi sava~a sokmak
zaman~ n~ n geldi~i kan~s~ nda idiler. Nitekim, 28 Kas~m - ~~ Aral~ k 1943'de
Tahran Konferans~ nda Roosevelt, Churchill ve Stalin bu yolda bir ça~r~da
bulunulmas~ n~~ kararla~t~ r~ nca, karar 5-7 Aral~ kta Kahire Konferans~ nda
Roosevelt ve Churchill taraf~ ndan Inönü'ye bildirilmi~, oda gerekli silahlar
41 üçlü Ittifak~ n gizli ekleri için bkz. Soysal, Ismail, "Türkiye'nin Siyasal Andla~malar~, C.
I, S. 603-607
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verilmesi ko~ ulu ile, Türkiye'nin sava~a kat~lmas~ n~~ kabul etti~ini söylemi~ti.
Ancak silahlar~ n verilmesi bir kez daha gecikecek, Türkiye de o nedenle
sava~a kat~lmayacakt~.
Sava~ta Almanya'n~ n yenilece~i belli oldu~u bir s~ rada, Türkiye,
Ingiltere ve ABD'nin ça~r~ s~~ üzerine, 2 A~ustos ~~ 944'de Almanya ile siyasal
ili~kilerini kesmi~~ve 23 ~ ubat 1945 günü de Almanya ve Japonya'ya sava~~
ilan etmi~ ti. Bununla birlikte, herhangi bir askersel eyleme giri~memi~ti.
Zaten böyle bir ~eye gerek kalmam~~t~ . Sava~~ilan~~ Türkiye'nin,
Müttefiklerin yan~~ s~ ra, Birle~ mi~~Milletlerin San-Fransisco Konferans~ na
kat~ labilmesi için öngörülmü~tü.
2. Dünya Sava~~~sona erince Üçlü Ittifak~ n ne olaca~~~sorusu akla
geliyordu. Alman ve Italyan sald~ r~ lar~~ dü~ünülerek yap~ lan bu ittifak~ n
varolu~~nedeni ortadan kalkm~~~gibi görünüyordu. Bununla birlikte, ba~~ th
üç Devletten hiç biri ona son vermemi~ ti. Andla~man~ n 15 y~ll~ k süresi de
bitmemi~ti.
~u da var ki, SSCB sava~ tan sonra Türkiye'ye kar~~~politikas~ n~~
de~i~ tirip 19 Mart 194.5'de sundu~ u bir nota ile, 1925 Sald~ rmazl~ k Pakt~ na
son verece~ini bildirince ve bir kaç ay sonra da Türkiye'den toprak
istemlerinde bulununca, Üçlü Ittifaktan ba~ka tutana~~~olmayan Türkiye
Ingiltere'ye ba~ vurarak bu Ittifak~ n geçerlili~ini do~rulatmakta yarar
görmü~ tü. 1939 Andla~mas~ n~ n ~ . Maddesinde genel olarak "bir Avrupa
devletinin sald~ r~s~"ndan söz edildi~ine göre, bunu ileri sürmek hukuksal
bak~ mdan olanakl~~ di. Nitekim Ingiltere D~~ i~leri Bakan~~ Beyin 22 ~ubat
~~ 94.6'da Türk-Sovyet gerginli~ine de~inen bir aç~ klama yaparak
"....Türkiye ile bir andla~mam~z bulundu~ unu söylemeliyim" demi~,
"Türkiye'nin bir devletin uydusu durumunda gelmesini de~il,
ba~~ ms~zl~~~ n~~ korumas~ n~~ istediklerini" belirtmi~ ti. 22 Mart 1946 günü de,
Avam Kamaras~ nda bir milletvekililin, Bulgaristan'da Türk s~ n~ r~ na do~ru
asker y~~~ ld~~~~haberleri üzerine, Hükümetin 1939 Andla~mas~~ uyar~ nca ne
önlem ald~~~~yolundaki bir sorusuna, D~~i~ leri Devlet Sekreteri Mac Neil
"Bu andla~ ma bir Avrupa devletinin (Türkiye'ye) sald~ r~s~ na kar~~d~ r"
demekle, onun geçerli oldu~ unu vurgulamak istemi~ ti.
Fransa ise o s~ rada Türkiye'ye böyle bir güvence verecek durumda
may~s~ na dek Komünistler
ildi.
Hükümet koalisyonunda 1947
de~
bulunuyordu. Daha sonra da, Fransa'n~ n iç durumunu güçlendirip d~~~
politikas~ n~, Bat~~ bloku çerçevesinde yay~ na oturtmas~~ zaman alm~~t~. Ama,
4 Nisan ~~ 949'da NATO kurulup Fransa'n~ n Moskova kar~~s~ ndaki durumu
aç~ kl~ k kazan~ nca, Frans~ z hükümeti 3 Haziranda hem bir Türk-Frans~z
Ingiliz ortak bildirisi ile, hem de 13 Haziran 1949 günü Ankara
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Büyükelçili~i eliyle Türk hükümetine verdi~i bir nota ile, Üçlü Ittifak~ n
yürürlükte oldu~unu resmen do~rulam~~t~ . Zaten, 1947'de Truman
doktriniyle Amerika B.D. Türkiye'nin koruyucusu durumuna gelince, Üçlü
Ittifaktan daha etkin bir destek ortaya ç~ km~~t~. Hele Türkiye 1952'de
NATO'ya kat~l~ nca, onun güvenlik sorunu kökünden çözülme~~oluyordu.
1954'de Üçlü Pakt~ n 15 y~ll~k süresi dolmu~tu. Gerçi ona Ba~~ tl~~
Devletlerden herhangi biri son verdi~ini bildirmedi~i için, yürürlü~ü
kendili~inden uzam~~~say~labilirdi. Ancak, art~ k Ittifak varolu~~nedenini
yitirmi~, tarihe malolmu~tu.
Sava~~y~llar~ nda, Üçlü Ittifak çerçevesi d~~~ ndaki Türk-Frans~z
ili~ kilerine gelince: Alman Ordusu 14 Temmuz 1940'da Paris'e girice
Türkiye Büyükelçili~i, o gün Bordeaux'ya çekilmi~~bulunan Frans~z
hükümetini izleyerek, önce Bordeaux'ya gelmi~, 16 Haziranda kurulan
Mare~el Ntain hükümeti 1 Temmuzda Vichy'e geçince de, oraya ta~~ nm~~t~.
Fransa, 22 Haziranda Almanya ve 24 Haziranda Italya ile Silâh B~rak~~~ m~~
yapt~~~ na göre, Türk-Frans~z ili~kilerinin kapsam~~çok daralm~~~bulunuyordu. 14 Haziranda Londra'ya gelerek "özgür Fransa" hareketini kuran
General de Gaulle'e Türk kamuoyunda bir sempati duyulmakla birlikte,
onun etkinli~i henüz görülmüyordu. Türk hükümeti yasal Vichy
hükümetiyle siyasal ili~ kilerini sürdürecekti. Suriye ve Lübnan da 1941
ilkbahar~ nda dek Vichy hükümetinin yönetimi alt~ nda kalm~~t~. Bu
dönemde Türkiye'nin bu ülkelerle il~ikileri dostça olmu~, Berut'taki Fransa
Yüksek Komiseri kat~ ndaki Türkiye Ba~konsoloslu~unun siyasal önemi
artm~~t~.
5 Nisan 1941 günü Irak'ta Râ~ id Ali Geylâni liderli~indeki Alman
taraftarlar~ , bir hükümet darbesiyle iktidar~~ ele al~ p Ingilizler kar~~s~ nda
iktidarda tutunabilmek için Almanya'dan yard~ m isteyince, Almanya bu
yard~ m~~yapmak için Suriye'de Vichy yönetiminin onlara b~ rakma~a raz~~
oldu~u hava üslerinden yararlanmak istemi~ ti. Bunu gerçekle~tirebilmek
için, Suriye'ye askersel gereçler göndermek gerekiyordu ki, bu ancak
Türkiye üzerinden olabilirdi. Vichy hükümeti Jasques B€noit-Mechin'i
Frans~ z askersel uzman ve gereçlerinin geçisine izin alabilmek için
Ankara'ya yollam~~t~ . Bencit-Wchin, 25 Haziran - 2 Temmuzda
Ankara'da yapt~~~~temaslardan bir sonuç alamam~~t~. Türk hükümeti,
müttefiki Ingiltere'yi zor duruma dü~ürebilecek bir karardan kaç~nm~~ t~.
Zaten Geylâni hükümeti tutunamam~~ , Ingiliz kuvvetleri duruma egemen
olmu~tu.
Bu arada Ingiliz Kuvvetleri, ba~~ nda General Catroux'nun bulundu~u
bir Frans~z birli~i ile birlikte, 8 Haziran 194 ~~ 'de Suriye'ye girmi~ti. Vichy'e
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ba~l~~ Yüksek Komiser General Dentz komutas~ndaki Frans~z kuvvetleri
onlara kar~~~koymu~sa da 14 Temmuzda bir Silah B~rak~~~ m~~ yap~lm~~,
böylece Vichy hükümetinin denetimi son bulmu~tu. General Cartraux da
Özgür Frans~ z Kuvvetler Genel Delegesi olarak göreve ba~lam~~t~. Cartraux
27 Eylülde Suriye'de ve 26 Haziranda Lübnan'da Manda yönetiminin
kalkt~~~ n~~ve bu ülkelerin ba~~ms~zl~~~n~ n tan~nd~~~n~~ aç~klam~~t~. Ancak,
onlar~n tam ba~~ms~zl~~~ na kavu~mas~~ Frans~ z ve Ingiliz kuvvetlerinin de
çekildi~i 1946 y~l~nda gerçekle~ecekti.
General de Gaulle'ün 30 May~ s 1943'de Cezayir'de General Giraud ile
anla~~ p 3 Haziranda "Comite Français de la Liberation Nationale"~~
kurmas~~ üzerine, Müttefikler de art~ k Özgür Fransa hareketine ilgiyi
art~ rm~~t~. I~ te bu dönemde Komitenin Ankara'ya yollad~~~~Tarbe de Saint
Hardouin, delege ~~fat~yla, göreve ba~lam~~t~.
Müttefiklerin Normandiya ç~ karmas~ ndan üç gün önce, 3 Haziran
1944'de, de Gaulle ba~kanl~~~ nda "Gouvernement Provisoire de la
Republique Française" Cezayir'de kurulmu~tu. Türk hükümeti Geçici
Frans~z hükümetini 24 A~ustos 1944 günü "de facto" tan~m~~~ve Saint
Hardouin 'i resmi Temsilci olarak kabul etmi~ti. Vichy hükümetinin son
Büyükelçisi G. Bergery zaten 1943 y~l~nda ayr~lm~~, yerine bir i~güder
b~rakm~~t~ . Bundan sonra, yeni hükümetin güven mektubu ile birlikte ilk
Büyükelçisi Gaston Maugras gelince, Saint Hardouin Fransa'ya dönmü~tü.
Bu arada, de Gaulle 26 a~ustos 1944'de Paris'e girmi~~ve Cezayir'deki Geçici
Hükümet de, Fransa'daki direni~~güçlerinin temsilcilerini de içine alarak
Paris'e yeti~mi~ ti. Türk hükümetinin 24 A~ustos karar~nda "... Merkezi
Vichy'de bulunan Frans~ z devletinin edimsel ve hukuksal bir varl~~~~
kalmad~~~ ndan oradaki Türkiye Büyükelçili~inin temsil yetkisi de sona
erdi~i" belirtilmi~ ti. Bunun üzerine Büyükelçi ~evki Berker'in görevi son
bulmu~ tu. Onun yerine gönderilen son D~~i~leri Bakan~~ Numan
Menemencio~lu ise, 14 Kas~ m 1944 günü Paris'te güven mektubunu
sunarak görevine ba~lam~~t~ . 23 Ekimde Ingiltere, Amerika B.D. ve
Sovyetler Birli~i Frans~z hükümetini "de jure" de tan~y~ nca, Türkiye de
onlar~~izlemi~ti.
SAVA~~SONRASI YILLARINDA TÜRK-FRANSIZ ILI~KILERI:
1945-1961
Ikinci Dünya Sava~~ ndan günümüze dek her hangi bir tarihsel
incelemenin zorlu~u, hem kaynaklar~n (ar~ivler, gizli belgeler, an~lar vb.)
yeterince kullan~labilir duruma gelmemi~, hem de gerekli analizlerin yap~l~ p
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sa~l~ kl~~ sonuçlara varmak için yeterli zaman~ n geçmemi~~olmas~ ndan
do~maktad~ r. Böyle olunca, çok kez güncel olaylar~ n etkisiyle ve duygusal
bir yakla~~m sonucu, geçmi~~ile gelecek aras~ nda süreklilik ögeleri gözönünde
tutulmad~~~ ndan, ortaya ç~ kan anla~mazl~ klar onar~ lmas~~ olanaks~z gibi
görünmektedir. Türk-Frans~z ili~kileri bak~m~ndan bu, özellikle böyledir.
1945
y~ l~ nda 2. Dünya Sava~~~sona erdi~inde güçler dengesi birden bire
yep yeni bir görünüm alm~~ t~: Sava~~öncesinin 7 Büyük Devletinden
Almanya, ~ talya ve Japonya ve Fransa askersel güç olmaktan ç~ km~~,
~ ngiltere eski gücünü yitirmi~, böylece Amerika Birle~ik Devletleri ile
Sovyetler Birli~i, birer "süper" devlet olarak, kar~~~kar~~ya kalm~~ t~ r. Gerçi,
15-2o y~l sonra Fransa, ~ ngiltere düzeyinde, bir güce sahip olacak, Almanya
ve Japonya da ekenomik bak~ mdan etkinliklerini art~ racaklard~ r. Ama
böyle de olsa, iki "süper", güç birbirinin rakibi olarak, dünya bar~~~ve
güvenli~i üzerinde son sözü söyleyebilecek durumlar~ n~~ koruyacakt~ r.
Türkiye Sava~a girmeme~i ba~arm~~, ancak Sava~tan hemen sonra,
Sovyetler Birli~inin kuzeydo~u Anadolu'da toprak ve Bo~azlar~ n ortakla~a
denetimi (üs) gibi istemleri kar~~s~ nda yaln~zl~ k ve kayg~~ içinde kalm~~ t~.
Deste~i Bat~da ar~ yordu.
Fransa eski gücünden yoksun, her ~eyden önce sosyo-ekonomik
durumuna çeki-düzen vermek zorunlu~unda bulunuyordu. General de
Gaulle önceleri, Sava~~ n galipleri Anglo-Saksonlar ile Sovyetler Birli~i
aras~ nda e~it uzakl~ kta ve, olanakl~~ ise, hakem durumunda bir d~~~politika
izlemek istemi~ ti. Nitekim, D~~i~leri Bakan~~ Bidault ile birlikte daha 1944 y~l~~
sonunda Sovyetler Birli~ine giderek orada 1942 ~ ngiliz-Sovyet ittifak~ na
benzer bir ittifak Andla~mas~~ yapm~~ t~. Andla~ma Almanya'ya kar~~~
olmakla birlikte, 5. Maddesi Taraflar~ n birbirine kar~~~hiç bir siyasal tertibe
girmemesini gerektiriyordu ki, bu daha çok de Gaulle'ün yeni politikas~ n~~
yans~ t~ yordu. Bununla birlikte, Stalin, Frans~ z koalisyon hükümetinde
Komünistlerin bulunmas~ na kar~~ n, güçsüz bir Fransa'ya yeterli ilgiyi
göstermeyecekti. Zaten de Gaulle 1946 y~l~~ ba~~ nda çekilince bu politika
sü' meyecekti.özellikle, 1947 may~s~ nda Ba~ bakan Ramadier'nin Koministleri hükümetten ç~ karmas~ ndan sonra Fransa Anglo-Saksonlarla daha yak~ n
bir i~ birli~ine girecek, Marshall Plan~~ çerçevesinde Amerika Birle~ik
Devletlerinden geni~~yard~ mlar alacak, Bat~ y~~ tehdit eden Sovyetler
kar~~s~ nda NATO'nun kurucu üyelerinden biri olacakt~ .
Sovyetlerin Türkiye'yi tehdidi kar~~s~ nda, Fransa'da Komünist
Partisinin de kat~ld~~~~bir hükümetten moral bak~ m~ ndan da olsa, bir destek
beklenemezdi. Bununla birlikte, daha 1945 Temmuz-A~ustosunda,
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Potsdam Konferans~ nda, Amerika B.D., Ingiltere ve Sovyetler Birli~inin
Bo~azlar rejiminin de~i~ tirilmesi konusunda Türkiye ile üç Büyük Devletin
ayr~~ ayr~~dan~~malara giri~mesi yolunda ald~klar~~karar üzerine, Frans~z
hükümeti -Sovyetlerin bu konuda 7 A~ustos 1946'da verdi~i ilk notadan bir
az sonra- Moutreux Sözle~mesinin bir imzac~s~~olarak, Türkiye, Sovyetler
Birli~i ve ayr~ca ABD'ne birer nota vererek, sorunun ancak uluslararas~~ bir
Konferansta görü~ülebilece~ini bildirmi~ti. Bu davran~~~~ile Fransa, Üç
Büyüklerin hegemonyas~na ba~~kald~ rm~~, dolay~slyle Sovyetlerin
giri~iminin Montreux'ye ayk~r~~ dü~tü~ünü göstermi~~oluyordu. Zaten zor
durumda bulunan Türk hükümeti Fransa'n~ n yerinde davran~~~n~~ ku~kusuz
sevinçle kaq~lam~~t~.
Marshall Plan~n~~kabul eden 16 Avrupa ülkesi ve Almanya ad~ na Bat~l~~
üç i~gal Komutan~~aras~ nda 16 Nisan 1948 günü Paris'te Avrupa Ekonomik
I~birli~i örgütü Sözle~ mesi imza edilince, Türkiye Sava~tan sonra ilk kez
Fransa ile ortakl~k içine girmi~ ti. Bu örgütün yerine, 14 Aral~ k 196o'da
ba~~tlanan bir Sözle~ me ile, kurulacak Ekonomik I~birli~i ve Kalk~nma
Orgütünde (OECD) de bu ortakl~ k sürücek ve Türkiye zaman zaman d~~~
ödemeler bak~m~ ndan dar bo~azlara girince, OECD çerçevesinde kurulan
yard~m konsorsiyumlar~ nda, Fransa genellikle yap~c~~ bir tutum izleyecek ve
kendi olanaklar~~ölçüsünde yard~ mlarda bulunacakt~.
Ortado~u sorunu kar~~s~ nda da, 1948 y~l~~ sonlar~ ndan ba~layarak,
Türkiye, üç büyük Bat~l~~ devletle uyum içine girmi~ ti. Nitekim. BM Genel
Kurulunun bir Filistin Uzla~t~ rma Komisyonu kurulmas~na ili~kin 11 Aral~k
1948 günlü karar~~için, Türkiye ilk kez Araplardan ayr~larak, Bat~l~larla
birlikte olumlu oy vermi~~ve 8 Aral~ k 1949'da kurulan Filistin Mültecilerine
yard~m Ajans~n~n Dan~~ ma Kuruluna Fransa, ABD ve Ingiltere ile birlikte
üye seçilmi~tir.
5 May~s 1949'da Londra'da ~~ o Avrupa devleti aras~ nda ba~~tlanan
Avrupa Konseyi Sözle~ mesine, bir kaç ay sonra, Türkiye'nin, Yunanistan ile
birlikte, kat~lmas~n~~ Fransa desteklemi~ti. ~~ 98o'den sonra Fransa'n~ n
Konsey ve Avrupa Insan Haklar~~ Komisyonu çerçevesinde Türkiye'ye kar~~~
yeni bir tutum içine girmesine a~a~~da ayr~ca de~inece~iz.
Sava~tan sonra Türkiye için en önemli konu olan güvenlik ve savunma
sorununa gelince: Türkiye 1947 Truman Doktrini ile Amerika B.D.'nin
ekonomik ve moral deste~ini elde edince bir az nefes alm~~t~ . Ancak bu
yeterli de~ildi. Çünkü Amerika'ya Türkiye'nin savunmas~nda sorumluluk
getiren bir ba~~ t yoktu. Haz~ rlanan Kuzey Atlantik Andla~mas~ na da, bu
savunma bölgesi d~~~ nda kald~~~~gerekçesi ile, Türkiye'nin al~nmayaca~~ ,
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Türk hükümetinin tüm giri~imlerine kar~~ n, belli olmu~tu. Andla~man~ n 4
Nisan ~~ 949'da imzalanmas~ ndan sonra, yukar~da de~indi~imiz
üzere,Türkiye'yi bir az olsun tatmin etmek için, Fransa ve Ingiltere, 1939
Üçlü Ittifak~ n yürürlükte ve geçerli oldu~unun Ankara, Paris ve Londra'da
aç~ klanmas~n~~ kabul etmi~, böylece ortak bir bildiri 3 Haziranda her üç
hükümetçe yay~mlanm~~t~ . Gerçekten, Üçlü Ittifak~ n 1. Maddesi,
"Türkiye"ye kar~~~bir Avrupa Devletince giri~ilecek bir sald~ r~" durumunda
Fransa ve Ingiltere'nin yard~m~n~~öngörüyordu. Ama bu Madde Sava~tan
önce bir Alman sald~ r~s~~ dü~ünülerek konulmu~ tu. Oysa, ~imdi tehlike
Sovyetler Birli~inden geliyordu. Böyle de olsa, Fransa ve Ingiltere, Üçlü
Ittifak~~ Sovyetler Birli~inin Türkiye'yi tehdit etti~i bir s~ rada do~rulmalar~~
Türkiye için az çok bir güvence say~l~ rd~. Az çok, diyoruz, çünki her iki
devlet bir Sovyet sald~ r~s~~durumunda, Türkiye'yi koruyabilecek güce sahip
de~ildi.
NATO savunma bölgesi Akdeniz'de Adriyatik s~ n~ r~ nda kald~~~ na
göre, hiç de~ilse bir Akdeniz (ya da Ortado~u) savunma Pakt~~ haz~rlanarak,
Bat~l~~ Büyük Devletlerle birlikte, Türkiye ve Yunanistan'~n bu Pakt
çerçevesinde i~birli~i yapmalar~~ gere~i üzerinde 1948 y~l~ ndan beri
durulma~a ba~lanm~~t~. Türkiye D~~i~leri Bakan~~Necmettin Sadak 1949
~ubat~ mn ortalar~nda Londra ve Paris'te bu konu üzerinde Beyin, Schuman
ve Yunanl~~ meslekda~~~Çaldaris ile dan~~malarda bulunmu~tu. 1950 y~l~~
may~s~~sonunda bir OECE toplant~s~~için Paris'e gelen, yeni Demokrat Parti
iktidar~n~n D~~i~leri Bakan~~ Fuad Köprülü de Schuman ile Akdeniz Pakt~~
konusunu görü~mü~, Ba~bakan Menderes de 7 Haziranda böyle bir pakt~n
kurulmas~~gerekti~ni aç~klam~~t~.
Anla~~lacakt~~ ki, Ingiltere Süvey~'te kalma iste~i ile Türkiye'nin
savunma gereksinimini ba~da~t~ racak bir ba~ka formül dü~ünmektedir:
Madem ki, Türkiye her ~eyden önce NATO'ya kat~lmak istiyor, öyleyse,
Ortado~uda Bat~l~larla birlikte Türkiye ve M~s~ r'~n da kat~laca~~, NATO'ya
ba~lant~l~~ bir savunma sistemini (Ortado~u Komutanl~~~ ) kabul ederse,
Ingiltere onun NATO'ya kat~lmas~ na itiraz etmekten vazgeçecektir.,195
Temmuzunda bu formülü Türkiye benimseyince, ~~ 3 Ekimde Amerika BD.
Ingiltere, Fransa ve Türkiye Ortado~u Müttefik Komutanl~~~~kurulmas~~
için M~s~ r'a ba~vurmu~ tu. M~s~ r hükümeti ise bu öneriyi, Ingiltere'nin
Süvey~'i denetimi alt~ nda tutabilmek için buldu~u bir kombinezon gibi
görüp reddetmi~ti. Bunun üzerine Türkiye (ve Yunanistan)' in NATO'ya
kat~lmalar~~Ekimde Londra'da NATO üyelerinin imzalad~~~~bir Protokolle
kabul edilmi~~ve kat~lma 18 ~ubat 1952'de gerçekle~mi~ti. Fransa
Türkiye'nin NATO'ya kat~lmas~ na ba~~ndan beri her hangi bir itirazda
bulunmam~~t~.
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M~s~r'~n Ortado~u'da üç Bat~l~~büyük devlet ve Türkiye ile birlikte bir
Komutal~k kurulmas~ n~~reddetmesi üzerine, giri~ imci 4 devlet 9 Kas~mda
M~s~r, ~ rak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan ve Israil'e verdikleri
birer muht~ rada, yap~lan önerinin niteli~ini, Komutanl~~a ba~ka devletler
kat~lmasa bile, 4 giri~imci devletin bunu gerçekle~tirmek karar~nda
oldu~unu bildirerek, öneri üzerindeki görü~lerini istemi~ ti. Arap devletlerinden kimileri M~s~ r'~n ters tepkisine kar~~l~ k, oldukça olumlu görünmü~,
kimileri de duraksama göstermi~ti. Ancak bir sonuca var~lamam~~t~. Bu
arada, 23 Temmuz 1952 günü M~s~ r'da "özgür Subaylar"~ n yapt~~~~
devrimden sonra, durumun büsbütün karma~~ k duruma gelmesi üzerine, 4
devlet bu tasar~ dan vazgeçmi~ ti. Eylülde Va~ington'da aralar~ nda
dan~~ malarda bulunan 4 devlet yeni bir tasar~~olu~turmu~~ve 13-18 Ekimde
Menderes'in, Köprülü ile birlikte, Londra'ya yapt~~~~ziyaret sonucunda bir
"Ortado~u Savunma Örgütü" (M.E.D.0.) kurulaca~~~23 Ekimde
aç~klanm~~t~. Yap~lan aç~ klamaya göre, ortak bir komutanl~k kurman~ n
olanaks~ z, hatta tehlikeli oldu~unun anla~~ld~~~ , onun yerine, yeni bir örgüt
çerçevesinde, bir kurmay planlama grbu kurulabilece~i, bar~~~zaman~ nda
sadece üs, enrastrüktür, yard~m i~lerinin düzenlenece~i bildiriliyordu. Ama
bu yeni tasar~~ da, özellikle M~s~ r ve Suriye'nin olumsuz tutumlar~~ üzerine,
bir kaç ay sonra terkedilecekti.
9-14 Mart 1953'de Menderes ve Köprülü Paris'e resmi bir ziyarette
bulunmu~tu. Fransa Ba~ bakan~~ Ren Mayer ve D~~i~leri Bakan~~ Bidault ile
yapt~ klar~~ görü~ melerde, Avrupa'da ve Ortado~u'daki durum gözden
geçirilmi~, ikili ili~ kiler, özellikle ekonomik ili~kilerin geli~ tirilmesi
konu~ulmu~ tu. 13 Martta yay~ mlanan ortak bildiride, uluslararas~~
konularda görü~~birli~i yinelenmi~, bu arada "1939 üçlü Ittifak~= özgür
dünyay~~tehdit eden tehlikeler kar~~ s~nda, yard~mla~ ma niteli~ini korumas~~
üzerinde anla~t~klar~ " belirtilmi~ ti. Türkiye'nin NATO'ya kat~lmas~ na
kar~~n, Üçlü Ittifak~ n geçerlili~inin ve de~erinin böylece bir kez daha ortaya
konulmas~~ ku~kusuz o s~ rada sürmekte olan Sovyet tehditlerine bir tepki
niteli~ini ta~~ yor ve özellikle Türkiye'ye moral bir destek anlam~ na
geliyordu. Bildiride, bundan ba~ka, Avrupa kurulu~lar~~(Avrupa Konseyi,
Avrupa Ekonomik I~ birli~i) çerçevesinde i~birli~inin geli~tirilmesi iste~i
belirtilmi~, iki ülke aras~ nda hiç bir ç~ kar ve amaç ayr~l~~~~bulunmad~~~,
Türkiye ile Yunanistan ve Yugoslavya aras~ nda yap~ lan Andla~man~n
Balkanlarda güvenli~i art~ rd~~~, buna ba~ ka devletlerin de kat~lmas~~
olana~~n~ n bulunmas~n~ n memnunluk yaratt~~~~yaz~lm~~t~ . Ziyaret, Sava~~
sonras~ nda Türk-Frans~z ili~ kilerinin ileri bir noktaya geldi~ini göstermi~ti.
Fransa'n~n yeni Ba~bakan~.J. Laniel ve D~~i~ leri Bakan~~ Bidault'un 30 EylülBelleten C. XLVII, 64
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5 Ekimde Türkiye'ye yapt~klan kar~~~ziyaret -Cumhuriyet döneminde ilk
ziyaret- bu hava içinde olmu~tu.
Amerika BD'de, yeni Ba~kan Eisenhower ile birlikte, D~~i~leri Bakan~~
olarak, Foster Dulles'in i~e ba~lamas~~Ortado~u savunma sistemi i~ine itici
bir güç kazand~racakt~. Dulles "Ortado~u Savunma Zinciri"ni, ne bahas~na
olursa olsun, bir an önce gerçekle~tirmek ve bunda Türkiye'ye ba~~rolü
vermek isteyecek, Fransa'y~~bir az gözard~~edecek, bu yüzden Fransa'n~n
tutumu az çok de~i~ecekti. ~öyle ki:
ABD'nin özendirmesi ile, Türkiye ile Pakistan, ileride Ortado~u
Savunma Pakt~na temel olmak üzere, 2 Nisan 1954 günü Karaçi'de bir
"Dostça ~~birli~i" Andla~mas~~imzalanm~~~ve Amerika hemen Pakistan'a
askersel yard~ma ba~lam~~t~. ~rak'da Ba~bakan Nuri Said Pa~a da ayn~~
do~rultuda Amerika, ~ ngiltere ve Türkiye ile temaslara giri~mi~ti. Irak'~n
d~~~ndaki Arap ülkeleri ile ayr~~ ayr~~temas daha sonraya b~rak~lm~~t~.
Böylelikle Nas~r liderli~inde M~s~r'~n sert tepkisi hafifletilmek istenilmi~ti.
Cezayir'de iç sava~~n henüz ç~kt~~~~bir s~rada Arap politikas~n~~daha nüansl~~
tutmak isteyen. Fransa, Amerika-~ngiltere-Türkiye giri~iminin d~~~nda
kalm~~t~. Frans~z hükümeti Ortado~u'da özellikle kendi etki bölgesi Suriye
ve Lübnan'da bu etkinli~ini azaltabilece~i kayg~s~yla, giri~imi desteklemeyecekti. Frans~z bas~n~~ bu Pakt haz~rl~~~n~~ ele~tirecek, Pakt~n Arap
dünyas~n~~bölüp Komünist s~zmas~na daha elveri~li duruma getirece~ini ve
Türkiye'nin "pactomanie"ye tutuldu~unu yazacakt~~(Bu deyim uluslararas~~
ili~kilerde ilk kez 1. Dünya Sava~~nda sonra Almanya'y~~çember alt~na
almak isteyen Fransa için kullan~lm~~t~ ).
Menderes ile Köprülü Irak'a gelerek, Nuri Said Pa~a ile ~~2 Ocak 1955
günü, bir Türk-~rak ortak bildirisi ile, Ortado~u'da komünizme kar~~~
i~birli~i yap~lmas~~kararlar~n~~ aç~klam~~, bu bildiri 24 ~ubatta gene
Ba~dat'ta ba~~tlanacak Ba~dat Pakt~'n~n temeli olmu~tu. Pakta 4 Nisanda
~ ngiltere, 23 Eylülde Pakistan, 3 Kas~mda Iran kat~lacak, ABD de 1956'da
Ekonomi ve Y~k~c~~Eylemlerle Sava~~m Komitelerine, 1957'de Askersel
Komiteye üye olacak ve Bakanlar Konseyine gözlemci olarak kat~lacakt~.
Asl~nda Pakt~n as~l yürütücülü~ünü o yapacakt~.
Olaylar Fransa'n~n ele~tirilerini hakl~~ ç~karacakt~. Çünkü ~rak, Arap
dünyas~na dan~~madan yapt~~~~bu Paktta tutunamayacak, 14 Temmuz
1958 devrimi sonucu -ki Nuri Said ve Veliaht da öldürülmü~tü- onu
terkedecekti. Böyle olunca Pakt~n ad~~1959'da CENTO olacak ve merkezi
Ankara'ya geçirilecekti. Zamanla önemini yitiren CENTO, 1979'da
Iran'da ~slam Devrimi üzerine ortadan kalkacakt~.
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Fransa 2. Dünya Sava~~n~n bitiminden hemen sonra ba~layan
Hindiçini sava~~ndan, 20 Temmuz 1954 Cenevre Anla~malanyla, yeni
kurtulmu~tu ki, daha yak~nda ve daha önemli Cezayir içsava~~na
sürükleniyordu. Cezayir Kurutulu~~Hareketinin I Kas~m 1954 günü
ba~latt~~~~bu sava~~1962 y~l~nda Cezayir'in ba~~ms~zl~~~na kavu~mas~na dek
çok kanl~~bir biçimde sürüp gidecekti. Türk-Frans~z ili~kileri aç~s~ndan
Cezayir sava~~~~u özellikleri ta~~yordu: Türk ve Cezayir halklar~~16. yüzy~l~n
ba~lar~ndan Cezayir'in Fransa tarafindan ~~83o'da istilâsma dek 300 y~ll~k
Osmanl~-Cezayir yönetimi alt~nda birbirini sevmi~~ve kayna~m~~t~. Orada
evlenen Türkler (Kulo~lular) zamanla Cezayirlile~mi~ti. Cezayirliler
Atatürk'ü kendi kurtar~c~lar~~gibi alk~~lam~~lar, onu kurtulu~~hareketleri için
örnek alm~~lard~. Böyle olunca, giri~tikleri sava~~mda Türkiye'den yard~m,
ya da hiç de~ilse siyasal destek görmek istemi~lerdi. Cezayir davas~n~~
savunan tüm Arap devletleri de Ankara'y~~ bu yard~m ve destek için
s~k~~t~rma~a ba~lam~~t~. Öte yandan, Fransa Avrupal~~ öbür dost ve
müttefiklerinden oldu~u gibi, Türkiye'den de destek bekliyordu. Türk
hükümeti Fransa gibi büyük bir devletle girift ç~kar birli~ini, ayr~ca ülkenin
ekonomik kalk~nmas~nda Fransa'n~ilkeye dayatarak Genel Kurulda
savunacaklard~. Oysa, nas~l Cezayir'de Frans~zlar az~nl~kta ise, K~ br~s'ta da
Türkler az~nl~kta idi. Böyle olunca nas~l Fransa Cezayir i~ini bir iç sorun
say~yorsa, Türkiye de, hiç de~ilse ba~lang~çta, K~br~s'~~ ~ngiltere'nin bir iç
sorunu gibi görme~e ve onu örtbas etme~e çal~~~yordu. Ba~ka deyi~le,
Türkiye ile Fransa'n~n iki ayr~~ sorun kar~~s~nda çeli~kiye dü~memeleri
gerekiyordu. Nitekim Fransa uzun y~llar K~br~s sorunununda selfdeterminasyon'a kar~~~ ç~kacakt~. Bir ba~ka NATO üyesi Yunanistan ise,
K~br~s'ta oldu~u gibi, Cezayirde de self-determinasyon yanl~s~~olacakt~.
Birle~mi~~Milletler Genel Kurulunda Cezayir sorunu üzerindeki
oylamalarda Türkiye'nin tutumu ~öyle seyretmi~ti: Türk hükümeti ~~955'de
Fransa'n~n görünü~ü (iç sorun) oldu~u gibi benimseyerek, sorunun
gündeme al~nmas~na kar~~t oy vermi~ti. 1958
ve 1959'da bu tutumunu bir az
de~i~tirerek, Asya-Afrika grubuna yakla~ma~a çal~~m~~, self-determinasyon
ilkesini kabul etmi~ti. Ancak, Cezayir'e ba~~ms~zl~k tan~nmas~~yolundaki
öneriye kat~lmam~~, oylamada çekimser kalm~~t~. Yapt~~~~aç~klamada,
"sorunun çözümüne en iyi yard~m biçimi uyu~mazl~~~~k~z~~unp ç~kmaza
sokmak de~il, taraflar aras~nda görü~me ve uzla~may~~özendirmektir.
Türkiye müttefiki Fransa kat~nda bu yolda elinden geleni yapmaktad~r."
denilmi~ti. Daha sonra, de Gaulle'ün, 16 Eylül 1959'da, Cezayir'e selfdeterminasyon ve, gerekiyorsa, ba~~ms~zl~k hakk~~ öngören aç~klamas~n~~
"yap~c~" bulmu~~ve sevinçle kar~~lam~~t~.
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Bu arada ~unu da belirtmek gerekir ki, Türkiye'nin Libya'ya 8 Aral~k
1954, 25 Haziran 1956 ve 24 May~s 1957'de TBMM'nin kabul etti~i
yasalarla, ba~~~~olarak verdi~i hafif silâhlann Tunus üzerinde Cezayir
Kurtulu~~örgütüne (F.L.N.) geçirildi~i bilinmektedir. Fransa bunu
zaman~nda ö~renmi~, ama bir sorun yapmam~~t~r. Bundan ba~ka, 1957
y~l~nda Cezayir Kurtulu~~örgütünden bir iyiniyet heyeti, Frans~z
hükümetinin Ankara'da tersine giri~imlerine kar~~n, Türkiye'ye gelmi~, bir
az sessizce de olsa, yetkililerce kabul edilmi~tir.
Türkiye'de 27 May~s 1960
Devrimi üzerine, devlet ve hükümet ba~kan~~
General Gürsel 24 Haziranda yapt~~~~bir aç~klamada, "Cezayirlilerin soylu
ve yürekli sava~~mlann~~yak~ndan izledi~ini, iki tarafin me~ru haklar~n~,
onur ve özsaygml~~~n~~ güvence alt~na alacak bir anla~ma~a var~lmas~~
umudunu" ta~~d~~~n~~söylemi~ti. O y~l~n sonlar~nda, Genel Kurulda Cezayir
halk~na ba~~ms~zl~k hakk~~tan~nmas~~için haz~rlanan karar tasar~s~na -ki 8'e
kar~~~63 oyla kabul edilmi~ti- Türkiye ilk kez olumlu oy kullanm~~t~. 1961
sonlar~nda da self-determinasyon ve Cezayir'in bütünlü~ü ilkelerine göre
taraflar aras~nda görü~meler yap~lmas~~yolundaki tasar~ya -ki 38 çekimsere
kar~~~62 oyla kabul edilmi~ti- olumlu oy vermi~ti. Türkiye'nin de~i~en bu
tutumu Paris'te önceleri olumsuz bir tepki yaratm~~t~. Ama Fransa'n~n
kendi tutumu da de~i~meye ba~lam~~t~. Nitekim, daha 8 Ocak 196 ~~'de
Cezayir'de halk oylamas~yla self-determinasyon ilkesi kabul edilmi~~
bulunuyordu. Çok geçmeden, 18 Mart 1962'de Evian Anla~mas~~
imzalanarak ate~~kesilecek, Temmuz ba~~nda yap~lan yeni bir halk
oylamas~yla ba~~ms~zl~k kabul edilecek ve bu 4 Temmuzda aç~klanacakt~.
Böylece, Türk-Frans~z ili~kilerinde s~k~nt~~yaratan bir durum da tarihe
kan~acakt~.
M~s~r'da Nâmr'~n Süvey~~Kanal~~Kumpanyas~n~~1956 Temmuzunda
millile~tirmesi üzerine patlak veren Ortado~u bunal~m~~Türk-Frans~z
siyasal ili~kilerini ancak yüzeysel biçimde etkilemi~ti. ~öyle ki: 1888 Istanbul
Anla~mas~n~n imzac~lan aras~nda bulunan Türkiye, A~ustosta Londra'da
toplanan 22 devlet konferans~nda -ki M~s~r kat~lmam~~t~- Ingiltere ve
Fransa'n~n önerilerini desteklemi~ti. Bu öneriler Nâs~r tarafindan
reddedilince, Ingiltere ve Fransa ile daha önce gizlice anla~m~~~bulunan
Israil 29 Ekimde Sinai'de sald~r~ya geçmi~, ertesi gün de, Ingiltere ve Fransa,
ate~kesi sa~lamak bahanesiyle, Kanal bölgesini i~gal etmi~ti ABD'nin bu
müdahaleyi onaylamamas~, Sovyetler Birli~inin de Ingiltere ile Fransa'y~~
tehdit etmesi sonucu uluslararas~~bir gerilim ba~lam~~t~. Bununla birlikte,
Birle~mi~~Milletler Güvenlik Konseyinin kararlar~~çerçevesinde Kas~mda
ate~kes sa~lanm~~t~. Bu bunal~mda Türkiye'nin s~k~nt~s~~Ba~dat Pakt~mn,
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özellikle onun tek Arap üyesi Irak'~n durumundan geliyordu. Pakt~n Bat~l~~
üyesi Ingiltere bir Arap ülkesi olan M~s~r'a me~ru götülemeyecek biçimde
sald~rm~~t~. Böyle olunca, Pakt~n 4 bölge devleti Türkiye, ~rak, Iran ve
Pakistan 7-8 Kas~mda, Ingiltere'yi ça~~rmaks~z~n, Tahran'da bir doruk
toplant~s~~ yapm~~, Ingiliz ve Frans~z sald~r~s~ndan üzüntü duyuldu~unu,
Israil gibi, onlar~n da çekilmeleri, ayr~ca Filistin sorununun da ivedilikle
çözümü gerekti~ini aç~klam~~lard~. Anla~~lm~~t~~ki, Türk hükümeti, Nas~r'~n
Ba~dat Pakt~na ve Türkiye'ye kar~~~ h~rç~n tutumunun da etkisiyle,
müttefikleri Ingiltere ve Fransa'ya kar~~~elinden geldi~ince anlay~~l~~
davrarnyordu.
K~ br~s sorunu 1959 ~ubat~nda yap~lan Zürih ve Londra Anla~malar~~ile
bir çözüme ba~land~~~nda Frans~z hükümeti de, Ingiltere, Türkiye ve
Yunanistan gibi üç müttefiki aras~ndaki ili~kileri sarsan bu sorunun
çözümünden sevinç duymu~tu.
GELI~ EN DOSTLUK VE I~BIRLI~I: 1962-1972
1 Haziran 1958'de yasal yoldan iktidara gelen ve bir yandan Cezayir
sava~~n~n Fransa'da do~urdu~u tehlikeli bunal~m~~giderirken, öte yandan 24
Eylül 1958 halk oylamas~yla onaylanan anayasa ile kendine özgü bir
ba~kanl~k sistemine dayal~~ V. Cumhuriyeti kuran de Gaulle, 1969 Nisan~nda
iktidardan aynl~ncaya dek yeni bir d~~~politika olu~turmu~~ve uygulam~~t~.
Bu politikan~n ana çizgileri söyle idi: Amerika B.D. önünde daha ba~~ms~z
bir tutum; bir tür konfederasyon do~rultusunda (Europe des Etats) Avrupa
politikas~, ~ansölye Adenauer ile 22 Ocak 1963'de imzalad~~~~ I~birli~i
Andla~mas~ na dayal~~ s~k~~ bir Frans~z-Alman dayan~~mas~; 196o ~ubat~nda
Fransa'n~n ilk atom denemesinden sonra olu~turulan nükleer silahlar (Force
de frappe) ba~ ta olmak üzere, yeterince güçlü bir ordu; "ckcolonistaion"
politikas~~ile birlikte eski sömürgelerle yeni bir temele dayal~~ i~birli~i. Bu
cesaretli politikay~~güdecek de Gaulle'ün iki kozu vard~: Biri ki~isel prestij,
ikincisi o s~rada ekonomik kalk~ nma plan~n~n 3. döneminin (1958-6 1) de
ba~ar~yla sonuçlanmas~yla güçlenmi~~ve mornle~mi~~bir ekonmi.
Türkiye, 1957 y~l~nda Roma Andla~mas~yla kurulan Avrupa
Ekonomik Toplulu~unun d~~~nda tutulmu~tu. Bundan tedirgindi. 196o
Devriminden sonra Ekim 196 seçimleriyle yeniden demokrasiye
dönülmü~tü. Bu, Bat~da ve özellikle Fransa'da olumlu bir yank~~
uyand~rm~~t~.
Aral~k 1963'de K~br~s'ta Rum sald~r~lan sonucu K~br~s Cumhuriyeti
anayasas~~ i~lemez duruma gelmi~ti. Zürih ve Londra Anla~malar~n~n
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çi~nenmesi kar~~s~nda Türkiye'nin hakl~~ durumunun, ba~ta Amerika BD.
olmak üzere, Bat~l~larca desteklenmemesi onun d~~~politikas~n~~etkilemi~,
özellikle Amerika BD. ile ili~kiler sars~l~ rken, ~~964'den ba~layarak, Sovyetler
Birli~i ile bir yakla~ma süreci ba~lam~~t~. I~te bu hava içinde de Gaulle
Fransas~n~n ba~~ms~z politikas~~ Türk kamuoyunda büyük ilgi uyand~ rma~a
ba~lam~~, de Gaull'e hayranl~k artm~~t~. Fransa da Türkiye gibi bir devleti
Avrupa politikas~~çerçevesinde, kendisine yakla~t~ rma~a özen gösteriyor ve
K~br~s sorununda Türkiye ile Yunanistan aras~ nda e~it uzakl~ kta bir politika
izliyordu
Yunanistan'~~ izleyerek, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulu~u
aras~ nda ~~2 Eylül 1963 günü Ankara'da Ortakl~ k Anla~mas~ n~ n
imzalamas~ndan iki ay önce, 14-21 Temmuzda Ba~ bakan Pompidou ve
D~~i~leri Bakan~~ Couve de Murveille Ankara'ya 3 günlük bir ziyarette
bulunmu~tu. Ba~bakan Inönü ve D~~i~leri Bakan~~ F.C. Erkin ile yapt~klar~~
görü~melerden sonra 16 Temmuzda, yay~mlanan ortak bildiride 42 ,
uluslararas~~durum üzerinde görü~~birli~i, NATO içinde savunma alan~nda
dayan~~ma belirtildikten sonra, Türkiye'nin AET'ye ortak olmas~~ üzerine
kalk~nmas~n~~gerçekle~tirmek için yapaca~~~at~l~ mda Fransa'n~ n yard~m~ na
güvenebilece~i, ticaret ili~kilerinin artmakta oldu~u, kültür ve teknik
i~birli~inin de daha ileri götürülece~i aç~ klanm~~t~. Görülüyor ki, her iki
taraf Fransa'n~n son 30-40 y~l içinde Türkiye'de küçülen yerinin yeniden
geni~letilmesini istiyordu.
~~2 Eylülde Ortakl~k Anla~mas~ n~n Ankara'da imza töreninde, Alt~lar~n
öbür D~~i~leri Bakanlar~~ gibi, Couve de Murville de haz~r bulunmu~tu.
Haz~rl~k ve geçi~~dönemlerinden sonra Türkiye'nin AET'ye tam üye
olmas~n~~ da öngören bu Anla~ma Türkiye için Avrupa'n~n siyasal
bütünle~mesinde ~imdiden yerini almak gibi bir önem ta~~yordu. öte
yandan Yunanistan ve Türkiye'nin örgüte kat~lmalar~n~n, Fransa'n~n AET
içinde kuzeyli üyelerin a~~rl~~~n~~güneydeki ülkelerle birlikte dengelemek
politikas~na uygun dü~üyordu.
Sava~~~izleyen ilk dönemde Fransa'n~n Türk d~~~ticaretindeki yeri % 4-5
dolay~ nda iken ~~ 96o'larda bu % 6-7'ye yükselmi~ti. Sermaye ve teknoloji
trasferi de artma~a ba~lam~~t~. Fransa, ~~959'da borçlar~ n ertelenmesi i~inde
ve ~~ 962'de OECD çerçevesinde kurulan Konsorsiyomda Türkiye'ye yard ~ m
etmi~ti. Eski~ehir'de lokomotif sanayiinden sonra, Renault otomobil ve
Dalaman ka~~t sanayiinin, kimi elektrik tesisleri vb. Frans~zlarla i~birli~i
içinde gerçekle~tirilmi~~olmas~, Frans~z kurulu~lar~n~ n Keban baraj~~
42

D~~i~leri Bakanl~~~, Ortak Bildiriler Bülteni, Say~: t May~s 1967
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yap~ m~na kat~lmas~~dikkat çekiciydi. E~er bu, Türk hükümetinin özen
göstermesiyle, daha da h~zland~r~labilseydi, yaln~z ekonomik aç~dan de~il,
Fransa'n~n ileride Türkiye ile siyasal i~birli~ini de olumlu biçimde
etkiliyebilirdi.
Kültür i~birli~i de, daha çok Fransa'n~n çabalar~yla, bir az geli~mi~ti.
Ankara ve Istanbul'da Frans~z kültür merkezlerinin çal~~malar~ , Ankara'da
aç~lan -ki daha sonra da Izmir'de bir ikincisi aç~lacakt~-. Frans~zca ö~retimli
Tevfik Fikret Lisesinine Fransa'dan ö~retmen gönderilmesi özellikle
belirtilme~e de~erdi. Ama gene de Türkiye'de Frans~zca bilenlerin say~s~~
Ingilizce ve Almanca bilenlere oranla geride kal~yordu 43. Bu kültür
ali~veri~inin ba~~tsal çerçevesi 17 Haziran 1952'de Ankara'da imzalanan
Kültür Anla~mas~ , Türkiye'nin 196o'da kat~ld~~~~19 Aral~k 1954 günlü
Avrupa Kültür Sözle~mesi ve 29 Ekim 1968 Bilimsel ve Teknik I~birli~i
Anla~mas~~ile ortaya konulmu~tu. Bunlardan ba~ka, 22 Aral~ k 1950'de
Paris'de kar~~l~kl~~ stajyer (kaymakamlar vb.) kabulü için bir Anla~ma,
ayr~ca Avrupa Konseyi çerçevesinde diplomalar~n e~de~eri, Üniversitelerde
incelemeler vb. alanlarda sözle~meler yap~lm~~ t~~44 .
Frans~z hükümeti, ~~ o Mart 1966'da, Müttefiklerine verdi~i birer
muht~ra ile, NATO'nun askersel kanad~ ndan çekilece~ini bildirmesi
Türkiye'de bas~nda ve resmi çevrelerde üzüntü yaratm~~t~. Ankara'da,
böyle bir aynlman~n NATO dayan~~mas~ n~~ zay~ flataca~~~ve Var~ova Pakt~~
devletlerine umutlar verece~i kan~s~~ vard~.
Jean d'Arc adl~~ Frans~z okul gemisinin, Victor Scholder refakat
gemisiyle birlikte, 25-30 Nisan 1966'da Istanbul'u ziyareti bir dostluk
gösterisi olmu~tu.
Türkiye Cumhurba~kan~~ Cevdet Sunay'~ n 1967 Haziran~nda
Fransa'ya, Fransa Cumhurba~kan~~General de Gaulle'ün de, buna kar~~l~k,
1968 Ekiminde Türkiye'ye yapt~klar~~ ziyaretler ili~kilerin daha da
geli~tirilmesi için en uygun ko~ullar içinde geçmi~ti: Türkiye 1963'den beri
K~br~s konusunda ba~~müttefik ve dostu Amerika'dan bekledi~i deste~i
görememenin k~r~kl~~~~içinde idi. Üstelik, Ba~kan Johnson'un 5 Haziran
1964'e Ba~bakan Inönü'ye yazd~~~~mektup bir süre sonra bas~nda ç~k~nca,
43 Soysal, Ismail, "Türkiye'de yabanc~~ dil ö~renimi olanaklar~~ üzerinde bir ara~t~rma",
D~~~Politika dergisi, C. 5, Say~, 2-3, Ankara, 1975. Bu ara~t~rmaya göre, Türkiye'de yakla~~k 300
bin ki~inin Ingilizce, ~ so bin ki~inin Almanca ve ~ oo bin ki~inin de Frans~zca bildi~i
anla~~lmaktad~r. ~u da var ki, yabanc~~ dilde ö~retim yapan Türk ve Yabanc~~ okullardaki
ö~rencilerin say~s~~bak~m~ndan Ingilizce 2/3 oran~n! bulurken, Frans~ zca %23 oran~~ile ikinci,

Almanca % 12 oran~~ ile üçüncü durumda gelmektedir.
44 Bu ba~~ tlar~n Türkçe metinleri için bkz. Düstur, Ter. Il!
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k~rg~l~k kag~nl~~a dönü~mü~tü. Va~ington'da, Türkiye'nin K~br~s'a bir
ç~karma yapaca~~~izleniminin edinildi~i s~rada yaz~lan bu mektupta,
Johnson Türkiye'nin, Müttefiklerce (Amerika) verilen NATO silahlar~n~n
böyle bir müdahalede kullan~lamayaca~~n~, K~br~s'ta giri~ilecek bir harekat
sonucu Sovyetler Birli~i i~e kan~~rsa ABD'nin Türkiye'ye kar~~~üstlendi~i
yükümlerin tart~~ma konusu olabilece~ini, kat~~bir anlat~mla, bildirmi~ti.
Art~k Amerikal~lar için Türkiye'de de bir "go home" dönemi ba~l~yordu.
Böyle olunca, Amerika önünde ba~~ms~ z bir politika güden de Gaulle
Fransas~n~ n Türk kamuoyundaki prestiji artm~~t~ . Fransa hem ekonomik,
hem askersel bak~mdan güçlenmi~ti. Türkiye ile i~birli~i olanaklar~~çoktu.
De Gaulle'ün Türkiye üzerindeki izlenimi, daha ~~ .958'de Ba~bakan iken
Türkiye Büyükelçisi F.C. Erkin'e ~u sözlerinden belli olmu~tu: "...Ortado~uda ben Türkiye'yi öbür ülkelerden ayr~~gözle görüyorum. Çünkü bu
bölgede gerçek anlamda tek devlet Türkiye'dir". 3 Temmuz 1965'de,
Cumhurba~kan~~ olarak, yeni Büyükelçi Nam~k Yolga'mn güven mektubunu
sundu~u zaman da ~unlar~~söylemi~ti: "...Iki ülkenin ili~kileri yüzy~llard~r
dostça olmu~ tur. Bugün Türkiye'nin dünyadaki rolü, bar~~~ve uluslararas~~
denge için vazgeçilmez bir ögedir. Ili~kilerimiz eskisinden daha güçlü
biçimde geli~ecektir" 45 .
Belki Fransa için Türkiye'yi Amerika'n~ n etki alan~ndan ç~karman~n
zamanlyd~ . De Gaulle, Paris'te 27 Haziran ak~am~~ Sunay onuruna verdi~i
yemekte ~öyle diyordu: "Cumhuriyetlerimizin ç~ kan iki kamp~n (NATOVar~ova) k~s~r çeki~meleri yerine gerginli~in azalmas~m, anla~ma ve
k~tam~z~n tüm halklar~~ aras~ndaki i~birli~ini sa~lamak için çabalar~n~~
birle~tirmekte de~il midir?" 46 .
Acaba Fransa Türkiye için, Amerika'n~ n yerine bir alternatif olabilir
miydi? Ankara'da böyle bir ~ey dü~ünülemiyordu. Çünkü, bir kez,
Türkiye'nin jeo-stratejik konumu onu yeterli bir manevra marj~ndan
yoksun tutuyordu. Örne~in NATO'nun askersel kanad~~ içinde kalmaktan
ba~ka çeresi yoktu. Silah~n~~ittifak çerçevesinde sa~lamallyd~. Kald~~ki, de
Gaulle'ün 1967'de Do~u-Bat~~ ili~kileri üzerindeki iyimser sözleri ertesi y~ l
A~ustosunda Çekoslavakya olaylar~~ kar~~s~nda bir az havada kalacakt~ .
Nitekim, Ankara'da Sunay, de Gaulle onuruna verdi~i yemekte,
Çekoslovakya olaylar~n~n Do~u-Bat~~ ili~kilerinde iyimserli~e kap~lmamn
45 F.C. Erkin'in Türk Tarih Kurumunca bas~lmakta olan an~lar~~ C. III, S. ~~o~ -34o ve N.
Yolga'n~n bu makaleyi haz~rlarken bana nakletti~i sözler
46 Sunay'~ n Fransa'ya, de Gaulle'ün Türkiye'ye yapt~~~~ziyaretlerde verilen demeçler,
yay~ mlanan ortak bildiriler vb. için bkz. D~~i~ leri Bakanl~~~, Belleten, Ankara, Say~ , 33, 34 ve 49
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henüz erken oldu~unu belirtmi~, komikti ise buna, o yemekte de~il, ancak
Ba~bakan Demirel'in yeme~inde de~inip, Türkiye'nin görü~üne kat~lm~~~ve
dünya bar~~~n~~ tehdit eden olgulardan (Çekoslovakya, Ortado~u, Vietnam)
biri olarak göstermi~tir.
Türkiye için ya~amsal bir önemi olan K~br~s sorununda Fransa'n~n
tutumuna gelince: De Gaulle Paris'te Sunay onuruna verdi~i yemekte,
"K~ br~s sorununa bar~~ç~ , hakça ve her iki toplumun temel haklar~n~~
güvence alt~na alacak bir çözüm yolu aramal~d~r" demi~ti. Ba~bakan
Demirel'in yeme~inde de, "K~br~s'ta Rumlar Rum, Türkler de Türk
kalmas~" ilkesine dayanan bir çözüm bulunmas~~gerekti~ini belirtmi~ti. Bu
sözler iki ayr~~toplumun haklar~n~n tan~nmas~~gibi Türk tezine oldukça
yak~ nd~, ama orada kal~yor, tam bir aç~kl~~a kavu~turulmuyordu. Nitekim,
iki gün sonra, 29 Haziran 1967'de, Türk gazetecilerini kabul eden D~~i~leri
Bakan~~ Couve de Murville "K~br~s'ta Türklerin Türk, Rumlar~n Rum
kalmalar~na engel olunmamal~d~r" demesi, üzerine, "bunun, Fransa'n~n bir
federatif sistemi kabulü biçiminde yorumlanmas~~olanakl~~ m~d~r?"
yolundaki soruya "~u ya da bu sistem üzerinde durmuyoruz. Önemli olan
her iki taraf~n sözkonusu ilkeler çerçevesinde, devletler hukukuna uygun
olarak, bir arada ya~amaland~r" diye kaçamakl~~bir yan~t vermi~ti. Zaten
ortak bildiride de, Gaulle'ün sorunun Türkiye ile Yunanistan aras~ndaki
ikili görü~melerle, hakseverli~e ve Adada ya~ayan iki toplumun haklar~na
sayg~~ gösterilerek bir çözüme ba~lanmas~~ümidini dile getirdi~i belirtilmekle
yetinilmi~ti.
Türkiye için üçüncü bir sorun da ekonomik i~birli~i ve yard~mlard~.
Fransa'n~n potasiyeli, hatta AET çerçevesinde sa~layabilece~i yard~mlar,
hiç de~ilse ~imdilik, yeterli olamazd~. Amerika'n~ n yard~m ve deste~i çok
daha önemli idi.
~u da var ki, Fransa gibi bir devletle daha geni~~bir i~birli~i sa~laman~n,
s~ k~~~k durumlarda (1975'de Amerika'n~n silah ambargosu uygulad~~~~
zaman gibi) Türkiye'ye önemli olanaklar sa~layaca~~~çok geçmeden
anla~~lacakt~.
Her ne olursa olsun, de Gaulle'ün Türkiye'yi ziyareti tarihsel bir nitelik
kazanm~~t~. Türk halk~~ onu co~ku ile kar~~lam~~, bir büyük dost olarak
görmü~tü. Bu, tarihte bir Fransa devlet ba~kan~ n~n Türkiye'yi ilk ziyareti
idi. Bu bak~ mdan, Fransa'ya giden ilk Cumhurba~kan~~ ~unay'~n ziyaretine
kar~~l~ k oldu~u kadar, 19. yüzy~lda Abdülaziz'in ziyaretinin de bir kar~~l~~~~
idi. De Gaulle, hayranl~~~n~~ bir çok vesiyle ile belirtti~i Atatürk'ün
Türkiyesinden ayr~l~rken, uçakla yan~ndakilere ~öyle diyordu: "Bir büyük
devlet adam~n~n, ülkesinde ölümünden sonra bile ne denli etkisi
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olabilece~ini gördünüz mü? Türkler ulusal ba~~ms~zl~k duygusuna sahip
büyük bir ulustur" 47 .
Türkiye'de 12 Mart 1971'de Silahl~~Kuvvetlerin müdahalesi üzerine
Demirel hükümeti çekilmi~~ve 26 Martta Nihat Erim ba~kanl~~~ nda karma
bir hükümet kurulmu~tu. ~ki y~ l önce Fransa'da da Gaulle çekilip yerine
George Pompidou'nun seçilmesi sonucu nas~ l Türk-Frans~z ili~kilerinde bir
de~i~iklik olmad~~ise, Türkiye'de yeni bir hükümetin kurulmas~~da ili~kileri
etkilemeyecekti. Bununla birlikte, son üç y~ll~k geli~meler ~~~~~ nda bu
ili~kileri gözden geçirmek üzere, Fransa D~~ i~lerinde Devlet Bakan~~Jean de
Lipkowski 15-20 Eylül 1971 'de Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmu~tu.
Türkiye D~~i~leri Bakan~~ Osman Olcay ile yap~lan görü~melerde,
Ortado~u'daki son geli~meler, Avrupa güvenli~i ve silahs~zlanma, Do~u
Akdenizde güvenlik, K~br~s ve ikili ili~kiler ele al~nm~~t~.
Ortado~uda, Haziran 1967 sava~~~sonras~~BM. Güvenlik Konseyinin
242 say~l~~karar~~çerçevesinde, sava~~öncesi s~n~rlara dönülmesi konusunda
bir görü~~birli~i zaten vard~. Avrupa güvenli~i ve silahs~zlanma (özellikle
orta Avrupa'da dengeli kuvvet indirimi) i~inde, 1969'dan beri ba~layan
yumu~ama (scktente) havas~~içinde, Do~u ve Bat~~devletleri aras~nda bir
Avrupa Güvenlik ve ~~birli~i konferans~~ haz~rl~klar~n~n ba~lad~~~~s~rada,
Türkiye ile Fransa'n~ n genel politika sorunlar~na yakla~~mlannda da pek
fark bulunmuyordu. Do~u Akdeniz'in güvenlik ve istikran konusunda,
Lipskowski Ankara'da 17 Eylülde yapt~~~~bas~n toplat~s~nda 48 ~unlar~~
söyliyordu: "Ortado~u bunal~m~~nedeniyle Akdeniz Do~u ve Bat~n~n bir
çat~~ma alan~~ olmamal~d~r. Ruslar~n ve Amerikal~lar~n Akdeniz'deki
varl~klar~n~~kabul zorunday~z. Ancak, Fransa'n~n görü~üne göre, Akdeniz
ülkeleri ulusal varl~k ve ba~~ms~zl~klar~n~~ortaya koyarak, Do~u-Bat~~
çat~~mas~n~~ve bölgede so~uk sava~~~önlemelidir. Süper devletlerin etkisinde
kalmaks~z~n kar~~l~kl~~temaslarla, özellikle bu bölgede bir istikrar kalesi olan
Türkiye ile yapaca~~m~ z temaslarla, çat~~ malar önlenebilir".
Lipskowski'nin pek gerçekçi olmayan ve NATO'nun genel esprisine
uymayan bu dü~üncelerinin Ankara'da payla~~lmad~~~~anla~~l~yordu. K~br~s
sorununa da de~inen Lipskowski, "istedi~imiz tek ~ey soruna her iki taraf~n
ç~karlar~ na uygun bir çözüm bulunmas~d~ r. Bu çözümün toplumlararas~~
(1967'de ise Türkiye ile Yunanistan aras~nda olmal~, deniliyordu)
47 De. Gaulle'ün bu sözlerini bana 1973 y~l~nda, Fransa'n~n Ankara Büyükelçisi M. Roger
Vaurs nakletti. Kendisi, de Gaulle'ün Türkiye'yi ziyareti s~ras~nda ona D~~i~leri Bakanl~~~~Bas~n
Servisi Direktörü olarak e~lik etmi~ti.
44 Lipskowski'nin Ankara ziyareti ve bas~n toplant~s~~ için bkz. D~~i~leri, Belleten, Say~~ 84.-
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görü~melerle bulunaca~~na inan~ yorum" demi~ ti. ikili ili~kiler alan~ nda,
Fransa'ya da gitme~e ba~layan Türk i~çilerinin durumu, Ankara'ya bir
metro yap~lmas~ , Türkiye'de renkli televizyon ~ebekesi gibi i~ler ele al~nm~~t~.
~~ 9-22 Ocak 1972'de Ba~ bakan Nihat Erim, yeni D~~ i~leri Bakan~~ Haluk
Bayülken birlikte, Fransa'ya resmi bir ziyarette bulunmu~tu. Bu, 1963'de
Ba~ bakan Pompidou'nun ziyaretinin kar~~l~~~~say~lm~~t~ . Türk devlet
adamlar~ n~ n Fransa Ba~bakan~~ Chaban-Delmas ve D~~i~leri Bakan~~ Maurice
Schumann ile görü~ meleri yukar~da de~inilen konular üzerinde geçmi~, bu
arada Türk i~çileri için bir Sosyal Güvenlik Anla~mas~~ imzalanm~~t~~49
Ayr~ ca Fransa'dan silah ve sava~~gereçleri al~nmas~~ konusunda Savunma
Bakan~~ Debre ile ön görü~ meler yap~lm~~t~ . Cumhurba~kan~~ Pompidou 20
Ocakta Elysee Saray~ nda Erim onuruna verdi~i yemekte, ittifak
ba~lar~ ndan ba~ ka, Akdeniz ülkelerinin dayan~~ma ve i~birli~inden
sözetmi~, Avrupa entegrasyonu konusunda da, "Asya ile AN, rupa'n~n
birle~ti~i yerde bulunan Türkiye, Avrupa'ya ba~l~l~~~~ ve bu k~ tan~n
örgütlenmesine ve ya~ama çabalar~ na kat~lma~~~ye~ledi~ine göre, her iki
ülke de Avrupal~d~ r" demi~ti. Ba~ bakan Chaban-Delmas da, kendi verdi~i
yemekte, "de Gaulle'ün geli~tirme~e çal~~t~~~~Türk-Frans~z i~birli~ini bizler
daha da ileri götürece~iz, dünya, Avrupa ve Akdeniz bar~~~~için elde olmak
zorunday~ z" yolunda konu~mu~tu. Türkiye Ba~bakan~~ Erim de geli~en
i~birli~i havas~ n~~ yans~ tm~~, kültür ba~lar~ ndan sözetmi~ ti. Ortak bildiride,
yap~lan görü~ melerde, Avrupa Ekonomik Toplulu~u aç~s~ ndan Avrupa'da
durumun, Avrupa Güvenlik ve ~~birli~i Konferans~~haz~ rl~klar~ n~ n, Akdeniz
ve Ortado~udaki son geli~ melirin ele al~ nd~~~, Akdenizde bar~~~ve güvenli~in
sürdürülmesi için k~y~~ ülkelerin dayan~~ mas~na gerek oldu~u, K~ br~s
konusunda Erim'in Türk görü~ünü anlatt~~~, Frans~z taraf~n~n da
toplumlararas~~görü~ meler yoluyla bu soruna bir çözüm bulunmas~ n~~ umut
etti~i, Türkiye ile Fransa aras~ nda ticari, ekonomik, siyasal ve kaültürel
alanlarda geli~ mekte olan ili~ kilerin daha da ileri götürülmesi
kararla~t~ r~ld~~~ , Türkiye'de renkli televizyon (Frans~ z Secam sistemi)
~ebekesi ve Ankara'da metronun Fransa'n~ n i~birli~i ile gerçekle~ tirilmesinin
umut olundu~u, Fransa'daki Türk i~çilerinin sosyal haklar~n~n sa~lanaca~~,
kültür ili~ kilerinin, özellikle Türkiye'de Frans~z dilinin daha da
geli~tirilece~i belirtilmi~ti.
Oysa, a~a~~da de~inilece~i üzere, Fransa'n~ n Ermeni sorunu
kar~~s~ ndaki tutumu, Türkiye'4in ~imdilik Ankara metrosu tasar~s~~üzerinde
durmamas~~ ve renkli televizyon ~ebekesinde Alman PAL sisteminin
49

Nihat Erim'in Paris gezisi için bkz. ibid, Belleten, Say~~88-89
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ye~lenmesi gibi nedenlerle, Türk-Frans~z ili~kileri bir süre durgunluk
dönemine girecekti. Bununla birlikte, Türk i~çilerinin Fransa'ya gidi~i
artma~a ba~l~yordu. Bunlar~n say~s~~ 1983 y~l~nda 64 bine (aileleri ve
Fransa'da oturan öbür Türklerle birlikte 145 bine) (Almanya'dan sonra
ikinci) ç~kacakt~.
TÜRK-FRANSIZ ILI~KILERINDE SARSINTI:1973-1984
Ili~kilerde sars~nt~~1973 y~l~nda Fransa'daki Ermenilerin Türkiye'ye
kar~~~davran~~lar~na hükümetin gözyummas~yla ba~lam~~t~: ii ~ubatta
Marsilya'da Ermenilerce, Türkiye Ba~konsoloslu~una ~~oo metre uzakl~kta,
bir Ermeni kilisesinin bahçesinde, üzerindeki yaz~~ d~~ardan okunabilecek
biçimde bir an~t~n aç~l~~~töreni düzenlenmi~ti. Böyle bir an~t~n dikilece~i ve
törene, Marsilya Belediye Ba~kan~, muhalefetteki Sosyalist Partisi ileri
gelenlerinden milletvekili Gaston Defferre'den ba~ka, hükümet ad~na,
Gençlik ve Spor Bakan~~Joseph Comiti'nin kat~laca~~~daha önceden
bilindi~inden, Türkiye'nin Paris Büyükelçili~i D~~i~leri kat~nda zaman~nda
giri~imlerde bulunmu~tu. Büyükelçilik, an~ t~n üzerine " 1915'de Türk
yöneticileri taraf~ndan soyk~r~m kurban~~1,5 milyon Ermenin, özgürlük ve
Fransa için ölen Ermeni sava~ç~~ve direnççilerinin an~s~na" biçimindeki
yaz~n~n ve törene hükümet ad~na herhangi bir ki~inin kat~lmas~n~n
önlenmesini istemi~, D~~i~leri de gereken önlemlerin al~naca~~n~~vadetmi~ti.
Daha önce, Sao Paolo, Kaliforniya, Berut ve Fransa'n~n Lyon kentinde
böyle amtlara Türklere kar~~~yaz~lar yaz~lmas~na kalk~nca da, Türkiye'nin
giri~imleri üzerine bunlar oralarda zarars~z biçime sokturulmu~tu. Bu kez,
Frans~z D~~i~lerinin sözüne kar~~n, yaz~n~n ve törenin biçiminin
de~i~meyece~i 3 ~ubat günlü bir gazete haberinden anla~~l~nca, Büyükelçi
Hasan I~~k 5 ~ubatta Bakanl~k Genel Sekreteri kat~nda son bir giri~im
yapm~~, ayr~ca Ankara'da D~~i~leri Bakan~~Bayülken Frans~z Büyükelçisi
arac~l~~~~ile durumu protesto etmi~ti. Ancak bunlar bir sonuç vermeyecek ve
tören haz~rland~~~~gibi yap~lacakt~~50. Bunun üzerine Hasan I~~k
"dan~~mlar" yapmak üzere Ankara'ya ça~nlm~~t~. Frans~z hükümeti bu
tutumunu düzeltici herhangi bir davran~~ta bulunmad~~~ndan, I~~k bir
ofil~a Paris'e dönmeyecek ve yeni bir Büyükelçinin atanmas~~da 1,5 y~l
geciktirilecekti.
Ku~kusuz Fransa'n~n bu tutumunda 4 Marat 1973'de yap~lacak
parlamento seçimlerinde, ülkedeki 250-300 bin ki~ilik Ermeni toplumunun
5° Marsilya Ermeni an~t~~ konusu üzerinde D~~i~leri Bakan~~Bayülken'in TBMM'nde 24
~ubat 1973 günü yapt~~~~aç~klama metni için bkz., ibid, Belleten, Say~~92-93
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oylar~ n~~ kazanmak iste~i rol oynam~~t~. Ama böyle bir ~eyin, örne~in
Hitler'in Almanya'da hatta i~gal s~ras~ nda Fransa'da Yahudilere kar~~~
gerçek bir soyk~ r~ m~na giri~ti diye, yap~lmas~~ sözkonusu olmam~~t~,
olamazd~. Türkiye dostlu~u oy hesaplar~~ ve bir az da özel ili~kiler u~runa
feda edilmi~ti. Öyle san~yoruz ki, Frans~zlar Türkiye ile i~birli~i konusunda
1963'den beri umut ettilerini sa~layabilselerdi, belki bu talihsiz ba~lang~ç
olmayacakt~. Bu arada, Ermeniler de Fransa'da iktidarlar~ n gev~ekli~ini
gördükleri için olaylar~~ sürdürecekti. Nitekim, daha iki ay geçmeden, 4
Nisanda Paris'te Türk Hava Yollar~ na bir sald~ r~~ olmu~, ayr~ca
Ba~konsolu~umuza gözya~art~c~~ bombalar at~lm~~t~. Yeni Büyükelçi ~smail
Erez de göreve ba~lay~~~ ndan bir y~l sonra, 24 Ekim 1975 günü, Parist'te
Ermeniler tarafindan öldürülecek, Frans~z makamlar~~ inand~ r~ c~~ bir
soru~turma ve kovu~turma yapmaks~z~ n, olay kapat~lacakt~.
Ili~kilerde sars~ nt~ n~ n giderek artmas~~ 27 Haziran 1974'de Giscard
d'Estaing'in Cumhurba~kan~~seçilmesinden sonraki ilk y~llara rastlamaktad~ r. Bu, Quai d'Orsay'in (D~~i~leri Bakanl~~~ ) Elys€e'in
(Cumhurba~kanl~~~ ) tutumunu yumu~at~c~~ kimi çabalar~ na kar~~ n böyle
gidecek, Türk dostu~u ve i~birli~i sanki bir "cas perdu" (yitirilmi~~f~ rsat) gibi
görülme~e ba~l~. nacakt~. Bu gidi~te Frans~z-Yunan ili~kilerindeki geli~menin
ve s~cakl~~~ n da dolayl~~etkileri olmu~tu. ~öyle ki: Yunanistan'da 2 ~~ Nisan
1967 günü askersel darbe üzerine, Yunan-ABD ili~kileri sars~lm~~, askersel
yard~ mlar durdurulmu~tu. Bunun üzerine Yunanl~lar Fransa ile ili~kilerini
s~ k~la~t~ rm~~lar, ondan Mirage uçaklar~, tanklar, füze rampalar~~ vb.
alm~~lar, ekonomik i~birli~ini geli~tirmi~lerdi. Örne~in Fransa
Yunanistan'da yabanc~~sermaye bak~ m~ndan ikinci s~ raya geçmi~ti 5 1 . Bu
durum 1974'de demokrasinin geri gelmesinden sonra da sürecek, bunda
Ba~bakan Karamanlis'in Paris'te uzun y~llar menfa ya~am~~ boyunca, ba~ta
Giscard d'Estaing olmak üzere, Frans~zlarla sürdürdü~ü yak~ n dostluk
ili~kileri de Yunanistan yarar~na ve Türkiye zarar~ na az çok etkisini
göstercekti.
K~ br~ s'ta 15 Temmuz 1974 Sampson hükümet darbesi üzerine,
Türkiye'nin Garanti Andla~mas~ n~ n 4. Maddesine dayanarak askersel
müdahalede bulunmas~~ kar~~s~nda, hiç de~ilse ba~lang~çta, Fransa'n~ n
tutumu Türkiye'ye kar~~~olmam~~t~. Fransa hem do~rudan do~ruya, hem de
o s~ rada ba~kanl~k s~ras~~ kendisinde bulundu~u Dokuzlar (AET) ad~ na,
ate~kesin sa~lan~ p bir an önce bir anayasal düzene dönülmesi için Türkiye ve
Yunanistan'da giri~imlerde bulunmu~tu. D~~i~leri Bakan~~ Sauvagnargues
51 Le

Monde gazetesinin 26 Temmuz 1974 günlü say~s~~

1022

ISMAIL SOYSAL

K~ br~s bunal~ m~~ vesilesiyle AET'nin ilk kez politik alanda topluca ve etkin
biçimde harekete geçti~i inanc~ nda idi. Ama, 2. Cenevre Konferans~ n~ n
ç~ kmaza girmesi üzerine, Türkiye 14-16 A~ustosta giri~ti~i ikinci harekâta,
kuzeyde denetimi alt~ nda tuttu~u bölgeyi geni~letince, Fransa'n~ n tutumu
de~i~mi~ ti. Daha 14. A~ustos ak~am~~ Cumhurba~kanl~~~~ taraf~ ndan
yay~ mlanan bir bildiride, Fransa'n~ n bu yeni harekat~~ onaylamad~~~~
belirtilip Avrupa devletleri aras~ nda geçerli ilkelere göre, soruna görü~meler
yolu ile bir çözüm bulunmas~~ istenilmi~ti. Öte yandan, D~~i~leri
Bakanl~~~ nca yap~ lan bir aç~ klamada, Cenevre görü~ meleri kesilirken, 13 /14
A~ustos gecesi Türk ve Yunan hükümetlerine Dokuzlar ad~ na yap~lan bir
ça~r~da, bir askersel eyleme geçmenin AET kar~~s~ nda ortaya bir
sorumluluk koyaca~~ n~ n ammsat~ld~~~~bildirilmi~ti
13 ~ubat 1975'de K~ br~s Türk Federe Devletinin ilan~~ ve 22 Eylül
1975'de K~ br~s Türk Kurucu Meclisinin, Ba~kan Rauf Denkta~'a,
gerekti~inde tek yanl~~ olarak, ba~~ ms~zl~ k ilan etme yetkisini tan~ mas~~ da
Fransa'n~ n tepkisini uyand~ rm~~ t~ . Cumhurba~kan~~ Giscard d'Estaing, 1975
Eylülünde Yunanistan'a yapt~~~~ziyarette, "oldubittilerle bir hakk~ n
kaza mlamayaca~~ n~" aç~ klam~~t~ . Atina'da bir gazetecinin Türkiye ile bir
çat~~ ma durumunda Fransa'n~ n Yunanl~ lar~ n yard~ m~ na gelip gelmeyece~i
yolundaki sorusuna da ~u yan~ t~~ verecekti: "Bugün için sorun bir sava~~
durumunda ne yap~ laca~~~de~il, sava~~ n nas~l önlenece~idir... ~u da var ki,
e~er Yunanistan çok zor bir durumda kal~ rsa, Fransa böyle bir durumda çok
duyarl~~ olur ve ku~kusuz kimi giri~imlerde bulunabilir".
Frans~z bas~ m da "Istila diye niteledi~i Türk müdahalesinin kar~~s~ nda
idi. Yap~lan sert yorumlar Frans~z kamuoyunu Türkiye için olumsuz yönde
etkiliyordu. Bunu, Yunan-Ermeni propagandalar~~ büsbütün körüklüyordu.
Öte yandan, Frans~z D~~i~leri Bakanl~~~ n~ n Türk-Frans~z ili~kilerinin
fazla kötüle~ mesinin önleme~e çal~~ t~~~~da bir gerçekti. bunun ilk göstergesi
D~~i~leri Bakan~~ Sauvagnargues'in 3-5 Kas~ m 1975'de Türkiye'yi ziyareti
olmu~ tu. Frans~z Bakan~~ Ankara'daki temaslar~ nda so~uklu~u giderip
ili~kileri yeniden canland~ rmak istemi~ ti.
Sauvangnargues'~ n ziyareti Türkiye'ye Amerikan silah ambargosu
uygulanmas~ ndan 9 ay sonra olmu~ tu. Türkiye silah gereksinimi içinde
k~ vramyordu. Hükümet Fransa'dan sat~ n alma~~~dü~ündü~ü silahlar~ n
(özellikle modern hücum botlar~ , roketler vb) çizelgesini Paris'e bildirmi~~
bulunuyordu. Sauvargnargues bu konuyu da Ba~bakan Demirel, D~~i~leri
Bakan~~ Ça~l~ yangil ve öbür yetkililerle konu~mu~ tu. Konuk Bakan 3
Kas~ mda Ankara'da yapt~~~~bas~ n toplant~s~ nda, "Türkiye'nin savunma

TÜRK - FRANSIZ SIYASAL ILI~KILERI

1023

gereksinimleri üzerinde olumlu sonuçlara var~ld~; Yunanistan'~n güvenli~i
Türkiye'ninkiyle çat~~maz; K~br~s konusunda herhangi bir ön ko~ul ileri
sürmedik" demi~ti. Zaten Türkiye'ye daha gelmeden, Paris'te Milliyet
gazetesi Ba~yazan ~pekçi'ye, "Fransa'n~n Türkiye ile Yunanistan'a e~it
düzeyde dost oldu~unu, K~ bns'ta 15 Temmuz 1974 Samson darbesini
k~nam~~~bulundu~unu ve ENOSIS'e kar~~~ ç~kt~~~n~, bunu Atina'ya
duyurduklann~" söylemi~ti. Ziyaret sonunda Ça~layangilde bas~na ~u
aç~klamada bulunmu~tu: "Fransa ile dialog yeniden ba~lad~ . Bu, önemli bir
geli~medir. Fransa'ya silah sipari~i çizelgesi verildi. K~br~s konusuna gelince,
Fransa'n~n Yunanistan'~~daha fazla tuttu~u bir gerçektir".
Ertesi y~l~n kas~m~nda, Ça~layangil Fransa'ya bir kar~~~ziyarette
bulunmu~tu. Art~k Fransa K~br~s sorununda olsun, öbür Türk-Yunan
uyu~mazl~ldannda olsun, taraf tutmama~a ve Dokuzlar düzeyinde bir
tutum içinde kalma~a az çok özen göstermesi bekleniyordu.
Ne var ki, Amerika BD., Türkiye'ye uygulad~~~~ambargoyu önce
hafifletmi~, bu arada 26 Mart 1976 günü Türk-Amerikan savunma
tesislerine ili~kin bir Anla~ma Va~ington'da imzalanm~~~ve ~~ A~ustos 1978
günü de silah ambargosu kesinlikle kald~nlm~~t~ . Böyle olunca, Türk
Hükümeti, daha elveri~li ko~ullarla, yeniden Amerikan silahlanna dönmü~~
ve Fransa'dan silah almaktan vazgeçmi~ti. Ku~kusuz, bu geli~meler Fransa
üzerinde so~uk bir etki yapm~~, Türk-Frans~z ili~kileri yeniden dalgalanma~a ba~lam~~t~.
1978 y~l~~sonlar~ nda, Paris'te Türkiye Büyükelçisi Hamit Batu ile
D~~i~leri Bakanl~~~ nda Devlet Bakan~~Stirn aras~nda ili~kilerin düzeltilmesi
için görü~meler yap~lm~~t~ . Bir kaç ay sonra, 1979 ba~lar~nda, Fransa'n~n
K~bns konusunda AET'nin öbür üyelerinin genel tutumuna yakla~t~~~~
görülmü~tü. Bundan ba~ka, Frans~ z hükümeti Türkiye'ye yard~m
Konsoriyomuna ~ oo milyon Dolar vermi~~ve onun borçlar~n~ n ertelenmesine yard~mc~~olmu~ tu. Öte yandan, Ermeni Sorunu, "20 yüzy~l~n ilk jenositi"
say~n~n onaylat~lmas~~amaciyla, Birle~mi~~Milletler ~nsan Haklar~~
Konsorsiyomuna ~~oo milyon Dolar vermi~~ve onun borçlar~n~n ertelenmeside, Frans~z delegesi Jean-Claude Soyer'in, 1915 y~l~nda Ermenilerin
kar~~la~t~~~~vah~etin yads~ namaz bir gerçek oldu~unu ileri sürmesine kar~~n,
Fransa önerinin kabulü için herhangi bir davran~~ta bulunmam~~t~. Gene
1979'de, Ermeniler'in Paris'te Alphordville adl~~kenar mahallesinde dikmek
istedikleri yeni bir an~ta Frans~zlar izin i~ini ertelemi~ti.
1979 Nisan~nda, AET-Türkiye Ortakl~ k Konseyinin Ankara'da yapt~~~~
bir toplant~ya kat~lan Fransa'n~n yeni D~~i~leri Bakan~~Bernard Raymond,
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Ba~ bakan Bülent Ecevit'i, o ay içinde Avrupa Konseyinin Strasburg
toplant~s~ ndan sonra Paris'e gelerek Cumhurba~kan~~ Giscard d'Estaing ile
görü~me~e davet etmi~ti. Ancak bunun son anda Frans~zlar tarafindan,
inand~ r~c~~ bir gerçekçe gösterilmeksizin, ertelenmesi, Ankara'da so~uk bir
hava yaratm~~t~. Erteleme~e, May~sta K~ br~s konusunda Denkta~~ile
Kipriaunu'nun yapaca~~~toplant~dan önce, Türkiye Ba~bakan~ n böyle bir
ziyaretinin Rum-Yunan davas~na zarar verebilece~i gerekçesiyle, Yunan
hükümetinin Paris'te bir giri~imde bulunmas~ n~n neden oldu~u yolunda
söylentiler dikkat çekmi~ti. Bununla birlikte, Fransa hükümeti olay~~ bir
(Accident de parcours) sayarak, özür dileyince, sorun kalmam~~t~. Nitekim,
1979 sonbahar~nda ili~ kilerin düzeltilmesi için bir "normalisation" takvimi
haz~ rlanm~~t~. Bu hava içinde, Frans~z meslekda~~n~ n ça~r~l~s~~olarak, 198o
Haziran~ nda Genelkurmay Ba~kan~~ Org. Kenan Evren Fransa'ya bir
ziyarette bulunmu~ tu.
16 Eylül 198o'de Türkiye'de Silahl~~Kuvvetler'in yönetime el koymas~~
Frans~z hükümetince anlay~~la kar~~lanm~~t~. Bas~ ndaki ele~tiriler de ölçülü
idi. Türkiye'de ba~ka çare kalmad~~~~kan~s~~ genellikle payla~~llyordu. Böyle
olunca, Ekimde Fransa'ya resmi bir ziyaret yapmas~~beklenen eski D~~i~leri
Bakan~~ Hayrettin Erkmen yerine, yeni Bakan Ilter Türkmen'in beklendi~i
bildirilmi~ ti. Türkme'in 1981 ~ubat~nda yapt~~~~ziyaret dostlu~u tazelemi~ti.
Bu arada Ba~bakan yard~ mc~s~~ Turgut Özal da Fransa'dan bir atom
reaktörü al~ nmas~~ için temaslara giri~mi~ti. Ancak, bu i~~de, ondan önceki
tasar~lar gibi, semere vermeyince Türk-Frans~z siyasal ili~kilerinin temelini
güçlendirebilecek ekonomik ba~lar s~ n~ rl~~ kalm~~~oluyordu.
1981 May~s~nda, Fransa'da Cumhurba~kan~~seçimini Sosyalistlerin
lideri François Mitterrand'~n ve arkas~ ndan da parlamento seçimlerini gene
Sosyalistlerin kazanmas~~ Türkiye'ye kar~~~ art~k dostça say~lamayacak bir
politikan~n ba~lang~c~~ olacakt~. Olaylar ~öyle geli~mi~ ti:
Seçim kampanyas~~ s~ ras~ nda Mitterrand, Lyon kentindeki bir
toplant~ya yollad~~~~mesajda, Ermenilerin davas~ n~~ Fransa'n~ n uluslararas~~
kurulu~lar önünde savunma~~~vadetmi~ti. Marsilya'da Defferre'in destek
vaadleri daha da ileri gitmi~ ti. Sosyalist-Komünist hükümet içinde
Defferre'in Içi~leri Bakan~~ olmas~~ Ermenilere ku~kusuz cesaret veriyordu.
Defferre, Parlamentoda bir yaz~l~~ soru üzerine, 13 Temmuz 1981'de,
"Frans~z hükümeti, bugünkü Türk makamlar~n~ n 1915 olaylar~n~~ Ermeni
halk~n~~ yoketme~i amaçlayan bir jenosit de~il de ,Rus Ordusunun hücuma
geçti~i bir s~ rada kalk~~~lan bir ayaklanman~ n bast~ r~lmas~~ gibi görmesini
üzüntüyle kar~~lamaktad~ r", demi~ti. D~~i~leri Bakan~~Claude Cheysson da

1025

TeRK - FRANSIZ SIYASAL ILI~KILERI

benzeri bir soruya, 26 Ekim 1981 de, "Osmanl~~~ mparatorlu~unda ya~ayan
Ermeniler bir jenositin kurban~~ olmu~lard~ r. Fransa bunu k~ namaktad~r.
Yap~lanlar ortadad~r, hiç kimse bunlar~~ de~i~tiremez ve unutturamaz"
yan~t~ n~~vermi~ ti. Hatta Defferre 24 Nisan 1982 Ermenilerin "Jenositi anma
günü" yapt~~~~bir aç~ klamada, "Fransa'da Türk temsilciliklerine kar~~~
geni~ leyen Ermeni sald~r~lar~ n~~ gözönünde tutarak "ama, Frans~z
hükümetinin sizinki gibi yüksek bir dava için de olsa, ~iddet eylemlerini
kabul edemeyece~ini anlam~n~z~~ istiyorum" demek zorunda kalm~~ t~ .
Savunma Bakan~~Hernu de, Belediye seçimleri kampanyas~~ s~ras~ nda kendi
bölgesinde yapt~~~~bir konu~ mada, Ermenileri savunup Türkiye'yi
pervas~ zca tehdit etmi~ ti. Ancak onun sözlerinin ki~isel oldu~u, o nedenle
hükümeti ba~lamad~~~~yolundaki bir resmi aç~ klama durumu bir az
düzeltmi~ , Hernu de bu konuda art~k bir konu~ ma yapmam~~ t~. Ermeni
seçmenlere ho~~görünmek isteyen bir ba~ka sosyalist politikac~~da, seçim
bölgesinde kalabal~ k Ermeni toplulu~u bulunan Kamu Güvenli~i Devlet
Sekreteri Franceschi olmu~tu.
Fransa'da Sosyalist hükümet sorumlular~n~ n bu sorumsuz tutumu,
Ermeni terröristlerin -ki bunlar~n büyük ço~unlu~u Yak~ndo~ulu gençler
olup Fransa'daki gizli örgütün yard~m~~ ile eylemlerini gerçekle~tiriyordukanl~~ sald~r~lar~ n~n artmas~ nda rol oynam~~ t~ . 1981 Eylülünde Türkiye'nin
Paris Ba~konsoloslu~una yap~ lan ve bir Türk güvenlik görevlisinin ölümü ile
maiyette Ba~ konsolos'un yaralanmas~~sonucunu veren sald~r~y~ , Türk Hava
Yollar~ na, Marmara Gezi Acentas~na vb. sald~r~ lar izlemi~ ti. Nihayet 15
Temmuz 1983 günü Orly hava al~n~nda patlat~ lan bomba ile ikisi Türk, 8
ki~ inin ölümüne ve 56 ki~ inin yaralanmas~ na neden olan facialar Fransa için
en büyük uyar~~olmu~tu.
Frans~ z hükümeti Ermeni davas~~ üzerindeki resmi tutumunu, sald~r~~
olaylar~n~ n sürüp gitmesinin yaratt~~~~tehlikeli durum, Türk hükümeti ve
kamuoyunun sert tepkisi, Frans~z bas~ n~n ele~ tirileri ve Korsika'da
kar~~la~~ lan terör olaylar~~ gibi nedenlerle, bir az olsun, düzletme~e
ba~lam~~t~ . Nitekim Cheysson, Parlamentoda, 20 Nisan 1983 günü bir
Kömünist milletvekilinin "Ermeni jenositi" üzerindeki bir sorusu üzerine,
yukar~da de~indi~imiz resmi görü~ ü an~msat~ ktan sonra, "ancak bugünkü
Türk hükümeti, 60 y~ ldan fazla zaman önce, Ermeni halk~n~n ya~ad~~~~
dramdan sorumlu tutulamaz" demi~ ti. Cheysson bunu, gene bir soru
üzerine, 2 May~ sta Parlamentoda yinelemi~ti 52 . Fransa'n~ n 1915 "Ermeni
jenositi"nin Birle~mi~~Milletler tarafindan tan~nmas~n~~ temenni etti~i"
52

Journal Oflicial, Paris,

21

Nisan ve 11 Temmuz 1983 giinlü say~lar
Bellek?? C. XLV II, 65
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yolunda gazetelerde ç~kan bir haber üzerine, D~~i~leri Bakanl~~~~bir
aç~ klama yaparak, hükümetin bu yolda yeni bir giri~imi olmad~~~n~~
bildirmi~ti 53. ~u da var ki, BM ~nsan Haklar~~Komisyonunu ba~l~~
Ay~r~mc~l~~~n önlenmesi ve Az~nl~klar~n korunmas~~Alt-Komiyonunca
"Jenosit Raporu" nun yeniden ele al~nmas~~için 1982y~l~nda Yunanl~lar bir
giri~imide bulununca bunu Frans~ z delegesi de desteklemi~ti. D~~ili~kiler
Bakanl~~~n~n aç~klamas~nda bu olguya da de~inilmekte, ancak "Fransa
tutumunu, ne denli trajik olursa olsun, olaylara göre de~il, ilkelere göre
saptar" denilmektedir. Bu anlat~m Fransa'n~n hem Türkiye, hem de
Ermeniler önünde içine dü~tü~ü s~k~nt~l~~durumu gösteriyordu. Çünkü bir
yandan, 1923 Lozan Andla~mas~~ile bugünkü Türkiye'nin ülkesel statüsünü
kabul eden bir devlet olarak, Ermenilerin toprak istemlerine dek gidebilecek
hareketlerine önayak olmak istemedi~i", öte yandan, "jenosit olmu~tur"
demekle, Ermenilere ho~~görünmek istedi~i izlemini veriyordu. Bununla
birlikte, Paris gazetelerinde, Fransa'n~n 1915 Ermeni Soyk~r~m~n~, Birle~mi~~
Milletlerce tan~nmas~n~~ istedi~i yolundaki haber üzerine, 25 Temmuz
1983'de D~~i~leri Bakanl~~~~sözcüsü bir aç~klama yaparak "Fransa'n~n bu
konuda yeni bir giri~imi yok" demi~ti.
Frans~z Sosyalist hükümetinin K~br~s sorunu üzerindeki tutumu da
zigzakl~~olmu~~ve aç~kl~ktan uzak kalm~~t~r. Fransa K~br~s'ta 1974'den beri
Türk "i~gal" ini onalyamamakla birlikte, uyu~mazl~~~n toplumlararas~~
görü~melere yolu ile çözümünü istiyordu ki, bu Giscard d'Estaing
zaman~ndaki tutumdan farks~zd~. Mitterrant 1982 Eylülünde Atina'ya
yapt~~~~ resmi gezi s~ras~ ndaki bir demecinde bunu belirtmekle
Papandreu'nun sorunun "internationaliser" edilmesi yolundaki heveslerine
set çekmi~ti. Buna kar~~l~k, BM Genel Kurulunda, K~br~s konusunda
Ba~lant~s~z Devletlerin getirdi~i karar tasar~s~n~n 13 Haziran 1983 günü
yap~lan oylamas~ nda, Fransa, NATO müttefiklerinin genel tutumundan
ayr~larak, Rum-Yunan tezine bir az daha yakla~m~~~ve Karar tasar~s~ n~n
tümü üzerinde Yunanistan, ~spanya ve Portekiz ile birlikte, olumlu oy
kullanm~~t~. Avrupa Ekonomik Toplulu~una girmek isteyen ~spanya ve
Portekiz'in Yunan vetosundan çekinmesi belki anla~~labilirdi. Fransa'n~n
tutumu ise Yunanistan yarar~na bir yenilikti. Oylamada, bundan ba~ka,
K~br~s'tan yabanc~~kuvvetlerin (Türk kuvvetlerinin) çekilmesi gere~ine
ili~kin 7. i~lem paragraf~na Yunanistan ile birlikte olumlu oy veren NATO
üyesi de sadece Fransa olmu~tu. Bu tutum, Papandreu'nun iktidara
53 Kimi Frans~z gazetelerinin 28 ve Le Monde gazetesinin 29 Temmuz 1983 günlü say~lar~~
ile ertesi günkü Frans~z gazetelerine ve 30 Temmuz 1983 günlü Milliyet gazetesine bak~lmas~~
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geldi~inden beri, Yunan propagandas~ na alet olmakt~. Genel Kurul
karar~n~ n Güvenlik Konseyince uygulanmas~ n~~ (yapt~ r~ m) isteyen 15. i~lem
paragrafina ise Fransa çekimsel oy kullanm~~, Yunanistan yaln~z kalm~~ t~.
(NATO devletlerinin ço~unlu~u Fransa gibi çekimser kal~ rken, Türkiye ile
birlikte, Amerika BD ve Portekiz kar~~ t oy kullanm~~ t~ ). Herhalde
Mitterrand yönetiminin K~ br~s konusunda bir az daha Yunanistan yarar~ na
tutum içine girdi~i görülüyordu.
Avrupa Konseyi çerçevesinde yeni Frans~ z hükümetinin Türkiye
kar~~s~ ndaki tutumu ba~lang~çta anlay~~l~~ iken, askersel yönetimce siyasal
partilerin kapat~lmas~, Ecevit'in tutuklanmas~, DISK davas~~ gibi olgular
üzerine, kat~ la~m~~ t~. Avrupa Konseyinin Dan~~ma Meclisinde ise ba~~ ndan
beri, özellikle Frans~ z Komünistleri ve Sosyalistelirin ele~ tirileri çok sivri
oluyordu. Bu arada ~~ Temmuz 1982'de, Norveç, Hollanda, Isveç ve
Danimarka'n~ n önayak oldu~ u, Türkiye'nin Avrupa Insan Haklar~~
Sözle~mesinin hükümlerini çi~nedi~i say~~ ile Avrupa Insan Haklar~~
Komisyonuna ~ikâyet edilmesi giri~imine Fransa da kat~ lm~~ t~ . Ku~kusuz,
dünya çap~ nda sorumluluklar~~olan bir büyük devletin böyle bir tutumunun
Türkiye için özel bir anlam~~ vard~~ ve, ister istemez, iki ülkenin ili~kilerini
olumsuz biçimde etkileyecekt~.
Mitterrand zaman~ nda, daha önceki döneme oranla, Türk resmi
çevrelerinde k~zg~ nl~~~~art~ ran bir neden de, Frans~z Hükümetinin Fransa'da
ya~ayan Türkiye Kürtleri ve Türkiye'de suç i~leyip Fransa'ya s~~~ nan, ba~ ta
Y~lmaz Güney, Türk komünistlerini korumas~~ olmu~ tu. Bunun yan~sar~ ,
Frans~z Televizyonunun Ermeni propagandas~ na alet olan yay~ nlar~~ da
artm~~t~ .
Mitterrand 7 Ocak 1984.
günü Fransa'n~ n güneyinde Vienne kentinde
Ermeni toplulu~u ile bir söyle~ide bulunarak, "sizlere kar~~~ giri~ilmi~~
soyk~ r~ m~ n~~ silmek olanaks~zd~ r. Bunun insanlar~ n belle~inde yerle~mesi
gerekir" demi~, bununla birlikte, son Ermeni tethi~~eylemlerini k~ nam~~,
"Ermeni davas~ n~ n do~ru yoldan sapt~ r~ ld~~~m" belirtmi~ ti.
Cumhurba~kan~ n~ n "soyk~ r~ m" ile ilgili bu sözleri üzerine, Türkiye D~~i~leri
Bakan~~ Halefo~lu Fransa Büyükelçisi Rouillon'u ça~~ rarak, Türk
Hükümetinin tepkisini dile getirmi~ti. Ayr~ca Bakanl~ kça yay~ mlanan bir
bildiride, "zaten bozulmu~~olan Türk-Frans~z ili~kilerine Frans~z
Cumhurba~kan~ n~ n bu sözleri yeni bir darbe indirdi" denilmi~ ti.
1981 Eylülünde Türkiye'nin Paris Ba~konsoloslu~ una sald~ ran üç
Ermeninin, uzun bir süreden sonra, Paris A~~ r Ceza Mahkemesinde 1983
y~l~ n~ n son günlerinde yap~lan duru~ mas~, Yarg~c~ n tutumu nedeniyle, bir
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Ermeni propagandas~~ forumu durumuna gelmi~ti. ~~ Ocak 1984 günü
Mahkemenin, katil Güzelyan'~ n 7 y~l gibi az bir cezaya çarpt~ r~lmas~, öteki
iki Ermeniye de ayn~~ceza verilmesi, bir çok Frans~ z gazetesinin de kabul
etti~i gibi, i~in siyasal bir yarg~ lama niteli~ine sokuldu~u izlenimini
uyand~ rm~~ , bu da Türkiye'de geni~~protestolara neden olmu~, Frans~z
Hükümeti ve Frans~ z adaletine sert tepkiler gösterilmi~ti.
29 Nisan 1984 günü Paris'te Alphortville kener semtinde, "Ermeni
Soyk~ r~ m~"n~~ belirten bir an~ t~ n, bu semtin Belediye Ba~kan~~ ve Frans~z
Hükümeti ad~ na Güvenlik ~~leri Devlet Sekreteri Franceschi tarafindan
aç~lmas~~ Türkiye'de çok geni~~ve sert tepkiler uyand~ rm~~ t~. Türkiye
Büyükelçili~inin törenden bir kaç gün önce yapt~~~~uyar~ya kar~~ n,
Franceschi'nin haz~ r bulunmas~~ nedeniyle, Türk Hükümeti Fransa'y~,
Ankara'daki Büyükelçisi arac~l~~~~ile, resmen protesto etmi~ti. Ayr~ca,
törende Sovyet Ermenistan'~~ Ecmiyazin Kilisesi Ba~papaz~~ ~ . Vasken'in
Frans~z Ermenilerinin ça~r~l~s~~ olarak oraya gelmesi gerekçesiyle, Sovyet
Hükümetine de Türk Hükümetinin üzüntüleri bildirilmi~ti. Kimi Frans~z
gazeteleri de böyle bir törenin yap~lmas~ n~~ ele~tirmi~lerdi.
3 May~sta bu an~ t~ n yan~ nda üç bomban~ n patlat~lmas~~ ve bunda bir
çok ki~inin yaralanmas~~ olay~~ Fransa ve Türkiye'de geni~~yank~lar
yaratm~~t~. "Ermeni Kar~~ t~~ Örgüt" diye bir uydurma örgütün üstlendi~i bu
olay~ n asl~ nda ASALA taraf~ ndan, Türkiye'ye kar~~~bir k~~ k~ rtma yaratmak
üzere, düzenlenmi~~olmas~~ akla gelmi~ti.
Türk kamuoyunda Türk-Frans~z ili~kilerinin art~ k bir kopma noktas~ na
yakla~ t~~~~izlenimi uyand~~~~bir zamanda, Ba~bakan Özal 3 May~sta bir
aç~ klama yaparak, durumun Bakanlar Kurulunda konu~uldu~unu, soruna
heyecanla de~il, serinkanl~l~ kla ve mant~ kla yakla~~lmas~~ ve devlet anlay~~~~
içinde ele al~ nmas~~ gerekti~ini, ili~kilerin daha fazla gerginle~memesini
diledi~ini, ba~ka deyi~le, Fransa'n~ n bu davran~~lar~~ sürerse,
gerginle~ebilece~ini, bu davran~~lar~ n Frans~z halk~ ndan de~il, Frans~z
Hükümetinden geldi~ini, böyle olunca, Frans~zlara vize alma zorunlulu~u
koymak gibi önlemlere gerek bulunmad~~~ n~~ söylemi~ti.
Gene 3 May~sta, Fransa'n~ n Parlamento ile ~ li~kiler Bakan~~ Labarrere
yapt~~~~bir aç~ klamada, "Fransa, Osmanl~~ ~ mparatorlu~unda ya~ayan
Ermenilerin 1915'de bir soyk~r~ m~ na kurban olduklar~ n~~ kabul ediyor.
Bununla birlikte, bugünkü (Türk) ku~aklar~ n~~ bundan sorumlu tutma~~~
reddediyor. Dolay~s~ yla, Ermeni toplulu~unun manevi ç~karlar~ na sadece
zarar verecek her türlü tethi~~e~lemini k~ n~ yor" demi~ ti. Bu aç~ klama daha
önceki resmi aç~ klamalar~ n yinelenmesi idi.
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~unu da belirtelim ki, Fransa, Türkiye ile Yunanistan aras~ndaki Ege
sorunlar~na, ne Giscard d'Estaing, ne Mitterrand döneminde, kar~~mak
istememi~, ba~ka deyi~le bu konularda da Yunanistan'~n bekledi~i deste~i
göstermekten kaç~nm~~t~r. Zaten, Türkiye ile Fransa'n~n özellikle k~ta
sahanl~~~n~n s~n~rland~r~lmas~~ (delimitation) konusundaki tutumlar~~
birbirine benziyordu ve o nedenle BM Deniz Hukuku Konferans~nda iki
tarafin heyetleri i~birli~i içinde olmu~lard~. Çünkü, Fransa'n~n 1977 y~l~na
dek Ingiltere ile Man~~denizinde k~ ta sahanl~~~~uyu~mazl~~~ndaki durumu
Türkiye'nin Ege'deki durumuna benziyordu. Çünkü Man~~denizi
üzerindeki Ingiliz adalar~n~n Fransa k~y~lanna yak~n bulunmas~, k~ ta
sahanl~~~~bak~m~ndan, bu denizin, 1958 Sözle~mesinin 6. maddesinin
öngördü~ü anlamda bir "özel durum" ortaya koydu~unu savunan Fransa
olmu~tu. Ba~vurulan Hakem Mahkemesi de Fransa'ya hak vermi~, sonunda
var~lan anla~mada, bu adalara s~n~rl~~k~ta sahanl~~~~hakkk~~ tan~nm~~, Fransa
ile Ingiltere aras~ndaki ay~r~m çizgisi Adalar~n ötesine geçmi~ti. Ege denizi
gibi her bak~mdan özellik gösteren bir denizde karasular~n~ n 12 mile
ç~kar~lmas~~ say~n~n da Fransa taraf~ndan desteklenmesi zordu. Bundan
ba~ka, Ege ulusal hava alan~n~n Yunan hükümetince, 6 millik karasular~~
geni~li~inin ötesinde, ~~o mil say~lmas~n~n 1944 ~ikago Sözle~mesine ayk~r~~
dü~tü~ünü ku~kusuz Fransa da bilmekte idi.
Fransa'n~n son 10-12 y~ld~r Türkiye'ye kar~~~güttü~ü politika Türk
resmi çevrelerinde, ayd~nlannda ve halkta geni~~ve derin tepkiler
uyand~rm~~t~r. Resmi çevreler, bu tutumun Bat~~dayan~~mas~na ters
dü~tü~ünü, çok eski bir gelene~i olan Türk-Frans~z dostlu~unu yava~~yava~~
kemirdi~ini, Fransa'n~n Türkiye'ye kar~~, ABD, Federal Almanya, Ingiltere
gibi Türkiye'ye yak~nl~k gösteren öbür büyük Bat~l~lannkinden ayr~~bir
yoldan hiç bir yere varamayaca~~n~, olsa olsa iki ülkenin i~birli~inin
aksamas~n~n her iki tarafa da zarar verece~ini dü~ünüyor; Özellikle
Mitterrand'~n genel politikada, yani Do~u-Bat~~ ili~kilerinde (Örne~in
Afganistan i~galine kar~~), Bat~~dayan~~mas~~içinde, sorumlu biçimde
davran~~lar~~ ile Türkiye kar~~~tutumunun bir çeli~ki yaratt~~~na inan~yor;
Ermeni sorununda, 1915 olaylar~n~n iç yüzü üzerinde durmaks~z~n,
uluslararas~~bir yarg~ç gibi "soyk~r~m~~ olmu~tur" dedikten sonra, "ama
bugünkü Türkler bundan sorumlu de~ildir" yarg~s~na varmalda ne
istedi~ini anlayam~yordu. Böylelikle, Ermenileri manen tatmin edip onlar~~
tethi~ten al~koyaca~~~dü~üncesine kat~lm~yor; tersine, böyle bir dü~üncenin
Ermenileri k~~k~rtaca~~n~, onlar~~Türkiye'den toprak istemlerine heveslendirece~ini biliyor ve Fransa gibi köklü bir devlette, zaten "marginal"
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nitelikteki Ermeni oylar~~ için, d~~~ ili~kileri iç politika hesaplanna alet
etmenin nedenini anlayam~ yordu.
Türk ayd~ nlar~, zengin Frans~ z kültürünün Türkiye'nin ça~da~lama
sürecindeki olumlu etkisinin bilinci içinde, Fransa'n~ n bugünkü davran~~~ na
kar~~~derin bir iç ac~s~~ duyuyor; Fransa'n~ n tutumunu "Cartesien" mant~ kla
ba~da~t~ ram~ yordu. Halka gelince, o "Fransa'ya ne yapt~ k ki, bize böyle
dü~manca davran~ yor" diyor, kafas~ ndaki dü~ümü çözemiyor; akl~ na
Frans~zlar~ n Yunan dostlu~unu, Hristiyan dayan~~mas~ m getiriyor, k~z~yor,
uzakla~~yordu.
Türk-Frans~z siyasal ili~kilerindeki bu sars~ nt~~ ekonomik ili~kileri de
etkilemi~tir: Türk D~~~Ticaret Istatistiklerine göre, Fransa'dan yap~lan
d~~al~ m 1981'de 400 milyon Dolara yükselmi~ken, 1983'de 218 milyona
(Türkiye'nin d~~al~ m= %3'ü), Fransa'ya yap~ lan d~~sat~ m da 216 milyon
Dolardan 18o milyona (Türkiye'nin d~~sat~ m~ n~ n % 3,3 ü) dü~mü~tür. Böylece,
Fransa, Türkiye'nin partönerleri aras~ nda d~~al~ mda 12. d~~sat~ mda ise ~ o.
duruma geçmi~ tir. Türkiye'deki Frans~z sermaye yat~ r~ m~~ da duraklam~~,
1983 y~ l~ nda 185 yabanc~~ sermayeli firma içinde yaln~z 6 Frans~ z firma
kalm~~ t~ r. Bununla birlikte, kar~~l~ kl~~ turizm hareketinde pek de~i~iklik
olmam~~, örne~in 1983'de Türkiye'ye 88 bin Frans~ z turist gelmi~, Fransa'ya
da 58 bin Türk turist gitmi~ tir. Bunun gibi, kültür ili~kileri de, özellikle
Fransa'n~ n Ankara Büyükelçisi M. Rouillon'un çabalar~~ ile canl~ l~~~ n~~
korumu~ tur. Ancak, Fransa'da yüksek ö~retim yapan Türk gençlerinin
say~s~ , ABD, Almanya ve Ingiltere'dekinin tersine, art~~~göstermemi~~
(1983'de 1200 dolay~ nda) bulunmaktad~ r.
9 May~s 1984 günü Mitterrand'~ n Elysee Saray~ nda Türk romanc~s~~
Ya~ar Kemal'e "Legion d'Honneur" ni~an~ n~~ vermesi, yap~lan törene
Türkiye'nin Paris Büyüelçisi, UNESCO ve OECD kat~ ndaki Büyükelçi
Temsilcilerini de ça~~rmas~, ciddi bir sars~ nt~~ geçiren Türk-Frans~z
ili~kilerini art~ k düzeltmenin zaman~~ geldi~inin bir göstergesi midir? Bu
zamanla anla~~lacakt~ r. Tarihte, bu ili~kiler bir kaç kez sars~ nt~~ geçirmi~,
ama h~zla düzelip ray~ na oturmakta gecikmemi~ tir. Bu gerçek, Türk-Frans~z
dostlu~u ve i~birli~ine inananlara umut vermektedir.
(P.S. Bu makale bas~ laca~~~ s~ rada, Mitterrand, Türk-Frans~z
ili~ kilerinin düzelmesi olanaklar~ n~~ ara~ t~ rmak üzere, güvendi~i ki~ilerden
emekli Büyükelçi Etienne Manach'~~ Türkiye'ye göndermi~ ti. 2. Dünya
Sava~~~y~llar~ nda Galatasaray Lisesinde hocal~ k etmi~~ve Türkiye'de dostlar
edinmi~~olan Manach 5-13 Temmuz 1984'de Ankara ve Istanbul'da
D~~i~leri Bakanl~~~~ileri gelenleri ve Bakan Halefo~lu, Ba~ bakan Özal, eski
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Ba~bakanlardan Ecevit, Muhalefet liderleri ve tan~nm~~~ayd~nlarla bir dizi
görü~me yapm~~~ve bas~ na ili~kilerin gelece~i için iyimser aç~ klamalarda
bulunmu~tu. Türk yetkilileri kendisine, Türk-Frans~z ili~kilerinin bugünkü
gergin duruma gelmesinde Türk taraf~n~ n bir sorumlulu~u olmad~~~ na göre,
iyile~me sürecinin somut ad~ mlar~n~~Fransa'dan bekleyeceklerini anlatm~~t~.
Görünü~e bak~l~ rsa, içi~lerinde zorluklar~~ artan Sosyalist Frans~z Hükümeti
1984 y~l~ nda Ispanya ve Türkiye gibi devletlerle ili~kilerinde romantik
davran~~lara son vererek, art~ k gerçekçi bir politikaya yönelmek gere~ini
duyma~a ba~lam~~t~. Nitekim, Içi~leri Bakan~~ Defferre, 14 Haziranda
Madrit'te Ispanyol meslekda~~~ile imzalad~~~~Ortak Bildiriye "un terroriste
n'est pas un refugi" ibaresinin konulmas~ n~~ kabul etmekle, -ki bu zaten
devletler hukukunun bir gere~i idi- o güne dek Bask militanlar~ na s~n~ r~ n
Fransa tarafinda gösterilen yard~ ma son verilmesi zorunlu~unu da
yükümlenmi~~oluyordu. Bir kaç hafta sonra da, Ispanya gibi, Akdeniz'in bir
ba~ka önemli ülkesi olan Türkiye ile ili~kilerin düzeltilmesine s~ ra gelmi~ti.
Ku~kusuz, böyle bir giri~imi kolayla~t~ ran ~u geli~meler de olmu~ tu:
Türkiye'de 6 Kas~ m 1983 seçimleri üzerine demokrasi geri gelmi~ti; Fransa
Ermeni terrorizmine göz yummakla Türkiye ile ili~kilerini kopma noktas~ na
yakla~t~ rd~~~ n~~ anlam~~~ve bu terrorizmin kendisine de zarar verece~ini
görmü~ tü; ABD, Federal Almanya, Ingiltere, Italya gibi ba~l~ca Bat~~
Devletleri Türkiye ile dostluk ve i~birli~ini geli~tiriyordu; AET içinde
Almanya'n~ n Fransa'y~~ Türkiye yarar~ na uyard~~~~anla~~llyordu; Fransa
Türkiye ile ekonomik i~birli~i f~ rsatlar~ n~~ kaç~ r~yordu; Fransa'n~n geleneksel
Akdeniz politikas~ nda Türkiye'nin önemli yerinin yats~ namayaca~~n~ n
bilinci Quai d'Orsay'den Elyse'ye geçmi~~görünüyordu vb. Bundan ba~ka,
19 Temmuzda kurulan yeni Sosyalist hükümetine Komünist Partisi'nin
kat~lmak istemeyi~i sonucu, Mitterrand Türkiye konusunda manevra
olana~~ n~~ art~ rm~~~oluyordu. Bu hükümette Defferre'in ki~lerinden al~ n~ p
ba~ka bir Bakanl~~~ n ba~~ na geçirilmesi de iç güvenlik i~lerinde o güne dek
izlenen politikan~ n onaylanmad~~~ n~~ gösteriyordu.).

SÜREKLI TEMSILCILER

A~a~~ da, yeni Türkiye'nin ve Fransa'n~ n birbiri kat~ na gönderdikleri
yerle~ ik siyasal temsilcilerin (Büyükelçi, yar~~ resmi ya da resmi olmayan
temsilci) çizelgeleri verilmektedir. Bunlar~ n ayr~ l~~lar~ nda, geçici olarak
temsil görevini üstlenen i~güderler (char0 d'affaires) buraya al~ nmam~~t~ r.
Büyükelçilerin görev sürelerinin ba~lang~c~~ güven belgelerini (Lettres
de crance) sunduklar~~ gün, görevlerinin sonu da, genellikle görevden
ayr~ld~ klar~~ gün olarak gösterilmi~ tir.
Temsilciler sonradan, görevlerine ili~kin yap~ tlar yay~ mlam~~larsa,
bunlar dip notlar~ nda belirtilmi~ tir. Ayr~ca, Büyükelçilik konaklar~~
konusuna gene dip notlar~ nda de~inilmi~tir.
(Not: Bu çizelgeler Türk ve Frans~z D~~i~leri Ar~ivlerinden denenen
bilgilere göre düzenlenmi~tir)
I. FRANSA'DAKI TÜRK TEMSILCILERI
( 1 921-1984)
Ad~~

S~fat~~

Ferit (Tek) Bey I

Temsilci
(yar~~ resmi)

1 Aral~ k 1921

- 20 ~ubat 1923

Temsilci
Vekili

21 ~ubat 1923

- 29 Ocak 1925

Büyükelçi

6 ~ubat 1925

- 12 Mart 1925

Büyükelçi

2 May~s 1925

- 9 A~ustos 1930

Büyükelçi

21 Ocak 1931

- 22 Haziran 1932

Hüseyin Rag~ p
(Baydur) Bey
Cevat (Ezine)
Bey 2
Ali Fethi
(Okyar) Bey
Mehmet Münir
(Ertegün) Bey

Görev Süresi

Not

' 30 Ekim 1918 Mondros Silah B~ rak~~~ m~ ndan sonra Osmanl~~ Hükümeti 29.VIII.1920'de
Bern Elçisi Re~at Hâlis Beyi geçici olarak Paris'e temsilci yollam~~ t~. Halis Bey 18 Aral~ k 192o'de
ayr~ l~ nca ona 30 Ekim 1922'ye dek Nâbi Bey vekâlet etmi~ ti. Ancak Saltanat~ n kald~ r~ lmas~ yla,
Ankara Hükümeti 1 Kas~m 1922'de Istanbul'da da yönetimi ele al~ nca, Nezaretin Merkez
Daireleri gibi, Paris'deki Sefaret de kapat~lm~~t~.
2 Lozan Bar~~~Andla~mas~~ Fransa bak~ m~ ndan 27.VIII.1924 günü yürürlü~e girdikten
sonra, Türkiye ile Fransa aras~ nda siyasal ili~kiler de resmen kurulmu~, bunun üzerine Bükre~~
Elçisi Cevat Bey, sürekli bir Büyükelçi atan~ ncaya de~in, hemen Paris'e gönderilmi~~ve ilk
Büyükelçi olarak göreve ba~lam~~t~.
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Not

Görev Süresi

Suat (Davaz) Bey Büyükelçi
Behiç Erkin
Büyükelçi
Ali ~evki Berker Büyükelçi
Numan Rifat

7 Temmuz 1932 - 4 A~ustos 1939
30 A~ustos 1939 - 31 Temmuz 1943 (Haz.194o'da Vichy'e)
1 Ekim 1943
- 24 A~ustos 1944 (Vichy'de)

Menemencioglu 3 Büyükelçi

14 Kas~m 1944 - 3 Kas~m 1956

Feridun Cemal
Erkin

3 May~s 1957

Büyükelçi

Faik Zihni Akdur Büyükelçi
Bülent U~akl~gil
Büyükelçi
Nam~k Yolga
Büyükelçi
Hasan Esat I~~k
Ismail Erez

- 15 Nisan 1960
7 May~s 1960
- l ~~ May~s 1962
13 Temmuz 1962 - 23 Haziran 1965

Büyükelçi

3 Temmuz 1965 - 13 Kas~m 1966
~ g Aral~k 1966 - 22 May~s 1968
6 Temmuz 1968 - 11 ~ubat 1973

Büyükelçi

21 Kas~m 1974

Nurettin Vergin Büyükelçi

(Yeniden Paris)

- 24 Ekim 1975

(Ermeniler tarafindan
öldürüldü)

Orhan Eralp

Büyükelçi

Hamit Batu

Büyükelçi

Adnan Bulak

Büyükelçi

23 Eylül 1976 - 23 A~ustos 1978
7 Eylül 1978
- 6 Aral~k 1980
29 Aral~k 1981 - 1984'de görevde

3 1948 y~l~nda Büyükelçilik Etoile alan~na yak~n Paul Vakry (eski ad~~ Ville Juste)
soka~~ndaki yerinden bugünkü Ankara Soka~~na (eski ad~~ Rue Berton) ta.~~nm~~t~r. XVIII.
yüzy~ lda Kraliçe Marie Antoinette'in arkada~~~Prenses Lamballe'in kona~~~olan bu tarihsel
yap~~ (H6tel Lamballe) 1954 y~l~ nda Amerika kökenli Kontes Limur'dan 360 bin Dolara sat~n
al~nm~~ t~r. N. Menemencio~lu'nun, Konag~n Frans~z Hükümetince sat~n al~n~p 18o6'da

Bogaziçinde, Tarabya'da Büyükelçisi General Sebastiani zaman~nda, Fransa'ya "yazl~k kö~k"
olarak arma~an edilen yap~ya kar~~l~k, Türkiye'ye verilmesi için gösterdi~i çaba sonuç
vermemi~ti. Türkiye, bu yap~n~ n Prenses Lamballe Caddesine bakan yan~na 1975 y~l~hda
ayr~ca bir modern Kanç~larya yapt~rm~~t~ r. (Sefaret binalan konusunda bkz. Ismail Soysal,
"Frans~z Ihtilâli ve Türk-Frans~ z Diplomasi Münasebetleri", Ankara 1964, S 356-360)
4 Erkin'in Türk Tarih Kurumunca yayunlanma~a ba~layan An~lar~n~n yak~nda ç~kacak
III. Cildinde Paris Büyükelçili~i dönemine yakla~~k 200 sayfa yer ayr~lm~~nr.
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II. TÜRKIYE'DEKI FRANSIZ TEMSILCILERI'
(1922 -1984)
Ad~~
Col. Louis
Mougin

Albert Sarraut 3

S~kt~~

Görev Süresi

Temsilci
(yar~~resmi)

2 Haziran 1922 - May~s 1925

Büyükelçi

20 May~s 1925 - May~s 1926

Not

Haziran sonu Türkiye
den ayr~ l~yor

1 30 Ekim 1918 Mondros Silah B~rak~~~ m~ ndan ~~ 923'e dek Fransa'n~n Türkiye'de temsili
durumu ~öyle olmu~tu: Silah B~ rak~~~m~~üzerine Fransa da Istanbul'a bir yüksek komiser (Haut
Commissaire) yollam~~t~ r. Ilk Komiser M. Defrance 6 Ocak 1919'da gelmi~, o ayr~l~nca yerine
General Mau~-ice Pelle gelip 11 Ocak 1921'de görevine ba~lam~~t~ . Pelle'nin muhatab~ n~n,
Saltanat~ n'~ n ~~ Kas~ m 1922'de kald~r~lmas~ ndan sonra-ki bu arada Mondros yerine Mudanya
Silah B~ rak~~~ m~~ yap~ lm~~t~-art~ k TBMM Hükümeti olmas~~ do~ald~ . Ancak, Pelle bir kaç hafta
sonra Fransa'y~~Lozan Konferans~ nda (20 Kas~m 1922- 24 Temmuz 1923) ba~~delege olarak
temsil etmekle görevlendirdi~inden, Yüksek Komiserlikten ayr~lm~~ , yerine 19 Nisan 923 den
ba~layarak, 1925 y~ l~nda ilk Büyükelçi A. Sarraut gelinceye de~in, Jesse Curely vekalet etmi~ti.
~u da var ki, Fransa ile temaslar 192 1 'den beri Ankara'da sürdürüldü~ünden, onun temsil ve
temaslar bak~m~ ndan bir rolü olmam~~ t~ .
2 Colonel Mougin, 20 Ekim I 921'de Ankara Anla~mas~~ yap~ld~ktan sonra, TBMM
Hükümeti kat~ na yar~~resmi temsilci olarak gönderilmi~ti Mougin 1924 ba~lar~nda, Fransa'n~n
yeni Türk hükümetine yeterince anlay~~~göstermeyi~ini raporlar~nda ele~tirince, görevinden
al~nm~~~ve yerine M. Picot vekalet etmi~ ti. Ancak Eylül 1924'de yeniden Ankara'ya gönderilmi~~
ve General rütbesine ç~ kar~ lm~~ t~ . 1925 bahar~ nda Fransa ilk Büyükelçisini gönderince, o da
görevinden ayr~ lm~~ t~ r. Mougin Ankara'ya ilk geli~inde, Türk Hükümeti, Gar'~ n eski büfesini
temsilcilik yeri olarak onun emrine vermi~ti. Temsicilik 31 Aral~k 1924'de Kale dibinde, I~~k
Caddesi üzerinde küçük bir binaya, 1927'de ise oradan ayn~~ cadde üzedinde daha geni~~bir

binaya-ki buras~~ sonradan Frans~z kolonisi için özel Frans~ z Okulu olacakt~-geçmi~ ti. 1930'da
Büyükelçilik Yeni~ehir'de Tuna Caddesinde bir binaya ta~~ nm~~t~. Bugünkü görkemli bina,
1925 y~l~ nda kabul edilen 1341 say~l~~ yasa uyar~ naca, Türkiye taraf~ndan yabanc~~hükümetlere,
Büyükelçilik binalar~~ yap~lmak üzere, ba~~~lanan arsalardan Fransa'ya ayr~lan~~ üzerinde,
yapt~r~lm~~ t~r. Mimar~~ Laprade olan Büyükelçilik binas~~ 1938 y~l~ nda Büyükeçi Ponsot
zaman~nda bitmi~tir. 1955 y~ l~ nda iki hükümet aras~ nda var~lan anla~ma üzerinde, Paris'te
Türkiye Büyükelçili~i önündeki soka~a "Rue d'Ankara", Ankara'daki Fransa Büyükelçili~i
önündekine de "Paris Caddesi" ad~~verilmi~tir.
Mougin'in Türkiye'deki çal~~malar~~ve an~lar~~ üzerindeki belgeler ve yap~tlar için ekli
"Kaynaklar" bölümüne bak~n~z.
3 Sarrault 1953 y~l~ nda Paris'te Tarih Kurumunda (Societe Historique) "Mon
Ambassade en Turquie" ba~l~ kl~~ bir dizi Konferans vermi~~olup bunlar~ n metni Kurumca
yay~mlanm~~t~r.
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Ad~~
G~mte Charles de
Chambrun 4
Frederic-Albert
Kammerer
Henri Ponsot
Rene Massigli 5
Jules Henry

Wats

Not

- 31 Temmuz 1933

Büyükelçi

27 Eylül 1928

Büyükelçi
Büyükelçi
Büyükelçi
Büyükelçi

19 Nisan 1936
- 8 Ocak 1939
- 4 A~ustos 1940
- ~ o Haziran 1941 Vichy Hük. ilk Temsilcisi, Türkiye'de
ölmü~tür.
7 Temmuz 1942 Vichy Hük. Temsilcisi
Temmuz 1941
Vichy Hük. Temsilcisi
31 Ekim 1943
Temmuz 1942
~~ A~ustos 1943 - 21 Kas~m 1944 Özgür Frans~zlar ad~na
Milli Komite Delegesi

Büyükelçi
Büyükelçi
Temsilci
(resmi
olmayan)
Gaston Maugras Büyükelçi
Büyükelçi
Jean Lescuyer
Tarbe de Saint
Büyükelçi
Hardouin
Jean Paul
Büyükelçi
Garnier 6
Henry Spitzmuller Büyükelçi
Bernard Hardion Büyükelçi
Baron Begongne
Büyükelçi
de Juniac
Arnauld Wapler Büyükelçi
Büyükelçi
Roger Vaurs
Emile Cazimajou Büyükelçi
Fernand Rouillon Büyükelçi

Jean Helleu
Gaston Bergery
Tarbe de Saint
Hardouin

Görev Süresi
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17.Ekim 1933
16 May~s 1936
13 Ocak 1939
15 Kas~m 1940

7 ~ubat 1 945
3 Ekim 1948

- 7 Eylül 1948
- 5 Aral~k 1951

25 ~ubat 1952

8 Eylül 1955

~ o Kas~ m 1955
13 Ekim 1957
6 Nisan 1963

- 11 Haziran 1957
- 6 Mart 1963
- 26 May~s 1965

Ikinci kez

2 TeITIITILIZ 1965 - 23 May~s 1970

25 Haziran 1970
7 May~s 1973
21 Haziran 1977
1 ~ubat 1982

- 22 Mart 1973
- 15 Nisan 1977
- 23 Aral~k 1981
- 1984'de görevde

* * *

Chambrun "De Stanboul a Ankara: Ma premiere entrevue avec Ghazi" ba~l~kl~~ bir
makale yazm~~t~r: Revue de Deux Mondes, 47, Oct. 1938. Ayr~ca "Traditions et Souvenirs"
adl~~ yap~t~nda an~lar~n~~anlatm~~t~r: Paris, 1952.
5 Massigli, "La Turquie devant la Guerre" adl~~bir yap~ t yazarak yarmlam~~t~r: Paris,
1964.
6 Jean Paul Garnier, "La fin de l'Empire Ottoman" adl~~(Paris, 1973) bir yap~ t, ayr~ca
"Nasreddin Hodja et ses histoires Turques" (asl~~Almanca) bir kitap yay~mlam~~t~r.

TeRKIYE ILE FRANSA ARASINDAKI BA~LICA BA~ ITLAR*
(1921 - 1984)

Ba~~ t~ n ad~~
Türk-Frans~z (On
Bar~~ ) Andla~mas~~

Yeri ve günü

Metni için hkz.

Ankara
Düstur, Ter. III
2o.X.1921 C. 2, S. 152

Not
Anla~ma (Accord) 28.X.192I'de
yürürlü~e girmi~, 1923 Lozan
Bar~~~Andla~mas~ ndan sonra da
yürürlükte kalm~~ t~.

Askersel (Silâh B~ rak~~~- Mudanya TBMM Zab~ t Ceridesi, Sözle~me (Convention) t 4 /15
m~ ) Sözle~me (Çok ta- 1 ~~ .X.1922 C. 23, S. 35o; asl~~
Ekim 1922 gece yar~s~ ndan
rafl~~ ba~~ t)
Frans~zcas~~ için bkz. ba~ layarak yürürlü~e girmi~~
Atatürk'ün Milli D~~.olup uygulan~ nca tarihe kaPolitikas~~ C.I, S. 603, r~~m~~ t~ r.
Kültür Bakanl~~~;
Ankara, 1981
Bar~~~Andla~mas~~
(çok tarafl~~ ba~~t)

Lozan
Düstur, Ter. III
Andla~ma (Traite) 6.VI.1924'de,
24.VII. ~~ 923 C. 5, S. 13; SDN-RT, kimi ek ba~~ tlar~~ ise daha önce
yürürlü~e girmi~tir. Uygulanan
C. 28, S. it
kimi hükümler varolu~~nedenini
yitirmi~, ya da yeni ba~~tlarla
de~i~ikli~e u~ram~~, ek ba~~ tlardan kimileri de süreleri sonunda
ortadan kalkm~~ t~ r.Bununla birlikte, Andla~ma ve eklerinin bir
çok kesimleri bugün de yürürlüktedir.

Türkiye-Fransa aras~nda
Ankara
Düstur, Ter. III
Fransa'n~n, Suriye'nin "manda(Suriye için) Dostluk ve 3o.V.1926 C. 7, S. 2695; SDN ter"i olarak, imzalad~~~~bu
Iyi Kom~uluk Sözle~mesi
RT, C. 54, S. 195
Sözle~me 12.VIII. 1926'da yü(•)Bu çizelgeye yaln~z Siyasal andla~malar ya da siyasal yönü de bulunan öbür ba~~ tlar
al~nm~~t~ r. Bunlar ikili ya da çok yanl~d~ r.Buna kar~~l~ k, ne nitelikte olursa olsun, her iki
Devletin, kat~ld~~~~uluslararas~~ ba~~ tlar ile, ikili ya da çok yanl~~ ticari kültürel vb. anla~malar
çizelgeye konulmam~~t~r.
"Ba~~ nn ad~" ba~l~~~~alt~ nda, kimi kez, o ba~n~ n niteli~i parantez içinde gösterilmi~tir.
K~saltmalara gelince; Ter. Tertip; C. Cilt; S. Sayfa; SDN-RT Societe des Nations-Receuil des
Traites ve Nu-Rt Nations Unies-Receuil des Traites kar~~l~~~~kullan~lm~~t~ r.
Çizelgede, 1940 Nisan~na dek -1929 Ticaret Sözle~mesi d~~~ ndaki-ba~~ tlar~n günümüzün
türkçesi ile metinleri, tarihçeleri ve nitelikleri ile birlikte, Ismail Soysal'~ n "Türkiye'nin Siyasal
Andla~malar~„ Ankara, 1983, C. I. de verilmi~tir.
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rürlü~e girmi~tir. Türkiye bu
Sözle~meyi, yön temine göre, bozmak karar~ n~~ 3.12.1938'de bildirmi~se de, arada yeni bir
Sözle~me yap~l~ncaya de~in,
uzat~ l~ nca, ancak 15.III.194o'da
ortadan kalkm~~t~ r. (Sözle~me ile
tan~ mlanan Türkiye-Suriye s~ n~r~ n~ n belirlenmesi için de 22.VI.1929 ve 3.V.1930'da Protokoller yap~ lm~~t~r)
Türkiye-Fransa Ticaret
Ankara
Düstur, Ter. III
ve Denizcilik Sözle~mesi 29.V111.1929 C. I ~~, S. 458

1923 Lozan Bar~~~Adla~mas~ na
ekli olup Türkiye için e~itli~e
ayk~ r~~ hükümler içeren Ticaret
Sözle~mesinin, 5 y~ ll~ k süresi
sonunda, Fransa ile ilk kez
egemen e~itli~e uygun olarak
yap~lan bu ba~~ t~~ daha sonra
yenileri izlemi~tir.

Türkiye-Fransa Dostluk,
Uzla~t~ rma ve Hakemlik
Andla~mas~~

Andla~ma, Fransa'n~ n onay i~lemini geciktirmesi nedeniyle, ancak 13.V.1933'de yürürlü~e girmi~~
ve Türk Hükümetinin 29.XII.1937 güntü bozma bildirisi
üzerine, 13.V.1938'de ortadan
kalkm~~t~ r.

Bo~azlar Rejimine
Ili~kin Sözle~me
(Çok Tarafl~~ ba~~~t )

Paris
3.11.1930

Düstur, Ter. III
C.

Il,

S. 224;

Systematic Survey,
S. 750

Montreux Düstur, Ter. III

Sözle~me 9.XI.1936'da yürürlü-

20.V11.1936 C. 17, S. 1455; SDN- ~e girmi~~olup bugün de yürürRT, C. 173, S. 213 lüktedir.

Sancak (Hatay)'~n Toprak Cenevre Düstur, Ter. I II
Bütünlü~ünü ve Türkiye 29.V.1937 C. 18, S. 1419
Suriye s~ n~ r~ n~~ güvence
alt~ na alan ba~~ tlar.

Milletler Cemiyeti Konseyince
Hatay Devletinin S~ n~ rlar~, Statüsü ve Anayasas~n~ n kabul
edildi~i gün Türkiye ile Fransa
aras~nda imzalanan bu ba~~ tlar
(Trait, Accord) 22.V II.1937'de
yürürlü~e girmi~tir. Hatay'~ n
Türkiye ile s~ n~ r~ n~ n i~aretlenmesine ili~kin bir Protokol de
19.V.1939'da antakya'da imzalanm~~t~ r. Hatay'~n Türkiye'ye
kat~lmas~ na ili~ kin 23.V1.1939
Türk-Frans~ z Anla~mas~~ yap~ l~ nca da bu Ba~~ tlar ortadan
kalkm~~ t~ r.

1038

Nyon ve Cenevre
Anla~malar~~
(Çok Tarafl~~ Ba~~ t)

Hatay'da güvenli~i
sa~lamak için TürkFrans~z Askersel Anla~mas~~

Türkiye-Fransa Dostluk,
Uzla~t~rma ve Hakem lik
Andla~mas~~

Türkiye-FransaIngiltere Yard~mla~ma
Andla~mas~~

ISMAIL SOYSAL
Nyon
Düstur, Ter. III
14.1X.1937 C. 18, S. 1518
Cenevre SDN-RT, C. 137,
17.IX.1937 S. 185 ve 353

Akdeniz'de Italya'n~ n giri~ ti~i
korsanl~~a kar~~~güvenli~i sa~lamak üzere yap~lan bu iki Ba~~ t
(Arrangement, Accord Additionnel) imzas~~ günü yürürlü~e girmi~tir. Çok geçmeden Italya
korsanl~~~~durdurunca, bu Anla~malar~ n varolu~~nedeni kalk~ru~t~r.

Antakya I. Soysal, Türkiye'nin Hatay'da güvenli~i, Frans~zlarla
Siyasal Andla~malar~~ birlikte, Türk Kuvvetlerinin sa~Ankara, 1983, S. 538 lamas~~ için yap~ lan bu Anla~ma
(Accord G&1&'a1) imzas~~ günü
yürürlü~e konulmu~~ve ertesi
gün Türk Kuvvetleri Hatay'a
girmi~tir. Anla~ma Hatay Devleti Türkiye'ye ba~lan~ ncaya de~in yürürlükte kalm~~ t~ r.
Ankara Ay~ n Tarihi, Temmuz Türkiye'nin son verdi~i 1930
1938 1938 Frans~zcas~~ için
Andla~mas~~ yerine geçmek üzere
bkz. "Atatürk'ün
imzalanamam~~ nr. Ancak Hatay
Milli D~~~Politikas~ ,
sorunu nedeniyle, Türkiye onay
C. 2; S. 17, ibid
i~lemini yapmay~ nca yürürlü~e
girmemi~tir.
Ankara
Düstur, Ter. III
19.X.1939 C. 2 1, S. 21 SDN-RT
C. 200, S. 167 Gizli
ekleri için bkz. Sosyal
"Türkiye'nin Siyasal
Andla~malar~", C. I,
S. 603. Ankara, 1983
Ankara
Düstur, Ter. III
30.111.1940 C. 1 2, S. 1668

Bu ittifak Andla~masma malzeme yard~mla ilgili bir Özel Anla~ma ile gizli bir Protokol ve
gizli bir Askeri Sözle~me eklidir.
Türkiye 1952'de NATO'ya girince Andla~man~ n varolu~~nedeni kalmam~~ t~r.
Türkiye ile Fransa
Türkiye'nin son verdi~i 1926
aras~ nda, TürkiyeSözle~mesi yerine geçmek üzere
-Suriye Dostluk ve Iyi
ba~~tlanan bu Sözle~menin onay
Kom~uluk Sözle~mesi.
i~lemi, Fransa 194.0'da Alman
i~galine u~ray~ nca, yap~ lamam~~sada, 1946'da Suriye ba~~ms~zb~a kavu~uncaya dek tam uygulanm~~, sonra da k~smen uygulanm~~~ya da referans olmu~tur.
Avrupa Ekonomik
Paris
Düstur, Ter. III
Marshall Plan~~ çerçevesinde 18
I~birli~i örgütü (OECE) 16.IV.194.8 C. 29, S. 1262
Avrupa ülkesi aras~nda (ABD ve
Sözle~mesi (çok tarafl~ )
European Yearbook, Kanada gözlemci) imzalanm~~~
C. 1, s 231
t~ r. Yard~ m plan~~ sona erince
kalkm~~ , yerine OECD kurulmu~tu:.
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Türkiye 18.11.1952'de kat~lm~~t~r.
Va~ington Düstur, Ter. III
Kuzey Atlantik
Andla~mas~~(Çok tarafl~) 4.IV. ~~ 949 C. 33, S. 310 NU-RT, Fransa NATO'nun askeri kanad~ ndan 1966 Mart~ nda ayr~ lm~~C. 34, S. 243
t~ r. Andla~ma yürürlüktedir.
Türkiye Statü'ye 8. VIII. ~~ 949'Düstur, Ter. III
Londra
5.V.1949 C. 31, S. 198 NU-RT, da kat~ lm~~ t~ r. Bugün 21 üyesi
olan Konsey'in bu Statüsü yüC. 87, S. 103
rürlüktedir.
Sözle~meye ve Protokola TürkiDüstur, Ter. Il!
Roma
Avrupa Insan Haklar~~
Sözle~mesi ve ek Protokol 4.XI.195o C. 35, S. 1567, C. 35, ye 18.V.1954'de taraf olmu~ tur.
Ancak Divan'~ n kaza hakk~ n~~
S. 1582 NU-RT,
Paris
henüz tan~mam~~ t~ r.
20.111.1952 C. 213, S. 221
Türkiye ~ o.X.1957'de onaylaDüstur, Ter. III
Paris
Avrupa Kültür
Sözle~mesi (Çok tarafl~ ) ~~ 9.XII.1954 C. 38, S. 1400 NU- y~ nca taraf olmu~tur. Sözle~me
RT, C. 218, S. 358 yürürlüktedir.
Avrupa Konseyi Statüsü
(Çok tarafl~ )

Ekonomik I~birli~i ve
Paris
Düstur, Ter. IV
KallarunaOlgütü (OECD) 14.X11.196o C. I, S. 2 435
(Çok tarafl~ )
European Yearbook,
C. VIII, S. 259
Türkiye-Avrupa Ekonomik Ankara Düstur, Ter. V
Toplulu~u Ortakl~ k
12.IX.1963 C. 3, S. 444 Clunet,
Anla~mas~~ (Çok tarafl~ )
(1965), 515

OECE üyelerinden ba~ka, ABD,
Kanada, Japonya vb. nin de
kat~ ld~~~~bu örgütün statüsü
yürürlüktedir.
1.X11.1964'de yürürlü~e giren
Anla~ma uyar~ nca bir Ortakl~ k
Konseyi kurulmu~; 22.IV.1965'de TBMM ile AET Parlamentosu aras~ nda Ortakl~ k Parlamento Komisyonu Protokolü
yap~lm~~; 23.XI.1970'dC Geçi~~
Dönemi için bir Katma Protokol
imzalanm~~ t~ r. Tüm bu ba~l~ lar
yürürlüktedir.

TÜRK-FRANSIZ SIYASAL ILI~KILERIYLE
ILGILI KAYNAKLAR
(1919-1984)
Yay~ mlanan belge, yap~ t, an~~ ve bilimsel makalelerin ba~l~calar~~
a~a~~da gösterilmi~ tir. En önemli kayna~~n iki Devletin D~~i~leri
Bakanl~ klar~~ ar~ivleri oldu~u ku~kusuzdur. Fransa D~~i~leri Bakanl~~~ n~ n,
son 25 y~l d~~~ ndaki, ar~ivleri herkesin inclemesine aç~ kt~ r. Daha
öncekilerden 1932-1939 dönemine ili~kin en önemli belgeler 25 cilt içinde
yay~ mlanm~~t~ r ki, biz bunlar~ n Türkiye ile ilgili olanlar~n~~ incelemi~~
bulunuyoruz. Türk ar~ivlerine gelince, bunlar henüz düzenlenmi~~de~ildir.
Bir bölümünün endikatürü yap~lm~~t~ r. Paris Büyükelçili~inin ~~ 848-19 ~~4 ve
1920-1972 dönemlerine ili~kin ar~ivleri, endikatörleri ile birlikte, Bakanl~~a
gönderilmi~ tir. Izin al~ n~ p dosyalar incelenebilir. Tek tük önemli belgeler de
çe~itli kitaplar içinde yay~ mlanm~~t~r.
Fransa'da ili~kilerin 1919-1939 dönemi üzerinde oldukça kabar~ k yay~n
vard~ r. 2. Dünya Sava~~ ndan sonra Fransa'n~ n Türkiye'ye ilgisi azal~ nca,
incelemeler de seyrekle~mi~tir. Bununla birlikte, Paris'te Türk Incelemelerini Geli~tirme Birli~inin Turcica adl~~ dergisi bo~lu~u bir ölçüde
doldurmaktad~ r. A~a~~daki kaynaklar~ n bir ço~u Turcica'n~ n ~~98 ~~ 'de
Atatürk'ün ~~oo y~ldönümü özel say~s~ndan aktar~lm~~t~ r.
1945-1985 dönemi için, ilerde yay~mlanmak üzere haz~ rland~~~m
"Türkiye'nin d~~~ili~kileri Kronolojisi" bu dönemdeki Türk-Frans~z ili~kileri
üzerinde benim için temel kaynak olmu~tur.

"Accords franco-turcs des 22 et 29 juin 1929", l'Europe Nouvelle, 1929, pp.
1142-1147
"Accords franco-turcs du 27.X.1932: Les biens syriens en Syrie",
Correspondance d'Orient, 1932, pp. 266-276
"L'Affaire d'Alexandrette", l'Asie française, 36, decembre 1936, pp. 31432 7
Ahmedov, Ahmet, "Les relations diplomatiques franco-turques, 19181923", Universite de Paris III, 1979 (These de doctorat, 678 p. dactil.)
Akgün, Doç, Dr. Seçil, "Ankara Anla~mas~~ ( 921)", Ankara, Siyasal Bilgiler
Fakültesi yayan~, No. 468
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Akyüz, Yahya, "La guerre de l'Independance turque (1919-1922) et
l'opinion publique française", Nancy 1967, 376 p. (These); Bunun
Türkçesi "Kurtulu~~Sava~~~ve Frans~z kamuoyu, 1919-1922", Ankara,
1975
Akyüz, Prof. Dr. Yahya, "Lausanne Konferans~~ ba~larken Frans~z
Kamuoyu", Türk Tarih Kurumu, Belleten (Atatürk özel say~s~ ),
Ankara, 1981, s. 257-285
Alphand Herve, "Le Partage de la Dette Ottomane et son reglement", Paris,
Ed. Internationales, 1931, 207 p.
Alt~ar, E., "Le probleme de Cilicie et l'avenir de la France au Levant" Paris,
lib. E. Roux, 1921, 54 p.
Aras, T. Rü~tü, "Görü~lerim", ~stanbul, 1938
Atatürk'ün Milli D~~~Politikas~~ ( 9 ~~9-1938 dönemine ili~kin belgeler), 2. cilt.
Kültür Bakanl~~~, Ankara, 1981
Baytok, Taner, "~ ngiliz kaynaklar~ ndan Türk Kurtulu~~Sava~~", Ankara
1970
Berges, Maxime, "La colonne de Marach", Paris, s.d.195 p.
Boudiere G., "Notes sur la campagne de Syrie-Cilicie; L'Affaire de Mara~~
(jan.-fev. 1920)", Turcica lx/2-x, 1978, pp. 155-175
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articles), Paris
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