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GİRİŞ

        Fransa, İngiltere’yle birlikte, modern dünyanın oluşumunda gerek fikri gerekse fiili anlamda 
önemli paya sahip iki devletten biridir. Modern düşüncenin filozofları kabul edilen yazarlar Fran-
sa’dan çıkmıştır. Ulus-devlet ve milliyetçilik fikrinin tohumları Fransa’da atılmış, 1789 ihtilaliyle ete 
kemiğe bürünmüş ve buradan tüm dünyaya ihraç edilmiştir. 

İngiltere’den sonra ikinci büyük sömürge imparatorluğuna Fransa sahip olmuştur. Sömürgele-
rinde uyguladığı asimilasyon faaliyetleri ve zulümlerle insanlık hafızasında kötü bir maziye sahiptir. 
Her ne kadar fiili sömürgecilik bitmiş olsa da Fransa’nın eski sömürge ülkeleri üzerindeki siyasi ve 
kültürel etkisi devam etmektedir. 

Avrupa’nın en bereketli topraklarından birine sahip olan Fransa, diğer Avrupa devletlerinin 
emperyalist ilgisini her zaman celbetmiş; Ülke toprakları bu yüzden, savaşların eksik olmadığı bir 
coğrafya olmuştur. Fransa;, Yüzyıl Savaşları’yla, yıkılan rejimleriyle, yapılan devrimler ve emper-
yalist politikasının gereği statükoya savaş açan Napolyon Bonapart gibi liderleri ile dünyaya deği-
şiklikler ve yenilikler ihraç etmiştir. Sömürge anlayışı, özgürlük ve insan haklarının önüne geçmiş, 
refahın sadece kendisine akması gerektiği düşüncesi de doruk noktasını Batı nezdinde Fransa’da ver-
miştir. İktidarlar Fransa özelinde, kendilerini iktidara taşıyan düşünce sistemlerinin normlarını ikti-
dardayken hiçe saymışlardır. Raporumuz tüm bu tarihsel süreçleri, değişimleri, yenilikleri ve Yahudi 
düşmanlığından İslam düşmanlığına evrilen durumu ortaya koyup değerlendirmektedir. Çalışmanın 
konusu, Fransa’yı tanımak ve onun Müslümanlar üzerindeki etkilerini tespit etmektir. 

GENEL BİLGİLER

Coğrafi, Demografik ve Ekonomik Özellikleri

          Batı Avrupa’da yer alan Fransa kuzeyde Manş Kanalı, güneyde Akdeniz, batıda ise Atlas Ok-
yanusuna kıyısı olan bir devlettir. Almanya, Belçika, Lüksemburg, İtalya, Monako, İsviçre, Andora 
ve İspanya ile komşudur. Ülke yüzeyinin üçte birinin deniz seviyesinden yüksekliği 250 metrenin 
altındadır. Güney ve doğu kesimlerinde yüksek dağların yer alması ortalama rakımı 342 metreye çı-
karmakta, ülke yine de bu haliyle düşük rakımlı ülkeler kategorisinde yer almaktadır.
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Fransa, Avrupa’nın en yüksek zirvesi olan Mont Blanc’a (4807 m.) ev sahipliği yapmaktadır. 
Fransız coğrafyası uzmanlar tarafından Avrupa kıtasının maketi ve küçük bir örneği olarak kabul edil-
mektedir. Ülkenin iklimi de tabi olarak yüzey şekilleri gibi çeşitlidir. Batısında yaz ve kış arasındaki 
sıcaklık farkları az, her mevsimi yağışlı geçen okyanus iklimi; doğusunda Orta Avrupa’ya has, kışları 
daha sert yarı karasal iklim hâkimken; Akdeniz kıyılarında ise yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve 
yağışlı geçen Akdeniz iklimi hüküm sürer.

Ülke nüfusu anakarada yaklaşık 63 milyon; 5 denizaşırı bölge ile birlikte ise 68 milyondur.1 
Etnik yapısı; Fransız, Bask, Bröton, Katalan, Alzaslı, Korsikalı, Arap-Berberi, Türk ve Ermenilerden 
oluşur. Dini gruplar: Katolik %73, Ateist %18.5, Müslüman %7.5, Protestan %1.6, Yahudi %0,9’dur.2

Fransa ekonomisinde hem tarım hem de endüstri aynı derecede önemlidir. %60’ı tarıma elve-
rişli olan toprakların ayrıca verimli olması ve iklimin yumuşaklığıyla bölgelere göre değişmesi Fran-
sa’yı Avrupa’nın en önemli tarım ülkesi haline getirmiştir. Meyvecilik alanında da söz sahibi olan 
Fransa’nın kuzey bölgelerinde daha çok elma, güney bölgelerinde ise üzüm yetiştirilir. Ülkede üzüm 
yetişmesi şarap üretimi için önemlidir. Yılda 7 milyon tonu aşan şarap üretimiyle Fransa dünyanın en 
büyük şarap üreticilerinden biridir. Fransa, II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaptığı büyük atılımla sınai 
üretim açısından dünyada dördüncü sıraya yerleşmiştir. 

Yönetim Şekli

 Fransa, yarı başkanlık sistemiyle yönetilmektedir. Cumhurbaşkanı 5 yıllık süre için doğrudan 
halk tarafından seçilir ve en fazla iki dönem görev yapar. Cumhurbaşkanı geniş yetkilere sahiptir. Hü-
kümette başta dış politika olmak üzere, siyasi yetkileri bulunan, ancak parlamentoya karşı sorumluluk 
taşımayan Cumhurbaşkanıdır, hükümetin işleyişinin içinde yer almakla birlikte, Bakanlar Kurulu adı-
na parlamentoya karşı sorumluluğuna gidilecek olan ise Başbakan’dır. Parlamento, 577 üyeli Ulusal 
Meclis ve 348 üyeli Senato olmak üzere iki kanatlıdır. Ulusal Meclis üyeleri doğrudan halk tarafından, 
Senato üyeleri ise ulusal ve yerel düzeylerdeki seçilmiş kişilerden oluşan bir “ikinci seçmen” grubu ta-

rafından seçilmektedir. 
Fransa, 2017 yılında 
Cumhurbaşkanlığı ve 
Ulusal Meclis seçim-
leri olmak üzere yoğun 
bir seçim döneminden 
geçmiştir. Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinin 23 
Nisan’da yapılan ilk 
turunda en yüksek oyu 
alan “Cumhuriyet İle-

1   https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/france/#people-and-society  ET:29.03.2021
2  http://www.mfa.gov.tr/fransa-kunyesi.tr.mfa ET:29.03.2021

Şekil 1: https://annamap.com/france/france-map.jpg 
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ri”(LREM) hareketinin lideri Emmanuel Macron (%24,01) ve Ulusal Cephe (FN) partisinin lideri 
Marine Le Pen (%21,30) ikinci tura kalmıştır. Nihayetinde Macron 5. Cumhuriyetin 8. Cumhurbaş-
kanı seçilmiştir. Seçimlere katılım oranı %74,56 olmuştur. Cumhurbaşkanı Macron, 15 Mayıs 2017 
tarihinde Le Havre Belediye Başkanı (LR) Edouard Philippe’yi Başbakan olarak atamıştır. Ulusal 
Meclis seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi “Cumhuriyet İleri” (LREM) ikin-
ci turda % 43.06 oy alarak Ulusal Meclis’te mutlak çoğunluğu elde etmiştir.

26 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri neticesinde, Ulusal Birlik 
listesi RN (Eski adıyla Ulusal Cephe, FN) birinci olurken (%23), LREM, MoDem ve ortaklarının 
listesi ikinci (% 22)  olmuştur.3

Fransa’nın Üyesi olduğu Uluslararası Ku-
ruluşlar

Fransa, BM, AB, NATO, AGİT, G-8, G-20, 
AİB ile dünya ve Avrupa kapsamında faaliyet gös-
teren diğer teknik nitelikteki düzenleyici kuruluşlara 
üyedir. 

Fransa’nın üyesi olduğu merkezi Fran-
sa’da bulunan kuruluşlar ve organlar:

Avrupa Konseyi, OECD, UNESCO, AİHM, 
AP, İnterpol, Uluslararası Frankofoni Örgütü, BIE, 
UIC, OIML, BIPM, OIV, OIE, EPPO, IHO, ESA, 
IARC, CIEC. 

  ANAHATLARIYLA FRANSA TARİHİ

        Tarihte birçok göç olayına maruz kalan Avrupa kıtasının bugünkü sosyo-ekonomik ve politik 
görünümü oluşumu yüzyıllar boyu devam eden bir sürecin günümüzde aldığı hali ihtiva etmektedir. 
Açlık, salgın hastalık, savaş, nüfus artışı gibi, ekonomik, siyasal ve toplumsal olayların tetiklediği 
göç, saldırı ve yağma olayları diğer dünya ülkelerinin ve Avrupa’nın demografik yapısının oluşma-
sında ana etkenlerdendir.

Fransa’ya ilk olarak, kuzeyden göç eden Keltler yerleşmiştir. Akabinde M.Ö. 50’li yıllarda 
Roma’nın tüm kıtayı işgaliyle Fransa, yaklaşık 500 yıl Roma hâkimiyetinde kalmıştır. Romalılar, 
Keltleri “Galya” olarak isimlendirmişlerdir. 230 yılına gelindiğinde Germen ve Franklar, Galya 

3  http://www.mfa.gov.tr/fransa-siyasi-gorunumu.tr.mfa ET:29.03.2021

Şekil 2: https://annamap.com/france/france-map.jpg 
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içlerine akınlar düzenlemişlerdir. Doğu Germenlerden kaçan Batı Germenli olan Franklar karadan 
ve denizden saldırılarla Roma’yı bölgede zayıflatarak Galya, İspanya ve İngiltere’yi içine alan bir 
devlet kurmuşlardır. Latincede ilk defa Francia ismi bölge adı olarak bu bağlamda kullanılmıştır. Hun 
saldırılarıyla başlayan Kavimler Göçü Roma İmparatorluğunda iç savaşa neden olmuştur (235-284). 
Bugünkü Brüksel ve Fransa’nın topraklarını kapsayan Meuse ve Schelde Nehirleri arasına yerleşen 
Franklar, Romalıların iç savaşta olmasından faydalanarak Roma için bir müttefik durumuna gelmiş-
lerdir. Romalılar Hun saldırılarına direnç gösterememiş ve imparatorluğun Avrupa üzerindeki etkisi 
kaybolmaya başlamıştır.4  451 yılına gelindiğinde Romalılar, müttefikleri Frank ve Vizigotların des-
teğiyle Hunları yenmişlerdir.

V. yüzyılın sonlarında Frank Kralı I. Clovis, Galya topraklarını ele geçirerek yüzyıllar boyu 
sürecek Frank hâkimiyetini pekiştirmiştir. 718 yılında oluşan fetret döneminde kral vekili olarak Ka-
rolenj Hanedanı yönetime geçmiştir. Taht oyunlarıyla Pepin Le Bref, tahtını kalıcı hale getirmiştir. 
774 yılında Şarlman’ın kral olmasıyla Fransa tarihi için yeni bir sayfa açılmıştır. 

Şarlman, papalığı Lombardaların elinden kurtararak, Lambardiya ve Saksonya’yı topraklarına 
katmıştır. Batıda Endülüslerle doğuda Macarlarla savaşmış ve önemli zaferler elde etmiştir. Fran-
sa’nın tamamını, Avusturya’yı ve bugünkü Almanya’yı ele geçirmiştir. Şarlman, 8. yüzyılda Papa 
tarafından imparator ilan edilmiştir.

Kendisini Roma’ya rağmen Hristiyanlığın koruyucusu olarak gören Şarlman, güney Endülüs’ü 
bir tehdit olarak görüyordu. Diğer taraftan Abbâsî halifesi Hârûnürreşîd ile dostane ilişkiler geliştir-
mişti. Avrupa’nın büyük bir kısmını ele geçirmesine rağmen Şarlman yönetimini kurumsallaştırmadı. 
Ölümünden sonra bireysel liderliğine bağlı olan yönetim kısa sürede yerini kargaşaya bıraktı.5 
Şarlman’dan sonra tahta geçen varisi Dindar Ludwig zamanında oluşan problemler ve ardından taht 
kavgaları ile imparatorluk, Verdun Anlaşması sebebiyle üçe bölündü. Verdun Anlaşması günümüz Av-
rupa’nın oluşumunu etkilemiştir. Halen Fransa ve Almanya arasında Ren, Meuse ve Rhone Nehirleri 
arası tartışmalara konu olan bölgeler arasındadır.6 Vikingler uzun süren saldırılarla Normandiya’yı 
ele geçirmişlerdir. Vikingler, Frank halklarla kaynaşarak ve Fransızcayı benimseyerek yeni bir kültür 
oluşturmuşlardır. İskandinav halkları yüz yıllar boyunca bölgeye yerleşmeye devam etmişlerdir.

Doğu ve batı Frankların tarihi bir süre sonra birbirinden ayrılmaya başlamıştır. Batı Franklar 
X. yüzyıla zayıf girmişlerdir. Batı franklardan bugünkü Fransa doğmuştur. Batı krallığı Hristiyanlı-
ğın krallığı olarak tanımlanmıştır. Fransa ilk zamanlarda güçlü bir krallık kuramadığı gibi lortlar ve 
prensler tarafından bölgesel olarak yönetiliyordu. Halk güvenliğini sağlaması için yerel lortlardan, 
yerel lortlar da bölgesel prenslerden medet umuyordu. Toplumun her kesiminde insanlar kendilerini 
daha güçlü olan komşusundan korumaya çalışıyordu. Hiçbir hakkı olmayan köylüler (serfler) toprak 
sahibi olamadıkları gibi ağır vergiler altında hem askerlik yapmak hem de lortlar için çalışmak zo-

4  William H. Mc. Neill, Dünya Tarihi, Çev. Alaeddin Şenel, İmge Kitabevi, 6. Baskı, Ankara 2002, ss 314-322.
5  J. M Robert, Avrupa Tarihi, Çev. Fethi Aytuna,  İnkılap Yayınları, İstanbul 2015, ss. 164-166.
6  Roberts, a.g.e., s. 167.
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rundaydılar. Fransa’da “Senyörsüz toprak yok” görüşü kabul edilmekteydi. Köylüler güvenlik için 
senyörlere, ebedi umut için ise rahiplere vergi vermek zorundaydılar. 

Batı Frankların zayıflamaya başlamasıyla Parisli bir kontun oğlu olan Hugh Capet kendi gü-
cünü zamanla oluşturmuştur. Batı Frankların son Karolenj hükümdarı 987 tarihinde ölünce yaklaşık 
400 yıl sürecek Capet Hanedanlığı devri başlamıştı.7 Soylular ve piskoposlar meclis oluşturarak mec-
lis kararıyla krallık için Hugh Capet’i önermişlerdir. Hugh Capet çok geçmeden oğlu Robert’i varis 
yapmak için diğer soyluları ikna etmiştir. Böylelikle seçime dayalı kraliyeti verasete dayalı monar-
şiye dönüştürmeyi başardı. En büyük evlat ilkesi veraset anlaşmazlıkları ihtimalini azalttı.  Daha 
sonraları Batı Franklar birçok bölgeye ayrılmış ve Capet Hanedanı uzun süre bunların üzerinde etki 
sağlayamamıştır. Hanedanın elinde merkezi durumda olan Paris ve Orleans’ın bulunması ve Papa’nın 
kendisine dostça davranması Capet Hanedanı’nı avantajlı duruma getiriyordu. Fakat bunu 3 yüzyıl 
boyunca değerlendirememişlerdir. 

İmparatorluğun üçe bölünmesiyle Avrupa kıtasında oluşan boşluğu Müslümanlar değerlen-
dirmiş ve Sicilya’yı ele geçirerek 150 yıl sürecek hâkimiyetlerini kurmuşlardır. Müslümanlar İtal-
ya’nın Taranto kıyı bölgelerinde kısa süreli emirlik kurmuşlardır. 10. yüzyılda Hıristiyanlar arasında 
yaşanan çatışmaları tekrar değerlendirerek Barcelona’ya kadar ilerlemişlerdir. Fakat Müslümanların 
kendi aralarındaki ayrılıklarını fırsat bilen ve varlık mücadelesi veren İspanya, kendini toparlayıp bu 
bölgeleri Müslümanların elinden almıştır.8

Capet Hanedanı zamanında Fransa’da Viking soyundan gelen İskandinav kökenli Normanlar 
Fransa’nın kuzeyini ele geçirmişlerdir ve zamanla Frank kültürünü benimsemişlerdir. Bölge zamanla 
Normandiya ismini almıştır. Capet Hanedanına bağlı Normandiya dükü; William The Conqueror 
İngiltere’yi ele geçirmiş ve İngiltere uzun yıllar Fransa hâkimiyeti altında kalmıştır. Saray dili olarak 
Fransızcanın konuşulması İngilizcenin hor görülmesine neden olmuş ve doğal sonucu olarak İngiliz-
ce, Fransızca’nın etkisi altında kalmıştır.9 Kraliyete bağlı prensler Normandiya Dükü gibi İngiltere’yi 
ele geçirince ilk zamanlarda Fransa’ya bağlı bir krallık oluşturmuş olsalar da sonraki krallar Fran-
sa kralına biat etmeyi reddetmişlerdir. Bunun sonucunda 1109-1120 yılları arasında büyük sorunlar 
yaşanmıştır. Capet Hanedanının devam etmesi inşa edilen ittifak sistemine bağlı olmuştur.10 Capet 
krallarının diğerlerinden ayırt edici özelliği kutsanmış oldukları inancıdır. 

Yine Capetler zamanında Endülüs Müslümanları üzerine seferler (1054) düzenlenmiştir. 
Büyük yıkımlara neden olacak tüm Anadolu ve İslam topraklarını kana bulayacak olan I. Haçlı Sefe-
ri’ne (1099) de Fransa önayak olmuştur.11 Papa 2. Urban’ın kışkırtmalarıyla Fransa’nın öncülük ettiği 
ve tüm Avrupa’yı ayağa kaldıran I. Haçlı Seferi düzenlenmiştir. İki gruptan teşekkül eden seferin 

7  Roberts, a.g.e., s. 168.
8  Roberts, a.g.e., s.174.
9  David Hume, History of England, Aldine Book, Boston, s. 148.
10  Roger Price, Fransa’nın Kısa Tarihi, Çev. Özkan Akpınar, 3.Baskı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2020,  ss. 49-51.
11  M. Azizi Mohamed Lahbib,  L’Histoire de France de la Gaule à la cinquième République, Institut Supérieur De L’éducation Et 
De La Formation Continue 2005, s. 14. 
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ilki, yani askeri tecrübeden yoksun halk tarafından oluşan grubu Selçuklular tarafından Yalova ya-
kınlarında bozguna uğratılmıştır. İkinci grup ise askerlerden teşekkül etmiş ve 600 bin dolayında bir 
askeri güç ile tüm Anadolu topraklarını kana boyadıktan sonra 15 Temmuz 1099’da İslam âleminin 
en önemli beldelerinden olan Kudüs’ü işgal etmiştir. de neden olmuştur.12 1187 tarihinde Müslüman-
ların birliğini onları sağlayarak tek çatı altında toplamayı başaran Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Kudüs’ü 
fethetmesine kadar Haçlı işgali devam etmiştir.

Capet Hanedanı, IV. Phillippe zamanında Fransa’yı Avrupa’nın en zengin ve en kalabalık 
krallığı haline getirmiştir. Krallığı büyütmekle beraber krallığın idari yapısında yenilikler yapmıştır. 
Devleti üç bölüme ayırmıştır. 1) Parlamento (Yüksek Adalet Divanı) 2) Kral Konseyi 3) Hazine Dai-
resi şeklinde yönetimi kurumsallaştırmaya çalışmıştır. Papa ile ilişkileri bozulmuş, Papa’dan bağım-
sız dini kendi kontrolünde tutarak krallığını güçlendirmeye çalışmış ve sonuçta Papa VIII. Boniface, 
IV Philippe’i aforoz etmiştir. Aforoz olayından kısa bir süre sonra Papa, şüpheli bir şekilde ölmüştür. 
Çaresiz kalan Roma, V. Clement’i Papa olarak kabul etmiştir. Kral IV. Philippe’in Papa Clement ile 
ilk icraatı Tapınakçı üstadını Kıbrıs’tan Fransa’ya davet etme komplosuna ortak etmek olmuştur.13

1187 yılında Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Kudüs’ü fethi ile Kıbrıs’a sığınan Tapınakçılar ilk za-
manlarda Fransa kralı ile iyi ilişkiler geliştirmiştir. İngiltere Krallığının Fransa hâkimiyetini reddet-
mesi ve hatta hak talep etmesiyle iki krallık arasında savaş çıkmış, finansal sıkıntıya giren Fransa 
kralı Philippe, Tapınakçıların devasa hazinesine göz dikmiş ve Tapınakçıların üstadını Fransa’ya da-
vet etmiştir. Şövalyeleriyle davete icabet eden Tapınakçıların büyük üstadı, Fransa kralının çeşitli id-
diaları ile yakalanmış ve 7 sene işkenceyle hapse atıldıktan sonra yakılarak idam edilmiştir. Kurtulan 
Tapınakçılar ise hazineleriyle birlikte İskoçya’ya kaçmışlardır.14

Yüz Yıl Savaşları

             Normandiya Dükünün İngiltere’yi işgal edip İngiltere kralı olmasından dolayı İngiltere kralları 
Fransa kralına bağlılıklarını ilan ediyorlardı. IV. Charles’ın ölümünden sonra Fransa kral sıkıntısı 
yaşamıştır. İngiltere kralı III. Edward’ın anne tarafından dedesi IV. Philippe idi. Fransız baronların 
Edvard yerine VI. Philippe’i seçmeleri İngiltere kralının hak iddia etmesine neden olmuştur. Savaşa 
neden olan diğer durum ise İngiltere kralının Manş Denizi’nin karşı kıyısındaki Fransa topraklarında 
feodal hak iddia etmesiydi. İki krallık arasında 1137’den 1453 yılına kadar düzensiz savaşlar yaşan-
mıştır. İngiltere’nin Fransa tahtında hak iddia etmesi 18. yüzyıla kadar devam etmiştir. Yüz yılı aşkın 
süren savaş iki krallık için de oldukça maliyetli olmuştur. Bu savaş boyunca kıtlık, salgın hastalık, 
toplu ölümler ve yağmalar halkı perişan hale düşürmüştür. Savaş, feodaliteyi yıpratmış ve bunlara 
karşı monarşiyi güçlendirmiştir.

Uzun süren savaş, iki ülke içinde ulus düşüncesinin yer edinmesini sağlamıştır. Yurtsever mü-

12  https://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/1538-histoire-des-croisades-1-la-premiere-croisade-1095-1099.html ET:29.03.2021
13  Jacques Bainville, Histoire de France, Editions ´electroniques´, ss. 47-49.
14  Bainville, a.g.e. ss. 43-44.
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cadelesinden dolayı Fransız ulusal mitolojisinde Jan Dark bu savaşta bir efsane olarak yer edinmiştir. 
Savaşın uzun süre devam etmesinden dolayı galibi zaman zaman değişse de sonuç olarak Fransa 
savaşı kazanmıştır.15

1453 tarihi sadece Britanya ve Fransa’yı ilgilendiren bir tarih olmaktan çıkmış tüm dünyayı 
etkileyen ve bir çağın kapanıp yeni bir çağın başlangıcını da beraberinde getiren İstanbul’un fethi bu 
tarihte Osmanlılar tarafından gerçekleştirilmiştir.  Ortodoks Hristiyanlığın merkezi durumunda olan 
Doğu Roma’nın başkentinin düşmesi Avrupa için Papa liderliğinde yapılan haçlı seferlerinin sonunu 
getirmiştir, ayrıca ulus-devlet anlayışının filizlenmesi de haçlı seferlerine ilişkin düşünceyi sonlan-
dırmıştır.

Yeni Avrupa’ya Doğru: Rönesans

             15-16. yüzyıllarda İtalya’da eski Roma ve Yunan eserlerinin incelenmesiyle sanat, bilim, fel-
sefe ve mimarlıkta önemli gelişmeler olmuştur. İstanbul’un Osmanlı tarafından fethiyle Bizans’taki 
bilim adamları, Avrupa’ya ve özellikle İtalya’ya sığınmışlardır. Bilim insanlarının çokluğu Rönesans 
hareketine zemin hazırlamıştır. 

Deneysel düşüncenin gelişmesi, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yoğunlaşma ve matbaanın 
bulunmasıyla radikal bir sürecin vukuu bulduğu bir dönüşüm yaşanmıştır. Bu gelişmeler Avrupa’nın 
ticaret ve coğrafi keşifler arzusunu kamçılamıştır. Bu dönem sanatsal ve bilimsel bir gelişimin kapı-
sının açılmasını ifade eder. Hümanizm, Orta çağ Avrupası’nda hiçbir değeri olmayan insanın değer 
kazanmasıdır.

Avrupa’nın kurumları 10. ve 11. yüzyılda oluşmaya başlamıştır. Rönesans ise bu kurumların 
uzun süreli bir değişim içine girdiği düşünce dönemidir. İnsan ve toplumun değer kazanmasıyla cum-
huriyet rejimini koruyan Floransa gibi kent devletler de yeni bir toplumsal bilinç ve kamuoyuna daha 
fazla hizmet anlayışını kabul etmiştir.

15  Roberts, a.g.e., ss. 247-250.

Şekil 3: https://theculturetrip.com/europe/italy/articles/inventions-of-the-renaissance/
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İtalya Savaşları ve Reform Hareketi

           Şarlken’in Alman İmparatoru seçilmesi Fransa için büyük bir var olma mücadelesinin işareti 
olmuştur. Almanya, batıda İngiltere ve İspanya ile, Fransa içinde ise Bourbon Dükü ile ortak hareket 
ederek ittifaklarla Fransa’yı kuşatmış durumdaydı. Bu durum Fransa’nın işgalini gündeme getirdi. İn-
gilizler kuzeyden ilerleyerek Paris yakınlarına kadar olan bölgeyi ele geçirmişlerdi. İspanya ise İtalya 
kıyısından Fransa’yı tamamen çıkarmıştı. Bourbon Dükü ise Marsilya’yı kuşattı ama başarısız oldu. 
Marsilya’nın şiddetli bir direniş göstermesi Alman imparatorluğunu zor duruma sokmuş ve bunu 
fırsata çeviren François ilerleme kaydetmiştir. Fransa kralı François, Pavia üzerine yürüdü ve kale 
muhasarası dört ay sürdü ancak şiddetli çatışmalardan sonra kral esir düştü. Kralın annesi Louise naip 
olarak başa geçti ve müttefik arayışına başladı. Osmanlı sultanını ve İngiltere kralını müttefik yapma-
yı başardı. İngiltere bir yandan zafer kutlaması yaparken diğer taraftan Almanya’nın güçlenmemesi 
için Fransa ile masaya oturuyordu. Osmanlı ise Fransa’ya Şarlken’in kardeşi olan Macaristan kralı 
Ferdinand’a savaş açma sözü vermişti. Bu ittifaklar ve karşı saldırılar Şarlken’in üstün durumunu 
sarsmıştı. 1526 yılında bütün Avrupa Şarlken’den kurtulmak için çırpınıyordu.16

Osmanlı döneminde, Selçuklular zamanında başlayan Haçlı seferleri ile Papa ve Kutsal Ro-
ma-Cermen İmparatorluğu önderliğinde birleşik bir “Respublica Christiana” oluşturma potansiye-
linin olduğu düşünülürdü. Ancak 15. yüzyılda İspanya, İngiltere ve Fransa gibi milli monarşilerin 
doğuşu Haçlı Seferleri ruhuna darbe olmuştur. Avrupa’da İmparator Şarlken, Osmanlı için bir tehdit 
olduğundan uzun bir savaş dönemine girdi. Fransa kralı François tüm Avrupa’da Şarlken’i durdura-
cak tek gücün Kanûnî Sultan Süleyman olduğunu itiraf etmiş ve Osmanlı yardımıyla krallığı ayakta 
tutmuştur. François ’ten sonra da bu durum uzun süre değişmedi. Osmanlı İmparatorluğu da Fran-
sa’ya ayrıcalıklar tanıyarak kutsal Hıristiyan birliğinden uzak tutmaya çalışmıştır. Doğru hamlelerle 
uzun süre bu ittifak Osmanlının önünü Avrupa’da açmıştır. Fakat Fransa Kralı XIV. Louis’ in (1643-
1715)’in Almanya aleyhine giriştiği savaşı fırsat bilen Osmanlı’nın da saldırıya başlamasıyla, Avru-
pa’da Osmanlılara karşı Habsburglar ve Papa önderliğinde Polonya, Rusya ve Venediklerden oluşan 
“Kutsal İttifak” kuruldu, Osmanlı dört cepheden saldırı altında kaldı nihayetinde Karlofça Anlaşması 
imzalandı.17 

Rönesans hareketi Reform Hareketinin zeminini oluşturmuştur. Monarklar, halk ve kilise için-
deki din adamlarının ayrı ayrı istedikleri reformist hareketler söz konusudur. Halkın ve din adam-
larının dinde reform istemelerinin nedeni Orta çağ Avrupası’nda felaketlerin ve yıkımların üzerine 
Papa’nın yeteri kadar sorumluluk almamasıdır. Monarklar açısından reform istenmesinin nedeni ise 
Papaya yapılan yardımların kendi ülkelerinde maddi sıkıntılar meydana getirmesi ve yönetimde pa-
panın kendilerine engel olmasıdır. İngiltere’de Anglikan Kilisesi’nin papaya karşı başarılı bir yapıya 
kavuşması reformistleri cesaretlendirmişti.

16  Halil İnalcık, Rönesans Avrupası, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2013, ss. 197-201.
17  Halil İnalcık, Osmanlı ve Avrupa,  Kronik Yayınları, İstanbul 2017,  ss. 123-125.
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Reform, 16. yüzyıl boyunca dinsel boyutuyla tüm Avrupa’yı etkisi altına aldı. Katolik kili-
sesinin aşırı zenginleşmesi ve yozlaşması tepki toplamaktaydı. Bu durum Hristiyanlığın üç büyük 
mezhebinden olan Protestanlığın kurulmasına yol açtı. Almanya’da Martin Luther, Fransa’da Jean 
Calvin bu hareketin önderleridir. Luther kiliseyi düzeltmek değil, yıkarak yerine İncil’den çıkarılacak 
ilkeler ile bir kilise kurmak istiyordu. Her Hristiyan İncil’i okuyabilmeliydi. Din adamlarının evlene-
bilmesini savunan Luther, ruhbanlığa karşı çıkıyordu. “Endüljans satmanın”18 Hristiyanlıkta yeri ol-
madığını ifade ediyordu. Protestan teolojisi konusunda genelleme yapmak güç olduğu gibi Protestan 
mezhebinin oluşumunda geçerli bazı teolojik ve etik unsurlar da bulunmaktadır.19

Almanya’da Kutsal Roma İmparatorluğuna olan öfke, Luther’e taraftar toplamaya neden oldu 
ve kısa sürede birçok prenslik Luther’e destek olup Kutsal Roma İmparatorluğu’na karşı savaşmaya 
başladılar. I. François, Habsburgların “evrensel monarşisi” ne ve Alman Krallığına verilen “Kutsal 
Roma İmparatorluğu” unvanı, V. Charles’ın unvanına unvan katmıştır. Alman topraklarının; Avus-
turya, Macaristan, Bohemya gibi çok geniş toprakların  içine alması Fransa ve Osmanlıyı tedirgin 
etmiştir.20 Fransa Kralı I. François, Katolik olmasına rağmen, Avrupa’da güç dengesini kurmak için 
Protestan Alman prensleri ve Müslüman Osmanlı ile ittifaklar kurmuştur. Bu ittifakların neticesinde 
“dünya imparatorluğu” düşüncesi zamanla yok olmuştur. 2. Dünya Savaşı sonuna kadar Fransa’nın 
dış politikası Almanya’nın bölünmüşlüğünün sürdürülmesi üzerine kurulmuştu. Siyasal çıkarlar dini 
birliğin önüne geçmiştir. Fransa’nın desteğiyle Alman Prensleri, V. Charles’e karşı 1546 yılında baş-
lattıkları savaşı 1555’te zaferle sonuçlandırdılar.21 1556’da Kral Charles İspanya ve Burgonya’yı 
oğluna, Avusturya ve imparatorluk unvanını kardeşi Ferdinand’a bırakarak tahttan çekildi ve Alman-
ya ikiye bölünmüş oldu.

Ausburg Antlaşması (1555) sonrası Protestanlık mezhebi Katolik mezhebinden ayrılmıştır. 
Avrupa fikri açıdan her türlü dinî ve ilmî konuda tartışma imkânı bulmuş ve orta çağ zihniyetine set 
çekilmiştir. Siyasi açıdan ise mutlakiyetçi güçlü devlet dönemi başlamıştır. Bu antlaşmayla devletler 
karşısında vatandaşlara dini seçme hakkı getirilmiştir. 

Zamanla mezhepler arasında ittifaklar oluşmuş ve 30 Yıl Savaşları başlamıştır. Almanya iki-
ye bölünmüş ve dini bir iç savaş yaşamıştır. Fransa 30 Yıl Savaşlarıyla Hasbsburglar Hanedanıyla 
hesaplaşmıştır. Savaşın neticesinde yorgun düşen Avrupalılar Westphalia antlaşması ile günümüz Av-
rupa’sının temellerini atmıştır. Westphalia Antlaşması kiliseden bağımsız bir ulus-devlet anlayışının 
hâkim olmasına neden oldu. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu hukuken son bulmuştur. Habsburg-
ların Avrupa hâkimiyeti son bularak Fransa’nın önü açılmıştır.22 

18  Katolik kilisesine has bir terim olarak Tanrı tarafından affedilen günahların dünyevî cezalarının kilise tarafından kısmen veya 
tamamen bağışlanmasını ifade etmektedir.  https://islamansiklopedisi.org.tr/enduljans ET:29.03.2021
19   Ayrınıtılı bilgi için bkz.  https://islamansiklopedisi.org.tr/protestanlik 
20  Neill, a.g.e., ss. 484-486.
21  Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, İmge Yayınları, İstanbul 1989,  ss. 132-136.
22  Eşref Hilmi Açık, Geçmişten Günümüze Türkiye Fransa İlişkileri, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, ss. 62-64.
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Fransa, Almanya’da Protestanlarla iş birliği yaparken ülke içinde ise Protestanlara karşı acı-
masız bir politika uygulayarak katliamlar yapmıştır. Fransa’da dini reform sorunu Almanya’dan önce 
baş göstermiştir. Büyük hümanistlerden olan Jacques Lefevre ve Kardinal Brisonnet batıl inançlardan 
arınmış saf Hristiyanlığı yaymayı, iman ve kurtuluş fikrini benimsetmeyi savunmuşlardır. Lefev-
re aşırı baskıya dayanamayıp sürgünü kabul etmiştir. Reformcuların kralın odasının kapısına kadar 
afişler asmaları üzerine bir cadı avı başlatılmış ve yakalanan tüm reformcular yakılarak öldürülmüş-
tür. Jean Calvin bu ortamda Fransız reformuna has bir kimlik kazandırmıştır. Ona göre İncil’in ilahi 
içeriği, her Hristiyan’ın doğrudan doğruya, onu vicdanında duymasıyla anlaşılırdı. Bu esas, kişisel 
yorumları yüreklendirecek nitelikte idi. Calvin, gizli anlamlar aramadan İncil’i en açık şekliyle yo-
rumlamayı savunmuştur. Ona göre İncilin benimsenmesi gereken yorumu insanın kendi yorumudur. 
Calvin’in en önemli düşüncesi “İlahî takdir” üzerinedir. O, Luther’den daha aşırı olarak “İlahî takdir”, 
“kader” fikrini kabul etmekte, bireysel iradenin ahirette kurtuluş rolünü sıfıra indirmekteydi. Calvi-
nizm, hükümetlerin dinî baskılarına karşı Lutherciliğin pasif bağlılığını ortadan kaldıran devrimci bir 
karakter taşır. Calvin, ikamet ettiği Cenevre’ye zamanla kendi fikirlerini kabul ettirmiş ve şehri bir 
kilise devleti yapmıştır. Calvinizm Fransa’da 1540-1560 yılları arasında büyük ölçüde yayılmıştır. 
16. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da kanlı bir din mücadelesinin doğması kaçınılmaz olmuştur.23

Ticari yaşamın yoğunluğu, paranın esas olduğu kıymetli madenlerin azlığı ve parayı karşıla-
yamaması 15. yüzyılda ekonomik düşüşe neden olmuştur. Bu durum devletleri ve toplumları Avru-
pa’nın her tarafından kıymetli maden arayışına itmiştir. Altının Asya ve Afrika’da bol miktarda bu-
lunduğu düşüncesi dikkatleri bu kıtalara çekmiştir. Para kıtlığı ve kıymetli maden arama gereksinimi 
coğrafi keşiflerin başlıca ekonomik nedenlerinden birini oluşturuyordu.

1448 Westphalia antlaşması ile ulusal devletlerinin varlığı Fransa’yı Avrupa’da üstün kılsa da. 
Fakat deniz gücü olarak güçlenememişti. Coğrafi keşiflerle Britanya, Hollanda, İspanya ve Portekiz 
büyük ve güçlü donanmalar elde ederek büyük sömürü toprakları ele geçirmişlerdir. Papa, 1493’te 
Amerika ticaretini İspanya’ya, Asya ticaretini ise Portekiz’e bırakan bir ferman yayınlamıştı. Böy-
lelikle Portekiz payına şeker, baharat ve köleler, İspanya payına ise altın ve gümüş düşmüştür. Bu 

23  Halil İnalcık, Rönesans Avrupası, ss. 215-220.

Şekil 4:https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Avrupa_harita_1648.png
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durumdan rahatsız olan Britanya her türlü yolu deneyerek sömürgecilikte İspanya ve Portekiz’i ya-
kalamayı başarmıştır. Fransa’yı Avrupa’daki sorunlar meşgul etmiş ve sömürgecilikte bu ülkelerden 
geri kalmıştır.

Sömürgecilik İspanya, Portekiz, İngiltere ve Fransa arasında acımasız bir rekabete neden olun-
ca yeni bir ticaret sistemi olan merkantilizmin doğuşuna sebep olmuş, bu da sanayi devrimine kadar 
olan dünya düzeninin işleyişini belirlemiştir. Birikim kültürü yerini sömürü kültürüyle zenginleşme-
ye bırakmış, Batı dünyası tüm aç gözlülüğünü ortaya çıkarmış, bu durum sömürü bölgelerinde büyük 
yıkımları beraberinde getirmiştir.24 Sömürüyü daha kurumsal hale getirmek için şirketler kurulmuş ve 
bunların kontrolünde bölgeler pay edilerek yönetilmiştir. İngiltere’nin Doğu Hindistan Kumpanyası, 
Fransa’nın Compagnie Des Indes’i (1664) bu şirketlerin önde gelenleriydi. 1607-1732 yılları arasın-
da İngiltere 35 milyon km2 Fransa ise 12,5 milyon km2 alanı sömürgeleştirmişlerdi.25

XVI. yüzyılda Fransa; Kuzey Amerika, Doğu Hindistan’da bir bölüm ve Afrika’da bazı böl-
geleri sömürgesi yapmıştır. 1830’dan itibaren ise daha pervasız bir şekilde sömürü topraklarını geniş-
letmiş ve Afrika’da söz sahibi olmuştur. Osmanlı’nın zayıflamasıyla İslam toprakları sömürgeleşti-
rilmiş, bazı bölgelerde yüz yıllar boyu sürecek baskı ve zulmü acımasız bir şekilde devam ettirmiştir.

Güneş Krallığı ( Le Roi Soleil) 1638-1715

           XIII. Louis mutlak monarşiyi kurarak Fransa yönetimini tek elde toplamak istedi. XIV. Lou-
is ise yönetimin tüm alanlarını kendine bağlayarak ülkeyi tek başına yönetmişti. Kral olur olmaz 
başbakanı azledip yönetimi kendine bağladı. Fransa tarihinde en uzun tahtta kalan kral olan Louis, 
Fransa’yı büyük bir güç haline getirdi. Fransa kültür tarihininde ki en büyük yetenekleri, Descartes, 
Corneille, Racine ve Moliere bu devirde yaşamışlardır.26

XIV. Louis 54 yıllık krallığı boyunca hegemonyasını sağlamak için 31 yıl savaş politikası güt-
müş ve bu durum ekonominin zayıflamasına neden olmuştur. Fransa’da savaş politikasının neticesi 
olarak toplanan vergiler, devlet ve halk ilişkisinde çatışmanın odağı haline gelmiştir. Toplum; soylu-
lar, din adamları ve halk olarak üç tabakaya bölünmüştür. İlk iki sınıf vergi vermemekle birlikte vergi 
gelirlerinden yararlanıyorlardı. XIV. Louis Fransa’yı büyük bir güç haline getirmekle beraber ülkeyi 
yoksulluk içinde haleflerine bırakmıştır. İngiltere ile sürekli bir sürtüşme olması, durumu daha da 
kötüye götürmüştür. XIV. Louis soyluları sarayda dolgun maaşla görevlendirerek kraliyet ordusu kur-
muş ve bu durum ülkede iç barışı sağlamakta önemli bir adım olmuştur. Soyluların orduları zamanla 
dağıtılarak tek bir ordu haline gelmiştir.27 XIV. Louis, Fransa ve İspanya kaynaklarını birleştirerek, 
Fransa önderliğinde Avrupa, Amerika ve denizlerde üstün olmak amacında olmuştur.

24  Dr. Abdulkadir Turan ve Ahmet Yücedağ: Küresel Düzende İngiltere Etkisi ve İngiltere’nin İslam Politikası, SDAM Rapor, 
Temmuz 2019, s. 19.
25  https://islamansiklopedisi.org.tr/somurgecilik  ET:29.03.2021
26  Rosemary Bailey, Fransa Ülke Dizisi 2, The National Geograpfic, s. 25.
27  Roger Price, a.g.e. s. 83.
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Britanya Krallığı’nın 1713’te Cebelitârık Boğazı’nı ele geçirmesi, Akdeniz’i kontrol altına 
alması ve Avrupa’nın en etkili gücü Fransa ile karşı karşıya gelmesi anlamına geliyordu. 1700’de 
ekonomik olarak Fransa ve İngiltere karşılaştırılınca Fransa ekonomisi, İngiltere’nin iki katı olmakla 
birlikte nüfusu İngiltere’nin üç katı büyüklüğündeydi. Fakat İngilizler donanma ve tersane ile Fran-
sa’dan üstün durumdaydılar. Sonucu kestirilemeyecek boyutta sömürgeci devletlerin ilk küresel sa-
vaşı “Yedi Yıl Savaşları” olarak patlak vermişti.28 

Sömürge devletlerin savaşa dâhil olması, savaşın sömürgelere taşınarak tüm dünyayı saran 
bir Avrupa savaşına dönüşmesi anlamına geliyordu. Fransa; Hindistan, Québec ve Louisiana’da 
kumpanyalar kurmuştu ve bu rekabet savaşa dönüşmüştü. Devletler olarak Britanya, Fransa, Prusya, 
Avusturya, Portekiz, İspanya, Saksonya, Rusya ve İsveç savaşa dâhil olmuşlardı fakat Aborjinlerden 
Afrikalılara, Hindulardan Kızılderililere kadar tüm dünya savaştaydı. İngiltere donanmayı ustalıkla 
kullanarak Fransız sömürgelerin bağlantısını kesmiş Fransa donanmasının 2/3’sini yok etmekle bera-
ber Avrupa’da ki stratejik ortaklıklarla, savaşın gidişatını kendi lehine sonuçlandırmıştır. 

Fransa, Avrupa’da Osmanlı İmparatorluğuyla ilişkilerini hassas bir dengede devam ettirmiştir. 
Osmanlı’nın ilk zamanlarda stratejik olarak Fransa’ya destek çıkması durumu Osmanlı’nın durak-
lama ve gerileme döneminde Fransa’nın menfi istekleriyle bozulmuştur. Osmanlı bağlamında 1535 
tarihinde başlayan yakınlaşma zamanla Fransa’yı ayrıcalıklı hale getirmiştir. 1740 tarihine gelindi-
ğinde kapitülasyonlar sürekli hale getirilerek Osmanlı’da ekonomik olarak uzun vadede sıkıntıların 
başlamasına neden olmuştur. İlk defa Fransa’ya Katolikleri himaye hakkı tanınmıştır. Fransız bayrağı 
taşıyan tüm Avrupa gemilerine aynı hak tanınması Fransa’nın Avrupa’da etkin olmasını sağlamıştır.

Fransız Devrimi (1789) ve Cumhuriyetler Dönemi

 Fransız İhtilali siyasi, iktisadi, fikri ve sosyal bir takım sebeplerin neticesi olarak ortaya çık-
mıştır. Rönesans, coğrafi keşifler, reform hareketi ve ulus-devlet düşüncesinin temelini oluşturan 
Westphalia Anlaşması, İngiltere’deki Liberalizm ve Halklar bildirisi Fransa’da bozulan ekonomik ve 
sosyal yapı üzerinde tetikleyici bir rol üstlenmiştir. 

XIV. Louis zamanında yapılan savaşlar, ardından gelen kötü hasat yılları ekonomiyi oldukça 
zor duruma sokmuştur. Vergi yükünün halkın sırtında olması halkı öfkelendirmekteydi. Aristokrat-
lardan ve Ruhbanlardan vergi alınmaması ve ayrıca vergiden bu kesimlere pay verilmesi bir sosyal 
problem olarak büyümekteydi. Coğrafi keşiflerle yeni bir tabaka olan Burjuva kesimi oluşmuştu. 
Burjuvalar kendilerine ayrıcalıklar tanınmasını istiyorlardı fakat kişilere ve gruplara verilen ayrıca-
lıklarda boğulan Fransa kralı buna yanaşmamaktaydı. Bunun üzerine burjuva sınıfı halkın üzerindeki 
vergi yükünü, aristokrat ve ruhban sınıfından alınmayan vergi sistemini eleştirmeye başlamış, zaman-
la halkın hamisi durumuna gelmiştir.

28  Niall Ferguson, İmparatorluk Britanya’nın Modern Dünyayı Biçimlendirişi, Çev. Nurettin Elhüseyni, Yapı Kredi Yayınları, 3. 
Baskı, İstanbul 2015, ss. 51-53.
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XVI. Louis’in imtiyazlılardan da vergi almak istemesi toplumun tüm kesimleri tarafından öf-
keye neden olmuştur. Toplumsal bir çalkantı kaçınılmaz olmuştur. Fransa, Yedi Yıl Savaşında mağlup 
olmuş ve Kanada’yı kaybetmişti. 18. yüzyılda siyasi zayıflık, sömürge vergilerin arttırılması buna 
rağmen hazine gelirlerinin düşmesi, ticari hayatın tehlike altında olması, mevcut arazilerin dörtte 
üçünün aristokrat ve ruhban sınıfın elinde olması, Fransa’da iç ve dış sorunların özeti sayılırdı.

Paris, bankerlerin ve büyük iş adamlarının merkezi durumuna gelmişti. Devlet bunlara borç-
lanmış durumdaydı. Bankerler kendi kazançlarını garanti altına almak için devletin iflasını istemiyor-
lardı. İngiltere’yi savaş için finanse eden Rothshildler İngiltere’de merkez bankasını kendi himayele-
rine almışlardı. Paris’te de burjuva sınıfı, hazinenin kendi kontrolünde olmasını ve yine İngiltere’deki 
gibi bir parlamento hükümeti kurulmasını istiyordu.29 

Fransa tarihinde Devrim’e ve de günümüz yeni yönetim şekillerine etki eden üç Fransız 
düşünürü vardır. Bunlar Voltaire, Montesquieu ve Rousseau’dur. Bu üç, 18. yüzyıl düşünürü birçok 
düşünürü de etkilemiştir. Voltaire, özgürlüğü “dinden kurtulmak” diye tanımlayarak devrimi fikri 
yönden, Montesquieu sosyal ve iktisadi yönden, Rousseau ise kuvvetler ayrılığı, kişi hakları, halk 
egemenliği ve “Toplumsal Sözleşme” anlayışıyla siyasi yönden etkilemiştir. Kralın refahı ve iradesi 
değil, kitlelerin istekleri doğrultusunda yeni bir toplumsal sözleşme, Voltaire ve Rousseau’nun ölü-
münden 11 yıl sonra ideolojiden eyleme dönüşerek 1789’da devrimi gerçekleştirmiştir.

Toplumun öfkesini dindirmek için XVI. Louis  “Etats Généraux” denilen Fransız Genel Mec-
lisi’ni topladı. Halk temsilcileri kralın haklarını sınırlandırılmak ve mutlakiyetçiliğin son bulması için 
iktidarla sonuna kadar mücadeleye başladılar. Neticesinde kral devrildi ve 28 Ağustos 1789’da “İnsan 
Hakları Beyannamesi” açıklandı. 

 Beyannamede şunlar yer almaktadır:

 ( a ) İnsanlar hakları bakımından hür ve eşit doğarlar ve öyle kalırlar.

 ( b ) Bu haklar hürriyet, mülkiyet ve zulme karşı koymaktır.

 (c) Her türlü egemenlik hakkı millete aittir.

 (d) Kanun, genel iradenin bir ifadesidir.

 (e) Kamu düzenine dokunmadıkça, hiç kimse siyasal ve hatta dini inançlarından dolayı kına-
namaz

 (f) Her vatandaş hür bir şekilde konuşabilir, yazabilir ve yayında bulunabilir.30  

29  Dr. Veli Yılmaz, Siyasi Tarih,  Harp Akademileri Basımevi, İstanbul 1998, ss. 76.
30  Dr. Veli Yılmaz, a.g.e., ss. 93-94.
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Devrimden sonra 1792 yılına kadar meşrutiyet ilan edildi. Kral kaçma girişiminden dolayı 
yakalandı ve çeşitli iddialarla idam edildi. Cumhuriyet ilan edildi fakat şartlar ağırlaştığından, halk 
tarafından seçilen muhafazakâr temsilciler, Direktuvar idaresi sürecini başlattılar. İhtiyar meclisi tara-
fından beş direktuvar seçilerek devlet idaresi kurulmaya çalışıldı. Kurumların gruplaşmaya gitmeleri 
yönetimi daha da güçleştirdi. Böylece Konsüllük Devri başladı. Ardından yetki üç konsüle verildi 
ve birinci konsül de General Napolyon Bonapart oldu. Sonuçta Avrupa’da büyük bir kaos ortamını 
oluşturacak olan Napolyon Bonapart devri başlamış oldu.31

Napolyon zamanında 1790’larda gerçekleştirilen büyük kurumsal reformlar ile birlikte kili-
se mallarının tasfiyesinin ardından başlayan arazi satışlarına hiçbir müdahalede bulunulmadı. Eski 
hukuk sistemi kullanılmadı. Kanun önünde eşitlik ilkesi asla sorgulanmadı. Bunların dışında yeni 
adımlar atıldı. Devrim düşüncesi artık Fransa’da, kurulu düzenin değişmez bir parçası olmuştu. Na-
polyon bunun gerçekleşmesi için gereken zamanı, toplumsal barışı ve kurumları sağlamıştı. Onun 
teyit etmediği hiçbir devrim kurumu ayakta kalmadı. Bonapart kendi diktatörlüğünün önünü açmaya 
çalışıyor, iç tehditleri dış tehdit olasılığıyla bastırıyordu.32 Hürriyet düşüncesinin krallıkları tehdit 
etmeye başlaması Fransa’yı krallık nezdinde hedef ülke haline getirdi. Fransa’ya karşı harekete geç-
memelerine rağmen Napolyon, Avusturya’ya savaş ilan etti. Yurtta despotizmle, yurtdışındaysa askeri 
ve diplomatik olarak gücünü pekiştirdi. Sonunda tüm bu kazanımlar Napolyon’un dev askeri ham-
leleriyle Fransa’yı zarara uğratsa da Fransa’ya Avrupa’da bir süre üstünlük sağladı. Fransız orduları 
doğuda Moskova’ya, batıda Portekiz’e ulaşırken, güneyde Atlantik kıyısındaki Coruna’dan kuzeyde 
Stettin’e kadar garnizonlar kurdu. Ne var ki bu yayılmanın maliyeti çok ağırdı. İşgal edilen ülkele-
rin amansızca sömürülmesi bile Fransa’nın askeri hegemonyasını kurtaramadı. Napolyon’un küstah 
saldırganlığının yarattığı Avrupa koalisyonu, Fransa ordusunu etkisiz hale getirdi.33 600 bin kişilik 
muhteşem bir ordu ile Moskova’ya kadar ilerleyen Napolyon ciddi bir dirençle karşılaşmadığı halde 
150 bin askerini kaybetmişti. Kışın başlamasıyla geri çekilen Fransa ordusu Avrupa boyunca saldırıya 
uğramıştı ve Fransa’ya yalnızca 1500 asker ile ulaşabilmişti.34

Avrupa müttefik orduları Waterloo savaşında 1814’te Bonapart’ı yenmişlerdir. Waterloo Sa-
vaşı’nda Avrupa Müttefik Ordusu’nun özelde ise İngiltere’nin çaresiz durumda kalması onları Ro-
thshild ailesine yöneltmiştir. Tüm savaşı finanse eden Rothshildler tarihin spekülasyonu denilecek 
bir hamle ile Londra Borsasını tarihi dip seviyelerden alarak büyük bir kazanç sağlamışlardır. Hem 
savaşın finansmanı ile İngiltere Merkez Bankasını ele geçirmişler hem de spekülasyon ile borsada 
devasa boyutta kazanç sağlamışlardır. Rothshild ailesi Paris’te de Yahudilere ılımlı olan Bonapart ile 
kazanımlar elde etmeye çalışmıştır.

31  Dr. Veli Yılmaz, a.g.e., ss. 95-96.
32  William Doyle, French Revolution, Oxford University Press, 2. Baskı,  New York 2002, ss. 30-34.
33  Roberts, a.g.e., ss. 430-432.
34  Sander, a.g.e., s. 294.
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Devrim, özgürlük vurgulanarak yapılmış olsa da iç çatışmalara sahne olmuştur. Çıkarılan ya-
salarla Katoliklerin hakları elinden alınmasına karşın Vendée bölgesindekiler ayaklanmıştır (1793-
1796). Bölgenin ekseriyeti kral taraftarı Katoliklerden oluşuyordu. Bölge için özel bir yasa çıkartılmış 
ve Lazare Hoche isimli generale ayaklanmanın bastırılması için tüm yetkiler verilmiştir. Ayaklanma-
nın bastırılması için kadın, çocuk, yaşlı sınırı tanımadan on binlerce Katolik katledilmiştir.35 Böylece 
Fransa tarihinde soykırımlar başlamıştır. Bu soykırım BM soykırım tanımına uygun olarak arşivlerde 
yerini almıştır.

Otuz Yıl Savaşları, Westphalia Anlaşması’na neden olmuştu. Fransız Devrimi ve Napolyon 
Savaşları ise Viyana Kongresi’ne neden olmuştur. Viyana Kongresi, etkisi itibariyle Westphalia gibi 
günümüz uluslararası siyasi düzenini de dizayn eden bir anlaşma olmuştur. Etkisi uzun vadeli olan 
anlaşma kısa vadede Avrupa yöneticilerinin hükümdarlıklarının devamını sağlıyordu. Fakat Fransız 
Devrimi ile liberalizm ve milliyetçilikle tanışan Avrupa’da sular durulmayacak devrimlerin ateşi ya-
kılmaya devam edilecekti.

Napolyon sonrası Fransa tahtına XVIII. Louis oturtulur. Kral, Devrimi kısmen de olsa anla-
mıştır. Anayasa meşrutiyet rejimi kurulmuş, Millet ve Ayan Meclislerine dayanan bir yönetim sistemi 
kabul edilmişti. Fakat meclise seçilmek vergi şartına bağlanmaktaydı. Üstelik Ayan Meclisi kral ta-
rafından seçilmekteydi. Durum böyle olunca meclis burjuvaziye kapı aralasa da soylular da meclise 
seçiliyordu. Kral zamanla tekrar mutlak monarşiye geçerek yasakları tekrar uyguladı. Baskılar artınca 
1830 yılında halk tekrar ayaklandı ve Louis Philippe tahta getirildi, Louis Philippe 1848 devrimlerine 
kadar tahtını korudu.36 Bu devrimle Paris’te burjuva içinde yer edinmiş önemli bir kesim Yahudi nü-
fus bulunmaktaydı bunların içinde Rothschild ailesi de vardı “Mali Aristokrasi” diye anılan bu kesim 
tahtta oturuyor ve de mecliste yasalar çıkartıyordu. Temmuz Devrimi, Fransa’nın ulusal servetini sö-
mürmek için kurulmuş bir anonim şirketti. 1848 tarihine gelindiğinde Paris sokaklarında “kahrolsun 
büyük hırsızlar, çağın kralları Yahudi tefeciler” sloganları atılıyordu.37

35  https://inthevendee.com/tourism-leisure/the-vendee-wars/ ET:29.03.2021
36  Sander,  a.g.e., ss. 318-319.
37  Karl Marx, Fransa’da Sınıf Mücadeleleri 1848-1850, Çev. Tektaş Ağaoğlu, May Yayınları, İstanbul 1976, ss. 9-14.

Şekil 5:https://www.britannica.com/topic/history-of-Europe/The-Napoleonic-era
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1848 devrimlerinin ilk ateşi yine Fransa’da yakıldı; kral Paris’ten kaçınca cumhuriyet ilan 
edildi. Tüm Avrupa’yı saran devrimler ateşi yakılmış oldu. İşçi sınıfının organize olması, sosyalist 
düşüncenin yer edinmesi büyük patlamaları kaçınılmaz kılmıştı. İlk olarak Sicilya’da başlayan dev-
rim, Avrupa’yı etkisi altına almıştır.38 Sanayi devriminin getirdiği sömürü düzeni, yeni örgütlü yapı-
larla mücadele etmeyi beraberinde getiriyordu. Viyana Kongresinin mimarı Metternich de tahtından 
olmuştu. Fransız Devrimiyle Liberalizm, 1848 Devrimleriyle Ulusçuluk hüviyetini kazanmış oluyor-
du.39

İktidara yeni gelen cumhuriyetçiler, vergi yükünü borç altında olan köylülerin sırtına yükle-
miştir. Bu durum köylülerin kendilerine toprak veren Bonapart’a vefa borcunu hatırlatmış ve Fran-
sa’da yaklaşık 6 ay süren karışıklık sonucunda yapılan seçimlerde Bonapart’ın yeğeni Louis Na-
polyon cumhurbaşkanlığına çoğunluğun oyu ile seçilmiş o da kısa süre sonra III. Napolyon olarak 
diktatörlüğünü ilan etmiştir. 1853 yılında Rusya’nın Osmanlı himayesindeki Ortodoksların hamisi 
olmak istemesi üzerine Kırım Savaşı çıkmıştır. Avrupa’da boy gösteren ve güçlenmeye başlayan Rus-
ya, İngiltere ve Fransa aleyhine dengeleri bozuyordu.40 Fransa, sömürge imparatoru İngiltere ile yakın 
olmak ve Rusya’yı Avrupa’da durdurarak tekrar Avrupa’da güçlü olmak için İngiltere ve Osmanlı ile 
birlikte Rusya’ya saldırmıştır. Savaş, Rusya’nın mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır.41

Bu arada Westphalia Anlaşmasının yıkımından kurtulan ve ulusal birliğini tamamlayan Al-
manya, Fransa’ya savaş ilan etmiş ve 1871 Sedan Savaşında Fransa’nın kuzeyini ele geçirerek savaşı 
kazanmıştır. Bunun sonucunda Fransa’da III. Cumhuriyet dönemi başlayacaktır. Sedan Savaşında III. 
Napolyon’un esir düşmesiyle muhalefet yeni bir devrim yaparak başında General Trouch’un olduğu 
“Müdafaa-i Milliye Hükümeti’ni” kurdu, ardından Şubat 1872 tarihine kadar Milli Meclis kurulup 
ardından Fransa parlamento ile tanışmıştır.42

III. Cumhuriyet ile 1789 devrimine sadık kalmak adına laik eğitim sistemi kurulmasının adım-
ları atılmıştır. İlköğretim ücretsiz ve zorunlu yapılarak din adamlarının tasfiyesi sağlanmıştır. Bu 
1882 anayasasının en büyük toplumsal ve dayanaklı reformuydu. Laik bir eğitim sistemi kurmak hem 
sağ kanattan ruhban sınıfı ve monarşi yanlılarını, hem de sol kanattan gelebilecek tehditlere karşı 
devrimi korumak demekti. III. Cumhuriyet’in uzun meşakkatlerden sonra gerçekleşmesi ülke içinde 
büyük kamplaşmaları da beraberinde getirmiştir. Cumhuriyetçilerin sadece kendilerini gerçek vatan-
sever görmeleri aşırı sağ ve sol kesimi kamplaşmaya itmiştir. Solun da dinle ilgili bakışının daha da 
katılaşmasına neden olmuştur. Aşırı sağın tek reel politikası Alman düşmanlığı olmuştur. Ülkenin bir 
kısmının Almanya elinde olması mevcut bir düşmanın sürekli hazır bulunuşu olarak değerlendirildi 
ve toplumun milliyetçi kimliği diri tutuldu. Alman düşmanlığı ülke gündeminin ilk maddesiydi. Tüm 
bunlarla birlikte patlamaya hazır bir dünyanın varlığı Avrupa ve dünya genelinde kutuplaşmayı da 
beraberinde getirdi. Avusturya arşidükünün Saraybosna’da öldürülmesi dünya savaşının patlamasına 
neden oldu.43 

38  Hakan Yılmaz, Tarih Boyunca İhtilaller ve Darbeler, Timaş Yayınları, İstanbul 2000,  ss. 103-106.
39  Sander, a.g.e., s. 333.
40  https://guerredecrimee.com/kirim-harbi ET:29.03.2021
41  Dr. Veli Yılmaz, a.g.e., ss. 108-109.
42  Mohamed Lahbib, a.g.m., s. 84.
43  Price, a.g.e., ss. 233-235.
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Fransız-Alman düşmanlığı, Alsas-Loren bölgesinin Almanya tarafından işgal altında olması 
Fransa’yı Akdeniz’in birçok yerinde sömürgelerini muhafaza etmek için İngiltere ve Rusya’nın ya-
nında yer almaya itmiştir. Savaşın yıkımı o denli büyüktü ki sadece Fransa’nın kaybı 3 milyon 350 
bini buluyordu, sakatlanmalarla birlikte bir neslin kaybı ilerleyen tarihlerde daha net görülecektir. 44 
Savaş, ‘düzenli yıpratma savaşı’ olarak devam ettiğinden uzun sürüyordu. Ülkenin kömür ve çelik 
üretiminin büyük bir bölümünü sağlayan kuzey kesimi Alman işgalindeydi ve savaşın kısa süreceği 
düşüncesi ülke hizmetinin planlanmasını da etkilemiştir. İş gücü istihdamındaki aksaklıklar cephane-
likte, gıda ve giyimde büyük sıkıntılar oluşturuyordu. Rusya’da Bolşevik ihtilali Fransa içindeki sol 
düşünceyi tetiklemişti ve sendikaların savaşın kötü gitmesine rağmen grevlere gitmesi ülkede yıkım 
etkisi yapmaktaydı. Savaşın yıkımları devasa boyuta ulaşmıştı, İtilaf Devletlerinin safına taze bir 
güç olarak ABD’nin katılması savaşın seyrinde etkili olmuştu. Almanya teslim olmuş ve Versailles 
ile daha sonra intikam alacağı yirmi yıllık bir ateşkesi kabul etmişti. Fransa 1870 utancını üzerinden 
atmıştı. Ancak savaşın yıkımları daha sonra ortaya çıkacaktır. Genç nüfusun savaşta ölmesi ve sakat 
olması hem demografik bir sıkıntı hem de ekonomik bir yük getirmekteydi. 1930’lu yıllarda bu du-
rum kendisini daha net göstermiştir. 

İki savaş arasında Avrupa’nın tüm ülkeleri ekonomik olarak büyümek ve yeni bir savaşa 
hazırlıklı olmak hedefindeydi. Bunun en büyük gayreti Almanya’da görülüyordu. Barışı uzun vadeli 
yapmak için Avrupa Federasyonu fikri ortaya atıldı. Bu, bir ekonomik ve nüfus potansiyeli olarak 
Fransa’yı gölgede bırakan Almanya’yı denetim altına almak için bir araç olacağı düşünülüyordu. 
Fakat hükümet değişiklikleri bu fikri 30 yıl erteleyecekti. Ekonomik durgunluğun küresel boyutlarda 
olması tüm Avrupa’da ekonomik krizleri siyasi krize çeviriyordu. Fransa’da hükümetlerin zayıflığı 
dengelenemeyen ekonomi ve daha sonrasında koalisyon hükümetlerinin zayıflığı ile devam ediyordu. 
1932-1935 yılları arasında 11 hükümet ve 14 ekonomik program uygulanmaya çalışıldı. 45 

II. Dünya Savaşı

             I. Dünya savaşındaki emperyalist düşünceler, ertelenen sorunlar, adaletsiz anlaşmalar, intikam 
düşünceleri, yok sayılan halklar gibi problemlerin bir sonucu olarak II. Dünya Savaşı patlak verdi. Al-
manya, İtalya ve Japonya gibi yayılmacı ve totaliter yapılar savunma sanayiinde hızlı bir adım atmış 
ve yıllar süren hazırlıklar yapmışlardı. Yine bu üç ülke Anti-Komintern Paktı imzalamışlardı. 1 Eylül 
1939 yılında Almanya, bir baskın şeklinde savaş ilan etmeden Polonya’ya taarruz etti ve II. Dünya 
Savaşı başlamış oldu. Savaş sırasında İspanya’da iç karışıklıkların olması orada Almanya -İtalya 
desteği ile faşist bir yönetim kurulmasına neden oldu. Bu da cephenin genişlemesi demek oluyordu. 
Fransa’nın etrafı üç faşist komşu ile çevrilmişti. Polonya’nın işgalinden sonra İngiltere, Fransa, ABD, 
Çin ve Rusya Müttefik devletler adıyla savaşa girdiler. Almanya, 5 Haziran 1941’de Fransa üzerine 
harekat başlattı ve 9 gün sonra Paris teslim oldu. Japonya’nın Hawaii’deki Pearl Harbour Amerikan 
üssüne saldırması ABD’yi, müttefik devletler yanında fiili olarak savaşa soktu. Neticesinde, 6 Hazi-
ran 1944 yılında Normandiya çıkarması yapılıp Eylül ayının sonlarında Ren Nehri geçildi ve Fransa, 
Almanya işgalinden kurtarıldı.46

44  Roberts, a.g.e., s. 607.
45  Price, a.g.e., ss. 254-264.
46  Dr. Veli Yılmaz, a.g.e., s. 227.
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Alman işgalinden sonra parlamenter sistem tekrar kuruldu ve General De Gaulle başbakanlığa 
getirildi. 1958 tarihine kadar sürecek olan bu dönem zayıf koalisyon hükümetlerinin zamanı olacak-
tır. Vietnam’da I. Çinhindi savaşı ve Cezayir bağımsızlık savaşı Fransa’yı sarsmış ve ülkede iç savaş 
tehlikesini doğurmuştu. Meclis, De Gaulle’i tekrar başa getirme kararı aldı ve De Gaulle anayasa 
değişikliği şartı ile iktidara gelmeyi kabul etti. De Gaulle, Cezayir’de büyük katliamlardan sonra gizli 
görüşmeler yapmış nihayetinde referandum ile 1962’de Fransa, Cezayir’in bağımsızlığını tanımıştır. 
Cezayir’in bağımsızlığıyla, Cezayir’den Fransa’ya bir milyon Fransız göç etmiştir.47 De Gaulle, Bir-
leşik Avrupa’nın ABD ve Rusya karşısında üçüncü bir kutup oluşturabileceğini düşündü. Almanya 
ile ilişkileri geliştirerek Avrupa Ekonomik Topluluğunu geliştirmeye çalıştı. İngiltere’yi AET dışında 
tutmaya çalışmış, İngiltere’nin başvurusunu iki defa veto etmiştir. İngiltere, De Gaulle’den sonra 
1973 yılında AET’e üye olabilmiştir.48  Daha sonrasında Fransa’nın Çin ile ilişkilerinden dolayı ABD 
ile arası açılmış, kendi nükleer programını geliştirmek durumunda kalmıştır. ABD uyumsuzluktan 
dolayı NATO’dan Fransa’yı çıkarmıştır. Fransa’da Cumhurbaşkanı istifasından sonra AET’de de be-
lirsizlik baş göstermiştir.49 

Aynı tarihlerde “1968 nesli” olarak adlandırılan yeni solcular ortaya çıkmıştır. Fransa’da 
“Front de Gauche” adında sol cephe kurulmuştur. Sol cephe klasik sosyal demokratlardan kendilerini 
arındırmak isteseler de kendilerini Avrupa komünistleri tarafından çevrelenmiş olarak gördüler. Av-
rupa Parlamentosunda Yeşil grupların birçok aşırı solcu grupla birleştiği görüldü. 50

Bununla birlikte öğrenci grupların kapitalizmi yok etmek için giriştikleri mücadelede işçilerle 
birlikte hareket etmeleri işleri zorlaştırmaktaydı. İşçiler kapitalizmin gelirlerinden kendilerine daha 
fazla pay istiyorlardı. Durum böyle olunca amaçlardaki farklılık ayrılığı da beraberinde getirmişti.51

Avrupa Ekonomik Topluluğu

Avrupa’yı ekonomik olarak ayağa kaldırmak, yıkıcı savaşlara yol açan anlaşmazlıkları orta-
dan kaldırmak, Avrupa’daki siyasi iktidarları güçlendirip sol düşüncesin ve dolayısıyla Sovyetlerin 
Avrupa’da egemen olmasını önlemek amacıyla 1951 yılında Avrupa Çelik ve Kömür Birliği (Montan 
Union) kuruldu. Avrupa’nın en önemli ekonomik güçleri arasında olan çelik, demir ve kömür için 
ortak bir pazar kuruldu. Bu ortak pazar, aynı zamanda sivil üretime bir geçişi de organize etmekteydi. 
Korumacı ekonomik politikalar ile Avrupa, pazar paylarının yükseltilmesi amaçlanmıştı. Fransa ve 
Almanya düşmanlıkları bir kenara bırakıp ortak çıkarlara odaklanmış ve entegrasyonu öncelik olarak 
görmüşlerdi. Batı Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg 1957’de ekonomik 
açıdan bütünleşmek için AET’i kurdular. Avrupa Ekonomik Topluluğu bu projeyi tüm ekonomiye 
yaymak ve bir savunma oluşturmak için kurulmuştu. Birliğin kapsamı daha sonra nükleer enerji (Eu-

47  Mohamed Lahbib, a.g.m., s. 93.
48  Turan ve Yücedağ, a.g.m., s. 35. 
49  Roberts, a.g.e., ss. 726-727.
50  William A. Pelz, Modern Avrupa Halkları Tarihi, Çev. Nil Tuna,  Kolektif Kitap, İstanbul 2017, s. 274.
51  Mark Mazower, Karanlık Kıta Avrupa’nın 20. Yüzyılı, Çev. Mehmet Moralı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,. 2. Baskı, 
İstanbul 2008, ss. 373-374.
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ratom) ve askeri alan da dahil edilerek (Avrupa Savunma Birliği) genişletildi.52 1958’de Avrupa Kal-
kınma Fonu kuruldu.  Daha sonrasında Fransa, Belçika ve Hollanda deniz aşırı sömürgelerin durumu 
konusunda ısrarcı olmalarıyla birlikte Avrupa Topluluğunun parçası olarak kabul edildiler. Günümüz-
de de bu statü devam etmektedir.

Türkiye, 1959 yılında AET’e üyelik için başvuru yaptı. 1963 yılında üyelik koşulları geçek-
leşinceye kadar ortaklık anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalandı böylece Türkiye’nin bitmeyen AB 
yolculuğu başlamış oluyordu.

Avrupa kendi hammadde ihtiyaçların garanti altına alınması ve bunun genişletilmesi için eski 
sömürgeleriyle Afrika, Karayipler ve Pasifiklerden (AKP) 46 ülkenin katılımıyla Lome Antlaşmasını 
imzaladı. Antlaşma, sanayi ürünleri ve tarım ürünlerinin AET’ye gümrüksüz ihracatı karşılığında 
AET’in söz konusu ülkelere teknik ve mali yardımda bulunmasını içeriyordu. Bu anlaşma ile eski sö-
mürgelerle olan ilişkiler devam ettirilmiş yani sömürü kurumsallaştırılmıştır.53 2000 yılında Cotonou 
Antlaşması ile AKP ile ilişkiler daha farklı boyuta taşınarak Lome Antlaşması yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

1993 yılında Maastricht Antlaşması ile AET, ekonomik politikalardan daha kapsamlı bir alana 
geçmek için Avrupa Birliği adını aldı. 1999 yılında kullanılmaya başlanma kararı ile Euro para biri-
mine geçiş kararı alındı.54

Avrupa Birliği kurumları Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi, 
AB Zirvesi, AB Adalet Divanı, Avrupa Sayıştayı, Avrupa Merkez Bankası ve diğer kurumlardan oluş-
maktadır. AB 27 üyeden oluşmaktadır. Türkiye ile birlikte 4 aday ülke bulunmaktadır.55

Fransa Sömürgeleri

 1870’ten sonra Batı’da uluslararası ilişkilerde realizmle ilişkilendirilebilecek bir eğilim gö-
rülmeye başlandı. Sömürge imparatorluklarıyla  “emperyalizm çağına” başlanmış ve Fransa; Tunus, 

Senegal, Fildişi Sahili, Dahomey, Gine, Fransız Kongo’su ve Fran-
sız Somali’sini sömürge imparatorluğu içine katmıştır. Çinhindi, 
İngiltere ile Fransa arasındaki sömürge çatışma bölgesi olmuştur. 
İki ülke sürekli karşı karşıya gelseler de savaşmaktan kaçınmışlar-
dır. 1900’lü yıllara gelindiğinde Afrika’nın %90’ı Avrupa deneti-
mindeydi.56 1904 yılında Fransa ve İngiltere sömürge anlaşması 
imzaladılar. İngiltere, Fas ve Mısır’ı Fransa’ya bırakıyordu. Anlaş-
madaki amaç Almanya, Rusya ve Japonya’nın önünü kesmekti.57  

52  Winfried Wolf ve Jutta Klass, Avrupa Kalesi, Çev. Ayşe Köleli, Yazın Yayıncılık, İstanbul 1996, ss. 32-33.
53  Wolf ve Klass, a.g.e., ss. 104-107.
54  Wolf ve Klass, a.g.e., s. 54.
55  https://www.ab.gov.tr/_233.html ET:29.03.2021
56  Sander, a.g.e., ss. 409-411.
57  Sander, a.g.e., s. 479.
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Fransa’nın kendi iç karışıklıkları, sömürgeleri üzerinde baskısını gevşetmemiştir. İkinci Dün-
ya Savaşı’nda Almanya’nın Fransa’yı işgali Fransa’nın Afrika sömürgelerinde yönetimin kısa bir 
süre el değişmesine yol açmıştır. Fransa’nın sömürü anlayışı; siyasal bağımlılık, ırksal eşitsizlik ve 
ekonomik sömürü ve bu anlayışa karşı çıkan yerel unsurları katletmeye dayanıyordu.

İkinci Dünya Savaşı›nın bitiminden sonra Fransa, Çinhindi’deki Vietnam, Laos ve Kamboç 
sömürgelerine tekrar yerleşmek istedi. Hâlbuki savaş sırasında Japonların da kışkırtmasıyla bu ülke-
lerde Fransa’nın egemenliğine karşı bir milliyetçi hareket başlamıştı. İkinci dünya savaşının hemen 
akabinde başlayan ve 8 yıl süren Vietnam Savaşı oldukça kanlı bir şekilde neticelendi. İşgal boyunca 
yaklaşık 500 bin Vietnamlı katledilmiş ve Vietnam kuzey-güney diye ikiye ayrılmıştır. 132 yıl süren 
Cezayir işgalinin sonunda ise 1954-1965 yılları arasında Cezayir’de verilen bağımsızlık mücadele-
sini bastırmak için yaklaşık 1,5 milyon insan katledilmiştir.58 650 bin insanın katledildiği Burundi 
Katliamı, 800 bin insanın katledildiği Ruanda katliamının arkasında da Fransa vardır.59

Fransa sömürgelerin kendinden bir bir ayrılmasının önüne geçemeyince 1945’te Charles de 
Gaulles tarafından Afrika’daki sömürgeleri kendine bağlı hale getirmek için (Franc des colonies fran-
çaises  d’Afrique) CFA adıyla Fransa’da para basmaya başladı. Halen 14 ülke CFA para birimini 
kullanmaktadırlar. Fransız Frank’ının yerini Avro alır ve CFA Avro’ya bağımlı hale getirildi. Bu du-
rumda ihracat zorlaşırken ithalat ise oldukça kolaylaştırıldı. Kullanım alanı 14 ülke ile sınırlı olması 
diğer ülkelerdeki para birimlerini de geçersiz durumuna getirmektedir. CFA ile 14 ülkenin büyümesi, 
kalkınması ve bağımsızlığı engellenmektedir. Ülkeler döviz rezervlerinin ilk zamanlarda % 80 daha 
sonralarda ise %50’sini Fransa Merkez Bankasında bulundurma zorunluluğu altındadırlar. Afrika ül-
keleri şu an yeni para birimi olan ECO’ya geçmektedirler. Fakat ECO’da da paranın değerinin Av-

58  https://www.aa.com.tr/en/africa/frances-colonial-era-crimes-unforgotten-in-algeria/1635943 ET:29.03.2021
59  https://www.dunyabulteni.net/tarihten-olaylar/fransizlarin-bilinmeyen-soykirimlari-vendee-ve-vietnam-h189374.html 
ET:29.03.2021

Şekil 6:https://www.researchgate.net/figure/Colonial-Empires-Spain-Britain-France_fig2_319350355 
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ro’ya sabitlenmesi durumu değişmeyeceğe ben-
ziyor.  ECO sayesinde Afrika ülkeleri Fransa’da 
bulundurmak zorunda oldukları %50 rezervden 
kurtulmuş olacaklar. Ancak yeni süreçte de 
Fransa, bu 14 ülke için garantör ülke olmaya 
devam edecek; ithalatın karşılığının ödeneme-
mesi durumunda Fransa bu borçları ödeyecek 
ve para politikası konseyine dönmeye hak kaza-
nacak.60 Kısaca sömürge türlü oyunlarla devam 
edecektir.

FRANSA VE İSLAM

 Fransa’nın İslam dünyası ile ilişkisi sekiz safhada incelenebilir: 

1. Endülüs Dönemi

         Fransa’nın Müslümanlarla ilk karşılaşması; Müslümanların Endülüs’ü almasıyla birlikte kuzeye 
seferler düzenlenmesiyle olmuştur. Endülüslüler, Abdurrahman el-Gāfikī komutasında 732 yılında 
Bordeaux üzerine yürümüş, Frank kuvvetlerini mağlup etmiştir. Bunun üzerine Frankların başında 
bulunan Charles Martel’den yardım istenmiş, o da ordusuyla buna yanıt vermiştir. Poitiers’in kuzey-
doğusunda bugünkü Moussais-la-Bataaille mevkiinde iki ordu karşılaşmıştır ve hafif süvarilerden 
oluşan İslam ordusu mağlup olmuştur. Abdurrahman el-Gāfikī’nin şehit olmasıyla İslam ordusu böl-
geyi terk etmiştir. Fransa bu savaşı İslam ordularının durdurulduğu için bir destan olarak günümüzde 

halen işlemektedir.61  Abdurrahman b. Muâviye ise 778 yılında Pi-
reneler üzerine yürümüş, Sarakusta muhasara altına alınmıştır. Ku-
şatmanın uzamasıyla geri çekilen İslam ordusu Ronceveaux Geçi-
dinde baskına uğrayarak kılıçtan geçirilmiştir fakat bununla birlikte 
Bretagne dükü Roland ve birçok asilzade hayatını kaybetmiştir. Bu 
savaş “Chanson ve Roland” adıyla Fransız milli destanı olarak işlen-
mektedir. 62

2. Haçlılar Dönemi

        11. yüzyılın sonlarından 13. yüzyılın sonlarına kadar (1096-1291) İslam dünyasına yönelen 
Haçlıların önemli bir bölümü Fransızlardır. Bunun için İslam dünyasında Haçlılar için “Katolik Av-
rupalılar” anlamında “Frank” kavramı kullanılmıştır. 

60  https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bati-afrikada-somurge-mirasi-74-yillik-para-birimi-tarihe-karisiyor/1680811 ET:29.03.2021
61  https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-el-gafiki ET:29.03.2021
62  https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-i ET:29.03.2021

Şekil 7:Fransızlar’ın Cezayir’de Emîr Abdülkādir ile yaptıkları sa-
vaşlardan birini gösteren resim (İÜ Ktp., Albüm, nr. 91097 https://

islamansiklopedisi.org.tr/fransa )
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Haçlıların İslam dünyasında kurdukları Urfa Haçlı Kontluğu (1097), Kudüs Krallığı (1099) ve 
Trablus Haçlı Kontluğu (1109) Fransız Haçlılarca kurulup yönetilmiştir. 

Fransızlar, Haçlı güçlerinin hem ana grubunu oluşturmuşlar hem Haçlı seferlerinin 
sürekliliğinde en önemli rolü oynamışlardır. Kudüs’ün Selâhaddin-i Eyyûbî tarafından fethinden 
(1187) altmış iki yıl sonra düzenlenen VII. Haçlı Seferi’ni (1248) komuta eden Fransız Kralı Saint/
Aziz Louis (IX. Louis), Fransızların Haçlılık konusundaki kararlılığının simgesi olarak tarihe geç-
miştir. IX. Louis, Eyyûbî Hükümdarı Muazzam Turan Şah (ö. 1250) tarafında esir alınmış ama Turan 
Şah’ı katleden Memlûkler tarafından serbest bırakılmıştır. Louis, bir süre Doğu Akdeniz’deki Haçlı 
bakiyelerini düzene sokmakla uğraştıktan sonra Fransa’ya geçmiş ve daha sonrasında Tunus’a yöne-
lik bir Haçlı Seferi düzenlemiştir.63 

Avrupa aydınlanmasının Fransız merkezli olarak başlamasında, Fransızların Haçlı Seferleri’n-
deki rolünün önemli bir karşılığı vardır ve bu konu, üzerinde çalışılması gereken konular arasındadır.

3. Osmanlı Dönemi

 Fransızlar, diğer Haçlı grupları ile birlikte 1291’de Akkâ’dan çıkarıldıktan sonra Haçlılık ru-
hunu bir süre Osmanlı’ya karşı sürdürdüler. Bu bağlamda 1396’da Osmanlı’nın Balkanlardaki var-
lığına karşı düzenlenen Haçlı Seferinde Fransız Şövalyeleri önemli bir ağırlığa sahiptir. Ancak bu 
Haçlı orduları da Osmanlı önünde yenilgiye uğramıştır ve ondan sonra Fransızların İslam dünyası 
ile ilişkilerinde Kanuni Sultan Süleyman günlerine kadar bir durgunluk yaşanmış ancak Fransa Kralı 
I. François Alman - İspanyol tahtına geçen Habsburg hanedanına mensup V. Karl karşısında çaresiz 
kalınca Osmanlı İmparatorluğu’ndan yardım talep etmiştir. Bu taleple birlikte ikiyüzlü bir duruşa 
rağmen Osmanlı, Fransa ile iyi ilişkiler içinde bulunmuştur. Osmanlı, 18 Ekim 1569’da ise tarihe “ka-
pitülasyon” olarak geçen Fransa’yla çok kapsamlı bir ittifak antlaşması imzalamıştır. Fransız elçisi 
Claude du Bourg’un, II. Selim’den aldığı bu ahitname ile Fransa; Osmanlı ülkesinde ayrıcalıklı bir 
Avrupa devleti oluvermiştir. Ancak bu ayrıcalıklı konuma rağmen, 17. yüzyılın sonlarından itibaren 
Fransa, Osmanlı düşmanları ile birlikte hareket etmekten çekinmemiştir.64 

4. Fransız İhtilali ve İslam Dünyasını İstila Dönemi

           Fransız komutan ve devlet adamı Napolyon Bonapart, henüz tanınmadığı dönemlerde Osman-
lı’nın ordusunu eğitmek için Fransa’dan uzman subaylar istemesi üzerine İstanbul’a gitmeyi düşün-
müş, bu yönde ihtilal hükümetine bir dilekçe dahi sunmuştu. Napolyon bu dilekçesinde, Fransa’nın 
çıkarları için Osmanlı Devleti’nin hayatta kalmasının gerekli olduğunu belirtmiştir. Fakat İtalya’daki 
Fransız ordularına başkomutan olarak atandıktan ve Avusturyalılara karşı zaferler kazandıktan son-
ra düşünceleri değişmiştir. Napolyon’a göre, Osmanlı Devleti artık yıkılmak üzere olduğundan onu 
savunmaya gerek yoktur. Ona göre bundan sonra Fransa’nın çıkarları Mısır’a yerleşmeyi gerekli 
kılmaktadır. 

63  Patricia M. E. Lorcin and Paula Sanders, “France and Islam”, French Historical Studies, Yaz 2007, Sayı: 30/3.
64  Hasan Şahin, “Doğu Sorunu Çerçevesinde Osmanlı -Fransız İlişkileri [Başlangıcından Pars Barışı’na (1856)]”, A. Ü. Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum 2009, Sayı: 40. 
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Napolyon, Haziran 1798’de önce Malta’yı işgal etti, ardından Mısır’a doğru hareket etti. 
Mısır’a yaklaştığı hâlde, Mısır’daki Osmanlı idaresinin Napolyon’un seferinden haberi yoktu. 28 
Haziran’da Batı’nın İslam dünyası ile bundan sonraki ilişkilerinin ikiyüzlülüğe dayanacağına dair 
önemli işaretler veren, tarihi bir beyanname yayımladı. “Beyannamede, İngiliz ticaretini kolaylaştı-
rırken Fransız ticaretine zarar veren ve Mısır halkını baskı altında yöneten Memluk beylerinin orta-
dan kaldırılacağını duyurdu. Ayrıca Mısırlılar Müslüman olduğundan halka, din adamlarına ve dini 
mekânlara saygı gösterilmesi gerektiğini ilan etti. Kısa süre sonra, 1 Temmuz 1798’de Napolyon 
komutasındaki Fransız donanması İskenderiye önlerine gelerek demir attı. Napolyon Bonapart hemen 
karaya asker çıkarmak istediyse de İskenderiye Kalesi’nin direneceğini anlayınca fikir değiştirdi ve 
İskenderiye’nin batısında bulunan Merabit mevkiine beş bin asker çıkararak kaleye buradan hücum 
etti. Fransızların, yeterli sayıda asker ve silah bulunmayan İskenderiye Kalesi’ne kolayca girmele-
ri üzerine Müslümanlar görüşme talep etti. Napolyon kendilerine, Mısır’a yağma için gelmediğini, 
amacının burayı Kölemenlerin zulmünden kurtarmak ve onlardan Fransızlara karşı kötü davranışla-
rının intikamını almak olduğunu duyurdu. Napolyon ayrıca Allah’a inandığını, Hz. Muhammed’e, 
Kur’an-ı Kerim’e ve din adamlarına büyük saygısı olduğunu, Fransızlara karşı koymadıkları takdirde 
herkesin huzur içinde olacağını bildirdi. Hatta köylerde Fransız ve Osmanlı bayraklarının birlikte 
dalgalanacağını ilan etti. Bu gelişmelerle birlikte İskenderiye Fransızlara teslim edildi.”

Napolyon, kabul görmediği Mısır’dan sonra Bilâdü’ş-Şam’a yöneldi. Ancak burada Mısır’da-
ki direnişten daha sert bir direnişle karşılaştı, 24 Mart 1798’de Filistin’in Yafa şehrinde direnişe 
karşı büyük bir katliam yaptı, Akkâ’yı kuşattıysa da alamadı ve Mısır’a geri dönmek zorunda kaldı. 
Böylece Şark hayali yıkıldı. Mısır’a döndüğünde ise “Mısır Mısırlılarındır” sloganı etrafında Osman-
lı’nın merkezden memur atama sistemine karşı Mısır’dan memurlar tayin etmeye başladı. Ama Eylül 
1799’da Mısır’ı terk etmek zorunda kaldı. Kendisinden sonra Mısır’da kalan Fransız kuvvetleri de 18 
Ekim 1801’de Mısır’ı terk etmişlerdir.65  

Napolyon’un İslam dünyasının merkezine yönelik bu seferi, modern Fransa’yı İslam dünyası 
ile ilgili geniş bir değerlendirme ve yeni bir strateji belirlemeye götürmüştür. Bundan sonra Fransa, 

a. I. Dünya Savaşı’na kadar İslam dünyasının merkezini istilaya çalışmamıştır. 

b. Fransa istila yönünü başta Afrika’daki zayıf Müslüman dünya olmak üzere, İslam dünya-
sının merkezinin dışına çevirmiştir. Bu çerçevede, Cezayir (1830), Gabon (1839), Moritanya (1854), 
Senegal (1854), Gine (1855), Fildişi Sahili (1855), Kongo (1859), Mali (1883), Madagaskar (1896), 
Benin (1899), Burkina Faso (1896), Togo (1884-Almanya, 1918-Fransa), Çad (1900) ve Nijer (1900) 
gibi pek çok ülke Fransa’nın kontrolüne geçmiştir.66 

65  Kâmil Koçak,  “Mısır’ın Fransızlar Tarafından İşgali ve Tahliyesi (1798-1801)”, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi 
(2008-II). 
66  Erdoğan Uygur ve Fatma Uygur, “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 
Aralık 2013, Sayı: 17/3.
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Fransa, bu coğrafyalardaki Müslümanları sekülerleştirerek köklerinden koparma yoluna 
giderken pagan toplulukları ise Hristiyanlaştırarak İslam ve Müslümanlara düşman hâle getirme 
yoluna gitmiştir. Bugün Kongo, Benin, Madagaskar gibi ülkelerde Hıristiyan nüfusun çoğunluğu, 
tamamen laik Fransa’nın Hristiyanlığı kendisiyle pagan toplumlar arasında bir ara kültür olarak kul-
lanmasının ürünüdür. 

Cezayir, Tunus gibi İslam ülkelerindeki katı seküler yapılaşma ise Fransa’nın sekülerleştir-
meyi, Fransızlaştırma ve Fransa’nın hizmetinde tutma aracı hâline getirme siyasetinin bir karşılığıdır. 

c. Fransa, İslam dünyasının merkezine yönelik geleceğin fiziki istilasını kolaylaştıracak kül-
türel istila hareketi geliştirmiştir. Bu bağlamda Oryantalizmi (Şarkiyatçılığı) işletmiş;  sekülerleşmeyi 
direnişin kaynağı olan İslami kökleri koparma, milliyetçiliği ise Müslüman köklerden kopanları fark-
lı köklere yönlendirerek istilayı zorlaştıran bütünlüğü bozmak için araçsallaştırmıştır. 

Fransa, bu kapsamda Paris’e Müslüman öğrencileri kabul ederken onların başkentte Müslü-
man bir topluluk oluşturup İslamî ideallere yönelmemeleri için Fransız Mason Locası’nı harekete 
geçirmiş, Fransız Mason Locası, bu gençleri İslam dünyasının ilk laik eliti olarak yetiştirip İstanbul 
ve Kahire’ye yollamıştır. 

Loca, aynı zamanda çoğu Yahudi köklere sahip sözde filozoflara ve pek çok oryantaliste Müs-
lüman toplumların kökenleri ile ilgili uçuk kaçık birer tarih uydurtmuş; Türk, Arap ve Fars milli-
yetçiliğinin tohumlarını zihinlere zerk etmiştir. Bu tarih anlatımıyla yetişenlerle sözü edilen laik elit 
buluşarak İslam dünyasında ilk kez dünyevi kurtuluşu İslam’dan uzaklaşmakta arayan, kıblesi Paris 
denecek kadar Fransız zihniyetli, uç derecede Batıcı bir seçkinler zümresi oluşmuştur. Bu zümre, 
İslam dünyasında sadece Batıcılığı temsil etmemiş, aynı zamanda Batı’dan güçlü parasal kaynaklar 
bularak İslam kurtuluş arayışlarını saptırmış ve daha sonra bu arayışa karşı despotça, davranan dikta-
cı yönetimlerin temelini teşkil etmiştir. 

Bunun için bu dönemde başta Kahire ve İstanbul’da olmak üzere binlerce Müslümanın, 
Fransızca öğrenmesiyle Fransız halkı İslam’ı öğrenmemiş ama Fransızların en niteliksiz eserleri dahi 
Müslümanların dillerine çevrilip popülerlik kazandırılmıştır. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde İs-
tanbul, Kahire ve Tahran’da düğün merasimleri, salon yemekleri ve eğlenceleri, edebiyat sohbetleri 
üst sınıf arasında tamamen Fransızlaşmış; İslam dünyasında üst sınıf arasında bir tür Haçsız Hristi-
yanlık görülmeye başlanmıştır.67   

Fransa, sömürgeleştirdiği İslam coğrafyalarında sınırsız katliamlarda bulunup kafa dışındaki 
bütün gövdeyi toprağa gömerek vücudu kurutma işkencesiyle öldürme, kafayı duman üzerinde tuta-
rak dumanla yavaş yavaş boğarak öldürme gibi engizisyonu aratmayan işkenceler uyguladığı hâlde 
söz konusu Batıcı kesim, eğitim kurumlarında, gazete köşelerinde ve sanat faaliyetlerinde Fransa’yı 
özgürlüğün yurdu olarak tanıtmıştır.  

67  Bu konuda daha detaylı bir analiz için bkz. Abdulkadir Turan, Batı-Türkiye ve İslam, Dua Yayınları, İstanbul, 2015. 
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d. Fransa, bu dönemde Afrika’dan Amerika’ya köle olarak götürdüğü Siyahilerin İslam’ı yay-
maması için insanlık tarihinin en ağır işkence yöntemlerini kullanmış, sonuçta Amerika’ya taşınan 
siyahiler arasında İslam’ın kökleri kurutulmuştur.68 

5. Birinci Dünya Savaşı ve Bilâdü’ş-Şam’ın İstilası

             Fransa, I. Dünya Savaşı’nın kazananları arasında yer alarak İslam dünyasının kadim coğraf-
yaları Güneydoğu Anadolu’nun bir kısmı ile Suriye ve Lübnan’ı işgal etti. Böylece Haçlı Seferlerin-
den sonra ilk kez bu coğrafyada istila gerçekleştirmiş oluyordu. Güneydoğu Anadolu ve daha sonra 
Hatay’ı hemen terk eden Fransa, Suriye ve Lübnan’da II. Dünya Savaşı sonrasına kadar tutunabildi. 

Fransa, bu iki ülkede Müslümanları sekülerleştirme, Müslümanlar arasına mikro milliyetçilik-
ler yayma, azınlık mezheplerini güçlendirme, Hristiyanları ve İslam’dan tamamen uzaklaşmış azınlık 
mezhepleri destekleyip yöneten sınıf konumuna çıkartma siyasetini izledi. Bu ülkelerin yüzyıllara 
dayanan toplumsal düzenini alt üst etti.69 

6. İkinci Dünya Savaşı ve Ulusalcı Sosyalizm

           Fransa II. Dünya Savaşı’ndan muzaffer olarak çıkmışsa da ağır bir darbe almıştı. Savaş son-
rasında Suriye, Lübnan ve daha sonra Cezayir gibi Müslüman ülkeler bağımsızlıklarına kavuştular. 
Ancak Fransa istila sonrası dönem için ulusalcı sosyalizmi bir kültürel ve siyasi vekil gibi istila 
gücü olarak kullandı. Ulusalcı sosyalizmi hem savaş sonrasında ön görülmeyecek kadar güçlenen 
Rusya’nın İslam dünyasına açılmasını engellemek için kullandı hem  de İslamî hareketlere alternatif 
olacak, onları durduracak ve iktidara geçerek İslamî harekete karşı işkence ve katlederek baskı altına 
alıp etkisizleştirecek bir örgütlenme olarak tasarladı. Fransa’nın diğer Batı ülkelerince de destekle-
nen bu tasarısı İslam tarihi boyunca Müslümanlara yönelik geliştirilmiş en kapsamlı ve en yıpratıcı 
ihanet projelerinden biridir. İslam dünyası, 1400 yılı geçen tarihi boyunca Karamatîler, Haşhaşîler 
gibi İsmailî topluluklardan bile böyle bir ihanet ve böyle bir zulüm görmedi, tarihi boyunca asla bu 
kapsamda bir ihanet cephesi ile karşılaşmadı.70

7. Fransa’da İslam’ın Yayılması

        a. Batı sömürge tarihinin en ilginç noktalarından biri İslam dünyasını istila eden Avrupalılar 
arasında İslam’ın yayılmasıdır. Özellikle Cezayir’in istilası Fransız aydınları arasında insan hakları 
savunuculuğu yönünde eğilimleri güçlendirmiştir. Siyahi kökenli Fransız aydını Frantz Fanon’un 
ismiyle özdeşleşen bu akım Fransızlar arasında önemli tartışmalara yol açmıştır. Ancak Fransız Ko-
münist Partisi üst düzey yetkililerinden Prof. Dr. Roger Garaudy daha farklı bir dönüşüm yaşadı ve 
1982’de İslam’ı seçerek Fransızların İslam’a yönelişinin simgesi hâline geldi. Mali’de 2016’da ka-
çırılan ve Ekim 2020’de serbest bırakılan aktivist Sophie Petronin’in İslam’ı seçerek Meryem adını 

68  Sylviane A. Diouf: Allah’ın Kulları, Çev. Ahmet Yaşar, Beyan Yayınları, İstanbul 2010. 
69  SDAM Strateji, Lübnan’daki İslamî Hareketler, http://sdam.org.tr/haber/190-lubnandaki-islami-hareketler/ ET:29.03.2021
70  Fransa’nın ulusalcı sosyalizm faaliyetlerinin Suriye üzerindeki etkisi için bkz. Abdulkadir Turan, “Mişel’in Evlatları”, https://
abdulkadirturan.com/misel-in-evlatlari-suriye-ve-irak-ta-yasananlarin-arka-planindan-bir-sayfa.html ET:29.03.2021



30

R A P O R

alması ise dikkatleri bir kez daha Fransızların İslam’a olan yönelişine çekti. Günümüzde Fransa’da 
hatırı sayılır bir Fransız kökenli Müslümanlar topluluğu vardır. 

               b. Fransa’da Fransız Kökenli Olmayan Bir İslam Toplumunun Oluşması 

Avrupa’da Müslüman varlığı; kamusal alanda dinin yeri, toplumsal hoşgörü, Avrupa kimliği 
ve laiklik gibi çeşitli konular etrafında tartışılmaktadır. 1990’lı yıllarda Avrupa’daki kalıcı varlıkları-
nın kabul edilmesiyle birlikte entegrasyon, vatandaşlık, çok kültürlülük, terör ve güvenlik kavramları 
çok konuşulmuştur. 

Avrupa’ya Müslüman göçünün başlaması genel olarak 2. Dünya Savaşı’ndan sonra başlar. 
Fransa göç bağlamında Kuzey Afrika gibi eski sömürgeleri olan ülkelere öncelik vermiştir. Fransa’da 
Fransız kökenli olmayan Müslümanlar tasnif edildiğinde en büyük grup Kuzey Afrikalı ülke vatan-
daşları, ikinci büyük grup Türkiye vatandaşları, üçüncü grup ise Asyalılardır. Fransa’da 5 ile 8 milyon 
Müslüman olduğu sanılmaktadır. İslam, ülkede ikinci büyük din haline gelmiştir ve kiliseye devam 
eden Hristiyanların sayısından daha fazla Müslüman vardır. 1947 de Fransa ile Cezayir arasında ser-
best dolaşımın sağlanması kararlaştırılmış ve bu Fransa’ya Müslüman göçünü arttırmıştır. 1960’larda 
Cezayir’in bağımsızlığını kazanması ülkedeki dengeleri bozmuş ve Cezayir’den Fransa’ya 300 bini 
Yahudi 1 milyon Fransız vatandaşı göç etmiştir. Göçlerin fazlalığı heterojen bir yapı oluşturmuştur. 
1930’larda göçmenlerin sayısı Fransız nüfusunun %7,5’ini oluştururken günümüzde bu oran %15’in 
üzerine çıkmıştır. 71 

 Fransa’da Etkin İslamî Yapılar:

 Fransa’daki göçmen kökenli Müslüman yapılar ait oldukları ülkelerde etkin olan İslamî yapı-
larla ilişkili olarak renklilik göstermektedirler. Ancak İslam karşıtı analistler Fransa konusunda yay-
gın bir şekilde İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) Cemaati’nin ismini anmaktadırlar.72

İhvan-ı Müslimin adının bu kadar öne çıkmasında ce-
maatin 1970’li yıllarda Raşid el-Gannuşî önderliğinde Fran-
sa’da önemli çalışmalarda bulunmasının ve cemaatin Müs-
lümanları bir araya getirmede önemli hizmetler görmesinin 
büyük etkisi bulunmaktadır.73  Ayrıca Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin son dönemde İhvan-ı Müslimin 
aleyhindeki propagandalarının da etkisi vardır. 

71  Dr. Deniz Altınbaş, Fransa Örneğinde Avrupa’daki İslam Etkisi, Müslümanların Avrupa Devletlerini ve Toplumlarını Dönüştürmesi, 
On İki Levha Yayınları, İstanbul 2011,  ss. 11-23.
72  Farhad Khosrokhavar, “The Muslim Brotherhood in France”, 
https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/497364/mod_resource/content/1/MB%20in%20France%20from%20%5BBarry_Rubin%5D_The_
Muslim_Brotherhood.pdf ET:29.03.2021
73  Aysel Öztürk, Râşid El-Gannûşî ve Siyaset Anlayışı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2018, ss. 
17-22. 

              Şekil 8:Raşid el-Gannuşî
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8. Fransız Vatandaşı Müslümanlara Karşı Yasal Önlem Dönemi

        Savaş sonrası kapitalizmin emeğe susamış olması ve savaştan kaynaklı büyük kayıplardan 
dolayı insan hareketliliği kaçınılmaz olmuştur. Diğer yandan da Avrupa ulus-devletleri sınırlarını 
koruyarak daha fazla hak sundukları kendi vatandaşlarıyla yabancıları ayırt etmek istemişti. Göç 
konusunda ulus-devlet ve kapitalizm arasında doğal bir gerginlik kaçınılmaz olmuştur. Göçmenle-
rin iş olanaklarının fazla olduğu metropollere yerleşme istekleri demografik yapıyı da etkilemiştir. 
1970’lerde Paris nüfusunun %12’sini göçmenler oluşturmuştur. Göç ile birlikte tüm sosyal olumsuz-
lukların sorumlusu olarak göçmenlerin gösterilmesi, Avrupa’da bir ırkçılık hareketini de tetiklemiş-
tir.74 Bernard Lewis “The Middle East and West” kitabında yüzyılın sonunda Avrupa kıtasının “Arap 
Batısı” olacağını iddia eder.

Moderniteden, demokrasiden, insan haklarından ve laiklikten söz açıldığında Fransıza düşün-
cesinin izlediği yolun politik, ekonomik, kültürel ve entelektüel bakıştan farklı olarak daha katı bir 
laiklik olduğu görülmektedir. Fransa, üniversitelerde bile teoloji dersini kaldıran tek ülkedir. Fransa 
içişleri bakanlığı aynı zamanda ibadet bakanlığıdır. İbadetler dinsel açıdan yönetilmez ama kamusal 
alanda denetlenir. Laiklik, sosyolojik olarak Fransa’nın bir bölümünde bir tür sivil din ve ulusal kim-
lik halini almıştır.75

Raşid el-Gannuşi demokrasi ve laiklik ile ilgili değerlendirme yaparken: Asıl problem ne ka-
dar geniş olursa olsun katılımın ulusal sınırlar içinde kalması, liberal demokrasinin milliyetçilik ve 
hatta ırkçılık boyutlarına doğru ilerleme potansiyelinin olmasıdır. Demokratik sistemin ayrıcalıkları, 
buna haklar ve özgürlükler de dâhil, bahsi geçen milletin ötesine geçememektedir. Günümüzde en 
çok gıpta edilen demokrasilere sahip İngiltere ve Fransa’nın modern tarihin en zalim güçler olması 
şaşılacak bir durum değildir. Batılı demokrasilerin çıkarcı fikirlere ya da kendi değişiyle “hedonizm 
(hazcılık) değerlerine ve güce” dayanması sebebiyle gücün sadece onların elinde olması onları tat-
min eder. 76

Katolik düşmanlığıyla başlayan laiklik savunuculuğu zamanla İslam düşmanlığına evrilerek 
bir baskı ve sindirme aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2004 yılında kamuya ait ilk ve orta öğre-
tim okullarında başörtüsünü yasaklayan yasa çıkmıştır. 2013 yılında özel sektörde başörtülü kadınla-
rın iş güvenliği gerekçesiyle işten atılmaları Yargıtay kararı ile kolaylaştırılmıştır. Başörtülü velilerin 
çocukların okullarda sosyal etkinliklerine katılımı güven ortamı oluşturmak ve dinsel simgelerin ka-
musal alanda görünmemesi adına yasaklandı.

Son günlerde ise Macron İslam’ı ve Müslümanları açık hedef alarak Genel Güvenlik Yasası’nı 
parlamentodan geçirdi. Yasa aleyhine özellikle 24. maddeye karşı ülke genelinde toplam 70 şehirde 

74  Mazower, a.g.e., ss. 374-380.
75  Olivier Abel, Mohammed Arkoun ve Şerif Mardin, Avrupa’da Etik, Din ve Laiklik, Çev. Sosi Dolanoğlu ve Serra Yılmaz, Metis 
Yayınları, İstanbul 1995, ss. 22-29.
76  Azzam S. Tamimi, Raşid Gannuşi: İslamcılık Geleneğinde Bir Demokrat, Hece Yayınları, Ankara 2017,  ss. 148-149.



32

R A P O R

eylem yapıldı. Yasa, yine radikal İslam söylemiyle hedefine Müslümanları almaktadır. Yasanın basın 
özgürlüğünü kısıtlayacağı ve polis şiddetini arttıracağı endişesi ile eleştirilmektedir.77 Yasaya karşı 
BM’den de Fransa’ya ‘güvenlik yasa tasarısı Müslümanların fişlenmesine yol açabilir’ diye uyarı 
gelmiştir.78 

Fransa, kimi şiddet eylemlerini İslamî 
yapılara baskı yapmak için kullanmaktadır. 
Bu da söz konusu eylemlerle ilgili iki ihtimale 
kapı aralamaktadır. Birinci ihtimal, bu eylem-
lerin bir kısmında Fransız istihbaratının bizzat 
etkisinin olması ve eylemlerin Müslümanlara 
baskı yapmak için kullanılmak üzere gerçek-
leştirilmesi. İkincisi, Fransız hükümetinin bu 
eylemlerle Müslümanların bütünü arasında 
ilişkilendirme yaparak bu tür eylemlerin en-
gellenmesinde Müslümanlara bir tür görev 

yüklemesi. Birinci ihtimal korkunçtur. İkinci ihtimalde ise devletin kendi görevini Müslümanlara 
yüklemesi gibi bir yasadışılık söz konusudur.  

 Fransa’nın Son Yıllarda Ülkede Yerleşik Müslümanlarla İlgili 

 
Tutumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme

 Fransa’nın İslam karşıtı tutumu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2020 Ekim ayı başın-
da yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme oturdu.

Macron, İslam’ın sadece Fransa’da değil, bütün dünyada kriz içinde olan bir din olduğunu 
iddia etti ve haddini fazlasıyla aşarak “Fransa’da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam’ın yapılandı-
rılması gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Fransız cumhurbaşkanı bu kapsamda, “İslamcı ayrılıkçılıkla” mücadele için hazırladıkları 
yasa tasarısının 9 Aralık tarihine kadar hazır olacağını da belirtti.79

Fransa’daki bu çalışma yeni değildir. Fransa, Charlie Hebdo dergisinin Hz. Peygamber’e yö-
nelik hakaretinin ardından, 7 Ocak 2015’te saldırıya konu olmasından bu yana “İslam’da reform” 
konusunu daha çok gündemde tutuyor; o saldırıyı bahane ederek İslam’ın Fransa’da yayılışının önü-
ne geçmeye çalışıyor.

77  https://www.francebleu.fr/infos/societe/nouvelle-journee-de-manifestation-contre-la-loi-securite-globale-1606549423  
ET:29.03.2021
78  https://tr.euronews.com/2020/12/09/bm-den-fransa-ya-uyar-guvenlik-yasa-tasar-s-muslumanlar-n-fislenmesine-yol-acabilir 
ET:29.03.2021
79  https://tr.euronews.com/2020/10/02/macron-islam-bugun-butun-dunyada-kriz-yas-yor ET:29.03.2021

Şekil9:https://www.francebleu.fr/infos/societe/nouvelle-journe-

e-de-manifestation-contre-la-loi-securite-globale-1606549423 
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Söz konusu vakanın ardından Fransız senatosunda bir soruşturma komisyonu kuruldu. Ko-
misyonun Temmuz 2016’da yayımladığı raporda, başta Türkiye, Fas, Cezayir ve Suudi Arabistan 
olmak üzere İslam ülkelerinin Fransa’daki camileri finanse etmelerine dikkat çekildi.

Yine Aralık 2015’ten 2 Ağustos 2016’ya kadar, Fransa’da ilan edilen olağanüstü hâl çerçeve-
sinde yaklaşık 20 cami ve mescid kapatıldı. “Radikal gruplar”la bağlantılı oldukları öne sürülerek çok 
sayıda imam da sınır dışı edildi.80

Macron’un 2017’de cumhurbaşkanı olmasıyla Fransa, İslam’a karşı duruşunu açıkça 
kurumsallaştırma arayışına girdi. “Fransız İslam’ı” kavramı üzerinden cumhurbaşkanına danışman 
atandı. Karanlık güçlerce iktidara getirilen ve hep başkalarınca yönlendirildiği izlenimi veren genç 
cumhurbaşkanı, 12 Şubat 2018’de bir Fransız gazetesine yaptığı açıklamada “İslam ile Cumhuriyet 
arasındaki ilişkide sorun var›› dedi ve bir tür düşmanlık ilanında bulundu.  

Macron, o açıklamada “Fransa’daki İslam’ın yeniden yapılandırılması için 2018’in ilk çeyre-
ğinde köktendincilikle mücadelenin yanı sıra ülkedeki Müslüman örgütlenmeleri ve onların devletle, 
toplumla ilişkilerini yeniden düzenleyecek önemli reformlar getireceğiz.’’ dedi. “Bir örgütlenme so-
runu var. Ama daha da önemlisi İslam ile Cumhuriyet arasındaki ilişkide sorun var. Bütün bunların 
yeniden düzenlenmesi gerekir.” vurgusu yaptı.

Macron, aynı açıklamada bir yasa hazırlığı yaptıklarını da duyurdu. 9 Aralık’ta hazır olacağını 
belirttiği yasa da açıklamasında sözü geçen hazırlığın ürünüdür.81

Macron’un getirmek istediği yasa, içeriği henüz net olmamakla birlikte, 2018’de yaptığı açık-
lamaya bakılırsa “yabancı etkilerden kurtulma” adı altında cami imamlarının dışarıdan finanse edil-
mesini yasaklıyor. Başörtüsüne kısıtlama ve helal ürünlere ek vergiler getiriyor. İmamlara laiklik ve 
yurttaşlık hakları dersleri alma zorunluluğu koşuyor. Yahudilerde bulunan başhahamlık gibi, başi-
mamlık kurumunun oluşturulmasını öngörüyor.

Macron, bütün çalışmalarını, laikliği güçlendirme ve İslamcıların “karşı toplum” oluşturma-
larını engelleme hedefine dayandırıyor. Fransa’da bu süreçte konuşulan konulardan biri de devletin 
istediği “İslam”ı temsil edecek olan bir İslam Vakfı’nın kurulmasıdır.

Vakfın kuruluşunda başlangıçta görev alan Paris Camisi Rektörü Delil Ebubekir, çok geçmeden 
Fransız idaresinin kötü niyetini anladı. Bunun üzerine çalışmadan çekilen Ebubekir, “İslam reformu 
girişimi, ülkede İslam›ı yeterince bilmeyen, dinle ilgisi olmayan insanlar tarafından şekillendiriliyor. 
Bu girişimde baştan haberdar olmadığımız yeni kurallar getirildi. Mesela kurullara seçilecek insanlar 
İslam›la ilgisi olmayan üyelerce belirlendi ve kararlar yeterli dini bilgilere sahip olmayan insanların 

80  https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransa-da-cami-kapatildi-/739643 ; https://www.amerikaninsesi.com/a/fransa-da-kapatilan- cami-
ler/4430507.html  ; https://www.amerikaninsesi.com/a/fransa-40-imami-sinir-disi-etti/2843302.html ET:29.03.2021
81  https://www.amerikaninsesi.com/a/macron-fransadaki-islami-yeniden-yapilandiracagiz/4249669.html ET:29.03.2021
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çoğunluğuyla alındı.” sözleriyle söz konusu çalışmanın üyelerinden bile saklanan bir gizli ajandası-
nın olduğunu ifade etti.82

Macron’un getirmek istediği yasanın Fransız Haber ajansı Euronews’e yansıyan ayrıntıları ise 
Müslümanları aşağılamaya yönelik kodlar içeriyor.83 

Macron, ölçüsünü aşan açıklamalarla hem içeriden tepki aldı hem de Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’dan da tepki gördü. Buna rağmen bu girişiminde ısrarcı görünüyor.

Macron, 2018’de söz konusu yasayı Elysee Sarayı, İçişleri Bakanlığı ve Fransa İslam Konseyi 
(CFCM)’nin ortak çalışmasıyla hazırlatacaklarını söylemişti. Yasanın hazırlanmasında içişleri bakan-
lığının bulunması, Macron’un İslam’ı nasıl da suç konusu yaptığını gösteriyor. Peki ya Fransa İslam 
Konseyi (CFCM)? Onun varlığı bir şey değiştirecek mi?

Fransa İslam Konseyi (CFCM)

 Fransa’da Müslümanların nüfusu, yüzde on civarı gibi yüksek bir orana sahip. Fransa, bu nü-
fusuna rağmen 11 Eylül 2001’den bu yana ABD ile uyum içinde İslam’a karşı mücadele arayışında. 
Fransa Müslümanlarının zapturapt altına alınması çalışmaları da o yıllara dayanıyor. Jacques Chi-
rac, Nisan 2002’de ikinci kez cumhurbaşkanı seçilince Fransa Müslümanlarının kurumsal bir yapıya 
bağlanarak baskı altına alınmaları çalışmaları hız kazandı. Bunun için Fransa İslam Konseyi diye bir 
kuruluşun oluşturulması tasarlandı ve bu iş, dönemin bir tür faşist içişleri bakanı, sonrasının cumhur-
başkanı Nicolas Sarkozy’ye verildi.

Konseyin kuruluşu 18 Aralık 2002’de resmen açıklandı; Ocak 2003 yılının ilk haftasında da 
Cumhurbaşkanı Jacques Chirac Konsey üyelerini Elysee sarayında kabul etti.84

Kuruluşun amaçlarına bakıldığında Konsey, Fransız hükümetiyle Müslümanlar arasında res-
mi bir kurum mahiyetindedir. Hatta oluşumu, Fransa’nın İslam’ı resmen tanıması anlamına geldiğin-
den kimi çevrelerce olumlu da karşılanmıştır. Oysa vakanın arka planın da yatan düşünce çok daha 
farklıdır. Fransız devleti, 1789’daki ihtilalden sonra Hristiyanlığa karşı “terör”le ifade edilen bir baskı 
dönemi başlatmıştı. 1905’te çıkarılan laiklik yasasıyla devlet o baskı dönemine son verdi ve dine 
karşı lakayt kaldı.

Fransa’nın İslam Konseyi oluşturma projesinde, 1905 Laiklik yasasını yok sayarak veya de-
ğiştirerek yalnız İslam bağlamında baskı dönemine geri dönüp dine müdahale etme ve İslam’a karşı 
kurumsal baskı oluşturmaya dair bir ajandası vardır. Aradan geçen zaman da Fransa’nın niyetinin bu 

82  https://www.aa.com.tr/tr/dunya/paris-camisi-rektoru-ebubekir-reform-girisimini-islami-bilmeyenler-sekillendiriyor/738548 ; 
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201802121032217700-macron-fransa-islam-yeniden-yapilandirma/  ET:29.03.2021
83  https://tr.euronews.com/2020/12/09/fransa-daki-islamc-ayr-mc-l-kla-mucadele-yasa-tasar-s-ne-iceriyor  ET:29.03.2021
84  Fikret Kahraman, “Fransa İslam Konseyi Üzerine Bir İnceleme”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ağus-
tos 2004, Sayı: 16/16  ss. 111-128. 
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olduğunu açıkça göstermektedir. Başka bir ifadeyle “İslam Konseyi” denen kurum, Müslümanların 
işlerini kolaylaştırmak için değil, onları İslam’ın özünden uzaklaştırmak için açılmıştır. Sarkozy’nin 
içinde yer alacağı böyle bir çalışmanın bundan daha farklı bir hedefinin olduğu da düşünülemezdi.

Macron Planı İçin Propaganda Raporları Hazırlatıyor

          Macron’un “Fransız İslam’ı” projesine danışmanlık yapan Tunus kökenli,  bir Fransız olan 
Hakim el-Karoui’nin yönetiminde ki Montaigne Enstitüsü, Eylül 2018’de Macron’a sunulmak üzere 
“İslamizm Fabrikası” adlı bir rapor hazırladı. Tam da 11 Eylül’ün yıl dönümünde Amerika’nın Sesi 

ile paylaşılan rapor, siyasi partiler ve diğer ideolojilerin 
yaşadığı krize rağmen, İslamileşmenin son on beş yılda 
yüzde 900 oranında artış gösterdiğini de öne sürdü. Rapor, 
bu artışı Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır üzerinden ge-
len etkilere bağladı.

Macron’un danışmanı el-Karoui, raporda İslam’a 
karşı beş maddelik bir önlem paketi önerdi:

1- Müslümanların ibadet kurumlarını yeniden örgütlemek ve finans ihtiyaçlarını karşılamak 
için “Fransa İslam’ı” için Müslümanlar Derneği (AMIF) kurulması.

2- Hac, helal üretim ve bağış gibi kaynaklardan vergi alınması

3- Sosyal medyadaki radikal söylemlerle mücadele edilmesi

4- Arapça eğitiminin dernek ve camilerin elinden alınması

5-Cumhuriyetçi söylemin güçlendirilmesi ve Müslümanların da bu söyleme katılması.85

Fransa halkı destekliyor mu?

        Macron’un çalışması, aşırı sağcı ve yabancı düşmanı Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen 
tarafından eleştiriliyor. Le Pen, bu yasanın Müslümanlara getireceği zorlukları yetersiz görmektedir. 
İslam’a karşı daha sert uygulamalara başvurulması gerektiğini savunmaktadır.

Ana muhalefetteki merkez sağcı parti olan Cumhuriyetçiler ise Müslümanlarla devlet arasın-
da bir tür sözleşme “concordat” gibi bakmakta ve yasayı olumlu bulmaktadır.

85  Montaigne Institut, The İslamist Factory, Rapor, Eylül 2018,  https://www.institutmontaigne.org/en/publications/islamist-factory 
ET:29.03.2021

 Şekil 10: Hakim el-Karoui
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Fransa’daki Yahudilerin de öteden beri İslam’a karşı mücadeleyi destekledikleri biliniyor.

Fransız halkı ise Macron ve müttefiklerinden farklı düşünüyor. Fransa’da her yıl Yahudi kar-
şıtlığı artarken İslam’a verilen destek de artıyor.   Ülkede bir şirketin 2018’de yaptığı ankete göre 
Fransız halkının Müslümanlara verdiği destek artmaktadır.

İslam›ın Fransa ile uyumlu olduğu, İslam ile Fransız toplumunun bir arada yaşayabileceğine 
inananların oranı, 2016›da yüzde 43›tü. Bu oran 2018’de yüzde 56›ya çıktı. Aynı ankette, Macron 
planına dahil ettiği helal ürünlerden vergi alınması maddesine de yüzde 71 oranında kesinlikle karşı 
çıkıldı.86

Müslümanları Yapılandırmaktan İslam’ı Yapılandırmaya

           Fransa, yüzyıllar boyunca İslam’ın Endülüs’ten Avrupa içlerine açılmasının önünde bariyer 
oluşturdu. Endülüs’e yönelik Haçlı Seferleri’nde Fransız şövalyelerin önemli bir yeri vardı. Kudüs’e 
yönelik Haçlı Seferleri ise Fransızlara dayalı sayılırdı. O seferlerde nice Fransız prensi öldü, Fransız 
kralları esir alındı. Nihayetinde Hristiyan Fransa, İslam karşısında yelkenleri indirdi, sancağını kırdı. 
Miladi 16. yüzyıla gelindiğinde Hristiyan Fransa, Osmanlı yardımına muhtaç durumdaydı.

Ne var ki 1789 İhtilali’nin ardından bu kez laik Fransa, İslam’a karşı harekete geçti. Napol-
yon, ihtilalin üzerinden henüz çeyrek asır geçmeden Mısır seferini başlattı, Hz. Peygamber hakkın-
da güzel sözler söyleyip Müslümanların aklını çelmeye çalıştı. Ancak Akkâ’yı aşıp İslam dünyasını 
istila edemedi.

Fransa, o günden sonra Mason localarını da kullanarak Müslümanların zihnini yapılandırma-
ya gitti. Onları pozitivizm ve milliyetçiliğe yönlendirerek İslam’dan uzaklaştırmanın kapısını araladı. 
Epey yol aldıysa da istediğini tam manasıyla alamadı. Emellerine ulaşmak için klasik zulüm me-
kanizmasını kullandı. Afrika’daki İslam beldelerini istila etmek için tarihin en büyük katliamlarını 
ve işkencelerini gerçekleştirdi. Cezayir’de katledilen insan sayısı milyonla ifade edilirken tutuklu 
Müslümanları diri diri toprağa gömme, ayaklarından asıp duman üstünde tutarak boğma, ateşe atma 
Fransa’nın Müslümanlara yönelik yaygın işkenceleri arasındaydı.

İkinci Dünya Savaşı’nda Fransa yakılıp yıkılınca sanayisi için iş gücüne ihtiyaç duydu. Fas, 
Cezayir, Türkiye ve Tunus başta olmak üzere İslam dünyasından binlerce işçi kabul etti. Ülkede 
milyonlarla ifade edilen bir Müslüman nüfus oluştu ve Fransa, İslam karşısında yüzyıllardan sonra 
bir kez daha aciz kaldı.

Dün Müslümanları yapılandıramayan, onların zihnine hükmedemeyen Fransa şimdi İslam’da 
reform gibi kimsenin başaramadığı bir iddiayla, İslam’ın kendisini yapılandırmaya çalışıyor. Birileri 

86  https://tr.sputniknews.com/avrupa/201802121032217700-macron-fransa-islam-yeniden-yapilandirma/ ET:29.03.2021 
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bir kez daha Fransa’yı aldatıp bunu başarabileceğine inandırmak istiyor ama beyhude! Fransa, İslam’ı 
kısıtlayan kanunlar çıkarabilir ama İslam’ı asla yapılandıramaz. Buna hiçbir şekilde gücü yetmez.

Fransa’nın yaptığı da esasta İslam’ın yapılandırılması değil, Fransa’nın yapılandırılmasıdır. 
Zira Fransa, bugünkü sistemin esasını belirleyen yasalardan 1905 Laiklik Yasası’yla devletin dine 
karışmasını terk etmişti. Şimdi kendisini yeniden yapılandırarak bu kanununu ihlal ediyor. Bu şu mi-
sale benziyor: Dağa kafasını vuran dağı yıkamaz ama kafasını da kırar. Fransa’nın yaşadığı da budur. 
Fransa, İslam’ın hakkından gelemeyince kendisiyle uğraşıyor, kendini reforme ediyor. Fakat yaptığı 
işe İslam’ın yapılandırılması diyor. Zira kendi yapılandırılmasının İslam üzerinde bir etki yapmasını 
umuyor. Tarih, bu tür çabaların hep sonuçsuz kaldığını göstermiştir, bugün de bu çabalar sonuçsuz 
kalacaktır.  

Macron’un ısrarı neden?

 Macron, seçimi kazanabilecek bir lider değildi. Ne kişisel 
potansiyeli buna yetiyordu ne de bunu başaracak bir siyasi 
teşkilatın üyesiydi. Aralarında Yahudilerin de bulunduğu 
derin güçler tarafından aniden çantadan çıkarılarak cum-
hurbaşkanı yapıldı ve geldiği günden bu yana başta Türkiye 
olmak üzere İslam dünyası ile uğraşıyor. Anlaşıldığı üzere, 

kendisini o makama getirenlere borcunu ödemeye çalışıyor. Bu yönüyle Trump’ı andırıyor. Ancak her 
ikisinin de çabası boşa çıkacak. Zira İslam onlardan daha güçlüdür.   

 FRANSA TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

 Fransa’nın Anadolu ile ilk teması Haçlı Seferleri zamanında başlamıştır. Haçlı seferlerinde 
Fransa başı çekmiştir. Avrupa genelinde 600.000 kişilik başıboş bir ordu toplanarak Anadolu Sel-

çukluları ve Kudüs üzerine sefer düzenlenmiştir. Haçlılar Ana-
dolu’da büyük kayıplar vermesine rağmen 40.000 kişilik bir 
orduyla Kudüs’te katliam yaparak Kudüs’ü ele geçirmişlerdir. 
Fransa I. , II. ve III. Haçlı seferlerine katılmıştır. Cem Sultan 
olayında Fransa, Cem Sultanı kullanarak Haçlı seferi yapmaya 
çalışmış fakat Cem Sultanın vefat etmesiyle planlar değişmiştir. 
Kanuni zamanında Osmanlı, Avrupa’ya büyük seferler yapmış-
tır. İspanya Almanya ittifakının Hristiyan ittifakına dönüşme-
mesi için Almanya ile savaş halinde olan Fransa ile anlaşmıştır. 
Macaristan ile Osmanlının yaptığı Mohaç Meydan Muharebe-
si’nde ordusunun yok olması Avrupa’da şok etkisi yapmış ve 
Fransa, Osmanlı ile işbirliği yapmak zorunda kalmıştır. Neti-
cesinde Fransa Osmanlıda elçilik açmış kapitülasyonlara sahip 
olmuş ve İspanya krallığına karşı Osmanlı himayesine girmiş-

 Fransa’nın Anadolu ile ilk te-
ması Haçlı Seferleri zamanında 
başlamıştır. Haçlı seferlerinde 
Fransa başı çekmiştir. Avrupa ge-
nelinde 600.000 kişilik başıboş 
bir ordu toplanarak Anadolu Sel-
çukluları ve Kudüs üzerine sefer 
düzenlenmiştir. Haçlılar Anado-
lu’da büyük kayıplar vermesine 
rağmen 40.000 kişilik bir or-
duyla Kudüs’te katliam yapa-
rak Kudüs’ü ele geçirmişlerdir.

 Şekil 11: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
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tir 17. yüzyılda Osmanlı’nın zayıflamaya başlaması ile Fransa kapitülasyonları tekrar yenileyerek 
Osmanlı bünyesindeki Katoliklerin himayesini üstlenmiştir. Ayrıca Fransa’ya karşı saldırıda bulunan 
Cezayir korsanlarının cezalandırılması hakkını elde etmiştir. 

1535 yılında Fransa Kralı ve Osmanlı arasında ilk diyaloglar Fransa’nın İstanbul’a elçi ata-
masıyla başlamıştır. Osmanlı’nın güçlü olduğu zamanlarda Fransa, Osmanlı ile yakın ilişkiler kur-
muştur. Sömürgeciliğin başlaması ile XIV. Louis zamanında Osmanlı’dan koparılan imtiyazlarla 
Katolikler üzerinden hesaplar yapılmıştır. Osmanlının tüm toprakları potansiyel sömürü alanları 
olarak görüldüğünden emperyalist hamleler peşi sıra gelmiştir. Girit Adasına yardımlar, II. Viyana 
kuşatmasında Fransa ikiyüzlülüğü, Yedi Adaların işgali ve tüm Osmanlıyı etkileyecek milliyetçilik 
propagandası, Fransa ile Osmanlıyı sürekli karşı karşıya getirmiştir. Napolyon, Mısır’ı işgal ederek 
Osmanlıya son vermek istemişti. Fransa; Mısır, Cezayir, Tunus adım adım Afrika’yı işgal etmiş ve 
bu bölgeleri sömürge haline getirmiştir. Suriye ve Lübnan’da ki Hristiyan nüfus üzerinden sürekli 
hesaplar yapmıştır. Fransa, İngiltere ve Rusya kendi mezhepçi misyoner hareketleriyle Maruni ve 
Dürziler üzerinden bölgeye müdahale etmişlerdir. I. Dünya Savaşı sonrası Fransa’nın Anadolu’yu 
işgali ve sonrasında varılan Ankara Anlaşması’yla sıcak savaş devri sona ermiştir. 

Fransa, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra İskenderun Sancağı ve Osmanlı’nın en fazla 
borçlu olduğu ülke olmasından dolayı borçlar sorunu üzerinde yoğunlaşmıştır. Borçlar durumu ise 
1912’ye kadar olan borçların %62’si daha sonraki borçların ise %72’si Türkiye’ye devredilerek borç 
sorunu çözülmüştür. İskenderun Sancağı ise bağımsızlık ve ardından referandum ile Türkiye’ye ka-
tılmıştır. 1939 yılında bölgeye Hatay ismi verilmiştir.87 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı dünyasında yer almak isteyen Türkiye, NATO’ya 1952 yı-
lında başvurmuştur. NATO üyeliğini Fransa desteklemiştir. Soğuk savaşın hâkim olduğu iki kutup-
lu dünyada Fransa Türkiye’yi Doğu blokuna bırakmak istemiyordu. Fransa’nın, Türkiye’nin AET 
başvurusuna sıcak bakmasının nedenlerinden biri de BM’de yapılan Cezayir’e  “self determinas-
yon” hakkının tanınma oylamasına kabul ve ret oylarının eşit çıkması ve bu oylamada Türkiye’nin 
çekimser oy kullanmasıdır.88

Fransa XIV. Louis ile başlayan Osmanlı içindeki Ermeni sorununu sürekli bir tehdit olarak 
kullanarak kapanmayan bir yara haline getirmeye çalışmaktadır. Osmanlıdan bugüne marjinal Erme-
ni örgütlerin ikameti ağırlıklı olarak Paris olmuştur. Günümüzde Fransa’daki Ermeni diasporasının 
baskısı bazen de mevcut yönetimlerin seçim telaşı Ermeni sorununu canlı tutmaktadır.

Kıbrıs Harekatının yapılmasıyla Türkiye’ye uygulanan ambargoya karşı Türk savunma sa-
nayisinin Fransa ile ilişkiler kurma çabaları denge vazifesi görmüş, bu ilişki ciddi ve uzun süreli bir 
ambargoyu engellemiştir. AET, Kıbrıs Harekatından dolayı Türkiye’ye karşı ambargoya katılmamış 
eleştirmekle yetinmiştir.89

87  Baskın Oran, Türk Dış Politikası 1. Cilt, İletişim Yayınları, İstanbul 2009, ss. 279-290.
88  Ahmet Penez, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Fransa İlişkileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 
İzmir 2006, ss. 28-29.
89  Penez, a.g.e., ss. 89-90.
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12 Eylül darbesinde AET ülkeleri tarafından destek açıklamaları yapılmıştır. Daha önce NA-
TO’da Türkiye’nin veto hakkının olması Yunanistan’ı dışarda bırakmıştı, ancak darbe ile birlikte as-
keri yönetim vetoyu kaldırmış ve Yunanistan NATO üyesi olmuştur. 1987 yılında Turgut Özal Avrupa 
Ekonomik Topluluğu’na tam üyelik başvurusunda bulununca Fransa’nın pasif desteği görülmüştür. 
1995 yılında Fransa, Türkiye’yi gümrük birliğine ikna etmiş ve diğer taraftan Kıbrıs Rum kesiminin 
tam üyeliği itirazsız bir şekilde kabul ettirilmiştir.90 Gümrük birliğiyle Türkiye’nin çözümlenemeyen 
cari açık sorunu her yıl katlanarak büyümüştür. İthalatın ihracatı karşılama oranı 1995 yılında % 
60.6 iken 2001 yılında %75.5 ile en yüksek seviyeye çıkmıştır.91 Fransa cumhurbaşkanlığına sıra-
sıyla Sarkozy ve Macron gelmesiyle iki ülke arası ilişkiler çetrefilli bir hal almıştır. Fransa, Doğu 
Akdeniz bölgesinde Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile yakın ilişkidedir ve Kıbrıs’ta Rum Yö-
netimi enerji kaynaklarını korumak ve askeri destek karşılığında Kıbrıs’taki Mari Deniz Üssünü ve 
Baf Andear Papandreou Hava Üssü’nü Fransa vermiştir.92 Fransa, İslam düşmanlığını siyaset haline 
getirerek Avrupa’da ki Müslüman kesimi hedef haline getirmektedir. Chalie Hebdo karikatür olayları 
İslam dünyasında ve Türkiye’de büyük tepki toplamış iki ülke ilişkileri gergin devam etmiştir. Son 
dönemde Macro’un karikatürleri devlet kurumlarına yansıtması ve İslam’a hakarete destek çıkması 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eleştirilmiş ve boykot çağrısı yapılmıştır.93

90  Penez, a.g.e., s. 96.
91  Dilek Temiz, Gümrük Birliği ile Birlikte Türkiye’nin Dış Ticaretinde Yapısal Değişimler Oldu Mu?, Ankara Avrupa Çalışmaları 
Dergisi, 2009, Sayı: 8/1, ss. 115-138. 
92  http://sdam.org.tr/image/foto/2020/10/10/Dogu-Akdenizde-Kita-Sahanligi-Tartismalari_1602317602.pdf ET:29.03.2021
93  https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54693292 ET:29.03.2021
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

          Fransa’da Frankların egemenliğine kadar, bölgede uzun süre kargaşa, göç, salgın hastalık, yağma 
saldırılar ve taht kavgaları ile asayiş sorunu bulunmaktaydı. Güvenliğin sağlanması için halk ya ağır 
vergiler ya da ağır bedeller ödemek zorunda kalıyordu. Bu bölgelerde refahın ve huzurun uzak oldu-
ğu bir topluluk oluşmuş, burası ‘insan insanın kurdudur’ sözünün hayat bulduğu topraklar olmuştur. 
Halk heterojen bir yapı oluşturduğundan birlik düşüncesi uzak kalmaktaydı ve bu durum bölgesel 
yönetimlerin iştahını kabartıp halkın üzerinde acımasızlıklarını göstermelerine neden olmaktaydı.

Fransa kralı, Tapınakçıların hazineleri için üstat ve şövalyelerini Fransa’ya davet edip ardın-
dan üstatlarını yakalatıp öldürmüş ve kalan şövalyeler hazineyle birlikte İskoçya’ya kaçmışlardır. İs-
panya’dan kaçan Yahudiler de toplumdan ötekileşen bir kesim olduklarından Tapınakçılar ve Yahudi-
ler bir araya gelerek Yahudi Farmason topluluk oluşmuştur. 94 Ezoterik bir yapıya dönüşüp ekonomik 
ve teşkilati olarak güçlenerek tüm Avrupa’yı etkileri altına almaya çalışmışlardır. Savaşları finanse 
edecek, yönetimlere darbe yapacak ve halkı sömürmeyi bir sistem haline getireceklerdir. Fransa’da 
kendi payına düşeni Fransız Devriminden sonra almaya başlamıştır. 1848 Temmuz devriminin nedeni 
bu ezoterik yapılar olmuştur.

Avrupa’da Yahudiler, tefeci olmalarından dolayı halktan bir itibar görmedikleri gibi Yahudi-
lere karşı da sıkı politikalar uygulanmaktaydı. Fransız Devrimiyle eşit haklara kavuşan Yahudiler, 
Napolyon’un ‘Getto Yasası’yla Fransa’da özgürlüğü elde etmişlerdir. Burjuvanın önemli bir kesimini 
Yahudiler oluşturuyordu. Yahudiler programlı ve planlı hareket ederek elde ettikleri hakları çok daha 
ileriye götürecek yasalar çıkartıp Holucus(Holokost) Katliamının inkârını bile suç atfeden yasalarla 
AB ülkelerini kıskaçlarına almışlardır. Temmuz Devrimiyle, devrimin yolunu kendilerine uyarlaya-
rak Fransa’yı sömürmeye başlamışlardır.

Rönesans ve Reform hareketleri, coğrafi keşiflerle refahın farkına varan Avrupa hakları insani 
temel haklar konusunda yönetimlere başkaldırmıştır. Reform hareketinin Almanya’da çıkmasını fırsat 
bilen Fransa, kendi içindeki Protestanları acımasızca bastırırken, Almanya’da ki Protestan prenslere 
destek olmuş ve iç savaş çıkmasını desteklemiştir. Almanya güçlü bir devlet olduğunda ilk zararı hep 

94  Teoman Duralı, Çağdaş Küresel Medeniyet, Dergâh Yayınları, 8. Baskı,  İstanbul 2017, ss. 72-78.
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Fransa görmüş ve Fransa aynı durumda olunca mukabelede bulunmayı ihmal etmemiştir. Almanya iç 
savaş ile ikiye bölününce Fransa rahat bir nefes almış, Osmanlı’yla ittifak kurarak Avrupa’nın güçlü 
devleti olmaya çalışmıştır. Osmanlı ise ilerleme politikası için Fransa ile dengelerken haçlı seferleri 
ihtimalini de engellemiştir. 

Fransa ve Almanya Avrupa’da birbirleriyle uğraşırken İngiltere, Hollanda ve Portekiz deniz 
filolarını kuvvetlendirerek sömürgede güçlü devletler olmuşlardır. Fransa, Alman İmparatorluğunun 
ikiye bölünmesiyle rahat nefes almış ve denizlere odaklanmaya başlamıştır. Denizaşırı potansiyelinin 
İngiltere’nin çok gerisinde olması Fransa’yı Kuzey Afrika’ya yoğunlaştırmış fakat bu bölgelerinde 
Osmanlı himayesinde olması Afrika kıtasında Fransa’yı durduran bir diğer neden olmuştur. Bununla 
birlikte kendi içinde yaşadığı sorunlara rağmen kurduğu şirketler aracılığıyla sömürgelerini otonom 
bir yapı kazandırarak, devrime ve savaşlara rağmen sömürgeleri devam ettirmiştir. İngiltere’ye na-
zaran Fransa sömürgelerinde kanlı çatışmalar yaşamış ve bu sömürgeler bağımsızlıklarını daha geç 
elde etmiştir. Avrupa’da özgürlük rüzgârlarına rağmen bir sömürü kültürü baş göstermiş, efendi köle 
zihniyetiyle zenginlik popüler bir hal almıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun, Kutsal Roma Germen İmparatorluğunu ikiye böldükten sonra 
Fransa’ya imtiyazlar vermesi ve bu imtiyazların her defasında genişleterek devam etmesi Fransa’yı 
Avrupa’da güçlü bir devlet yapmıştır. Osmanlının, Fransa’ya itibar ederek stratejik bir hata ile Alman 
imparatorluğuna saldırması sonucu uzun bir süre kurulmayan ittifak kurmuştur. Rusya ilk defa Av-
rupa safında yer aldı ve Osmanlı, kendi yıkımına götürecek bir düşmanı Avrupa’ya çekmiştir. Fran-
sa’nın Ren vadisine ilerlemesi İngiltere ve Hollanda’yı korkutmuş Almanya’ya baskı yapmalarına ve 
Karlofça Barışını imzalamasına neden olmuştur ve böylece Britanya, Osmanlı üzerinde yeni bir sorun 
olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı bu süreçten sonra savunma da denge politikasıyla Avrupa’nın güçlü 
devletleri arasında siyaset yürütmüştür.

Osmanlı, Fransa’ya verdiği kapitülasyonları sürekli hale getirerek kendi dezavantaj durumunu 
pekiştirmiştir. Bununla birlikte Fransa bayrağını taşıyan Avrupa gemilerini de Fransız gemisi olarak 
kabul ettirmesi Fransa için bulunmaz bir ekonomik avantaj olmuştur. XIV. Louis zamanında Katolik 
himayesi kullanılarak Osmanlıya karşı propaganda yapılmıştır. Fransa’nın Ermenilerle münasebeti 
bu zamana denk gelir. 30.000 Ermeni’yi Katolik yaparak himayesine almıştır.95 Siyasi yönde kullanı-
labilecek “Katolikleri himaye” hakkı Fransa’yı haçlı seferleri hayallerine sürüklemiştir. Osmanlının 
içinde gayrimüslim kesimleri misyoner faaliyetlerle Katolikleştirerek kendi himayesinde toplamıştı. 
Sömürgeci zihniyetini Osmanlı içindeki Hıristiyan halk üzerinden Ortadoğu ve balkanlarda da yay-
mak ve bu bölgeleri kontrol altında tutmak istemiştir. Fransa’nın günümüzde halen Suriye ve Lüb-
nan’a yakın ilgi duyması bu düşüncenin devamıdır.

Fransa politik felsefe için araştırılması gereken bir devlettir. Devrimden sonra 4 devrim, iki 
imparatorluk iki hanedanlık üç cumhuriyet görmüştür. Fransa’nın aşırılıkları, daha çok rejim değişik-
liğinde ya da devrimlerde bir öncekine düşman düşünceyle taban tabana zıt rejim kurmasıyla kendini 

95  Açık, a.g.e., ss. 404-420.
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göstermektedir. “Kendisinden olmayanın yaşam hakkı yoktur.” sözü Fransa için uygun bir sözdür. 
Devrimden önce Fransa, Papalık nazarında “kilisenin en büyük kızı” iken devrimden sonra en bü-
yük hasmına dönmüştür. Din savaşlarında 100 bin Protestan katledilmiş buna öfke duyan devrimci 
kesimler, devrimden sonra Katolikleri aynı ceza ile cezalandırmıştır. Bu durum seküler bir meka-
nizma oluşturmuş uzun yıllar Katolik düşmanlığı üzerinden laiklik hükmetmiştir. Benzer bir durum 
Temmuz devrimiyle Yahudilere karşı oluşturulmuştur, fakat antisemitist yasalarla Yahudiler koruma 
altına alınmış, katliam ve baskılardan uzakta, güvende hatta ayrıcalık içinde yaşamışlardır. Dünya 
savaşlarından sonra Müslümanların Fransa’ya göç etmesiyle hem milliyetçilik hem de laikliğin tep-
kisi zamanla İslam ve Müslümanlar üzerine geçiş yapmıştır. Devrimde etkisi büyük olan Voltaire’in 
düşünceleri Fransa’nın bakış açısını yansıtmaktadır. Voltaire, dinsel değerlerin ve dogmaların yerini 
aklın almasını savunur. “Ağırbaşlı ve akıllı insan düşmanı yatıştırır.” der ama aynı zamanda dinsel 
dogmalara sahip olanlara karşı acımasızlığı ve hoşgörüsüzlüğü savunur.96

Devrim ile özgürlük ve insani temel haklarla tanışan Fransa’nın, kendi içinde bu değişikliği 
hazmetmesi yaklaşık 80 yılı almıştır. Birçok bedellerle cumhuriyet ilan edilmişti. İnsan hakları ve öz-
gürlük gibi kavramlar tüm Avrupa’ya ihraç edilmesine karşın özellikle Fransa kendi sömürgelerinde 
bu kavramlara yabancı kalmıştır. Devrimin ilk yıllarında Vendée Katliamında dinsel ve mezhepsel 
faktörlerin etkisi büyük olmuştur. Fransız Devrimi’nin özgürlük anlayışı, kendileri gibi düşünmeyen 
kesimlerin yaşam hakkını ellerinden alıyordu.

De Gaulle zamanında Fransa, ABD ve İngiltere’den uzakta kendi ekonomik ve savunma gü-
cünü oluşturmaya çalışmıştı. AET’nin kurulmasında önayak olarak üçüncü bir blok oluşturmaya ça-
lışmıştı. AET ve NATO ile hem bir ekonomik ve savunma paktı kurulacak hem de Avrupa için sürekli 
bir tehdit potansiyeli olan Almanya kontrol altında tutulacaktı. ABD ile ilişkilerin bozulmasıyla NA-
TO’dan çıkmayı göze alacaktı. Cezayir çatışmasının kendi topraklarına taşınma ihtimaline karşı Ce-
zayir’de kurdurduğu partiler aracılığıyla bağımsızlığını tanımıştır. Cezayir’den göç eden bir milyon 
Fransız vatandaşı nedeniyle Fransa’da Cezayir ve İslam düşmanlığı baş göstermişti. İkinci Dünya sa-
vaşı’ndan sonra Yahudi soykırım iddialarıYahudi toplumunun masum gösterilmesine neden olmuştu. 
Yeni bir düşman ihtiyacı olarak Müslüman toplum seçilmişti ve bu durum günümüzde de sorun ola-
rak devam etmektedir. 68 kuşağı denilen yeni bir sol akımda Avrupa’da popüler olmaya başlamıştı.

Fransa, sömürge anlayışını acımasız ve gaddarca sürdürmüştür. Bağımsızlık söz konusu 
olduğunda türlü oyunlarla ülkeleri kendine bağımlı hale getirerek bağımsızlığın önüne geçmekte-
dir. Sömürge ülkelerin kaynaklarının direkt veya dolaylı olarak Fransa’ya akması sağlanmaktadır. 
Kaynakların elden gitmesi durumunda Ruanda’da olduğu gibi iki milleti birbirine kırdırarak büyük 
katliamlardan kaçınmamıştır. Yaptırımlara karşı çıkan yöneticiler söz konusu olduğunda darbelerle 
devrilmeleri veya iç çatışma çıkartılarak kargaşa ortamından kaynakların akışını devamı sağlanmaya 
çalışılmaktadır.

Fransa’nın Türkiye ya da başka bir İslam ülkesiyle ilişkileri tamamen İslam düşmanlığı üzeri-
ne kurulmuştur. İrtibata girilen devletin İslam ile çatışması var ise ilişkiler ileri boyutta devam edebil-

96  Prof. Dr. Ömer Çaha, Fransa’da İslam Karşıtlığı ve Laisizm,  Kadim Yayınları, Ankara 2011, s. 18.
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mektedir. Mısır darbecisi Sisi’ye arka çıkarak askeri alanda büyük destekler vermiştir. Birleşik Arap 
Emirlikleri’yle de ilişkileri aynı şekilde devam etmektedir. Kendi çekişmelerini de “İslam Terörizmi” 
üzerinden kaçırarak İslam düşmanlığı ve aşırı milliyetçilik kimliklerini güçlendirmek istemektedir.

Fransa, Cezayir örneğinde olduğu gibi dini hassasiyeti olan toprakları kolay sömürü haline 
getirmek için toplumun dinamikleriyle oynamıştır. Fransa halk ile din arasına mesafe koymaya ça-
lışmıştır. Camilerin kapatılması, dini merkezlerin kapatılması, eğitimin batı müfredatı eksenli olma-
sı, Arapçanın yasaklanması ve ayrıcalıklı dil olarak Fransızcanın kullanılmasına özen gösterilmiştir. 
Hıristiyanlığın yaygınlaşması için Beyaz Papazlar Cemiyeti gibi misyoner örgütlenmeleri kurmuştur. 
Fransa’ya dil veya belli bir kültür ile bağlı olan devletleri Frankofoni çatısı altında toplamıştır.

Geçmişi Rothschild bahçelerinde geçen ve kendinden 24 yaş büyük Rothschild ailesinden ev-
lenen Macron, cumhurbaşkanı seçilmesiyle ülkede grev ve protestolar eksik olmadı. Sarı yelek, tüm 
Avrupa’da bir simge halini aldı. Temmuz devriminde oluşan yönetim tarzı Macron ile tekrar işbaşına 
gelmiştir. Yine İslam düşmanlığını pervasız bir şekilde “İslami Terör” vurgusuyla dile getirerek Fran-
sa’ya has İslam’ı ileri sürmektedir. Karikatür olaylarında İslam’ı hedef alarak karikatürleri savun-
muştur. Tüm Avrupa’da İslam’ı hedef haline getirerek tetikçilik yapmaya çalışmaktadır. Avrupa’da 
aşırı sağın terör potansiyelini İslam’a yönlendirmeye çalışmaktadır. Bu politikalarıyla Fransa’daki 
aşırı sağın lideri Le Pen tarafından desteklenmektedir. Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, ‘ül-
kede birçok Müslüman sivil toplum kuruluşunu kapatacağız’ söylemiyle İslami toplumun tüm dina-
mikliğini sırtında taşıyan sivil toplum kuruluşlarının kapatılarak Müslüman halkın bir belirsizliğe 
sürüklenmek istediğini göstermektedir. Karikatür olayı, tüm İslam dünyasında tepkilere neden olmuş 
ve Türkiye’de Cumhurbaşkanı tarafından boykot çağrısı yapılmıştı. Sarı yelekliler ve pandemiden 
dolayı oldukça zor zamanlar geçiren Fransa ve bundan sorumlu tutulan Macron İslamofobi ile iç siya-
sette ayakta kalmaya çalışmaktadır. Fransa aynı zamanda Orta Afrika’da Hıristiyan olan terör örgütü 
Anti-Balaka’yı destekleyerek on binlerce Müslümana karşı sistematik bir soykırım uygulamaktadır. 
Anti-Balaka’nın tek amacı Müslümanları katletmektir.

Macron, NATO için beyin ölümü gerçekleşmiştir söylemiyle içinde Fransa’nın güçlü olduğu 
bir Avrupa ordusu kurulmasını talep etmişti. Macron Rusya ve Çin’e yakın dururken ABD ile araya 
mesafe koyup NATO’yu etkisiz hale getirmek niyetindedir. Bunun yanında NATO üyesi olmasına 
rağmen Türkiye’yi Rusya’dan daha tehlikeli görmektedir. Fransa’nın bu söylemlerine Almanya Sa-
vunma Bakanı’nın “Kimse ABD olmadan bir Avrupa hayal etmesin” açıklaması ile cevap verimiştir.

Fransa’da ki Müslüman toplumun tek çatı altında toplanması ayrıca bir sorun olarak durmak-
tadır. Fransa’nın göçmenleri ve Müslümanları entegrasyon yerine asimilasyonu tercih etmesi ve baskı 
kurması tepkilere neden olmaktadır. Entegrasyon için yasal zorunluluk, Fransa için kabullenilmesi 
zor bir durum olmasıdır. Sorun sosyal olmakla birlikte kültürel bir hal almıştır. Çok kültürlülük tercih 
edilerek göçmen, Arap gibi kavramlar yerine azınlık hakları ve vatandaşlık verilerek İslam toplu-
munun ve diğer dini toplulukların hakları garanti altına alınmalıdır. Güvenlik sorunu İslam fobisine 
dönüşmemelidir.
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Türkiye’nin son dönemlerde bağımsız hareketleri ve özellikle Afrika’daki yumuşak güç po-
litikası, yüzyılların emperyalist sömürge devletini rahatsız etmektedir. Türkiye’nin Afrika’da son 
zamanlarda büyükelçi sayısı 42’ye çıkmıştır. Afrika’nın çeşitli ülkelerinde gerek askeri gerek tarım-
sal faaliyetler ve gerekse ekonomik faaliyetler Türkiye tarafından yapılmaktadır. Fransa, Libya’da 
Türkiye ile dolaylı, mevcut hükümet ile doğrudan savaşta olan Halife Hafter’i desteklemektedir. Li-
bya’da Kaddafi devrildiğinde Fransa, Sarkozy’nin başkanlığı sırasında çıkarları tehlikede olduğunda 
BM ve NATO dinlemeden Libya’da saldırmış Kaddafi’nin devrilmesini hızlandırmıştı. Bu geçen 
uzun dönemde yapıcı hiçbir harekette bulunmamakla birlikte gerektiğinde bölgesel kaosa neden ola-
cak çatışmalardan çekinmemektedir. Libya’ya Türkiye meşru hükümete askeri ve ekonomik destek 
verirken Fransa kaosun ateşini körüklemektedir. Fransa, BAE ile “Stratejik Diyalog” adı altında 12 
sır toplantı yaptı. Sonuncusu 3 Haziranda gerçekleşen toplantıda Akdeniz, Afrika ve Ortadoğu’da 
işbirliği ile Türkiye’ye karşı atılacak adımları ele almışlardı. Wall Street Journal’a konuşan Fransız 
bir yetkilinin Türkiye hakkında basına yansıyan açıklamaları Türkiye karşıtlığını pekiştirmektedir. 
“Mevcut durumda tehdit Rusya değil Türkiye. Putin hakkında kuruntularımız yok ancak en azından 
Putin tahmin edilemez birisi değil.”97 Fransa aynı zamanda Doğu Akdeniz’de, Suriye’de, Azerbay-
can’da ve Lübnan’da Türkiye karşıtı politikalar yürütmektedir. Suriye’de taş üstünde taş kalmazken 
Fransız Çimento şirketi Lafarge bulunduğu bölge DAİŞ ve PYD’nin eline geçmesine rağmen faali-
yetlerine devam etmiştir.

Fransa, bereketli topraklarda olması nedeniyle yüzyıllarca iç karışıklık ve savaşlar yaşamış ve 
ardından sömürü kültürünün yerleşmiştir. Devrim ile gelmesi gereken özgürlük katı bir laiklik olarak 
ortaya çıkmış ve sürekli bir düşman bulundurma ihtiyacı oluşturmuştur. Sırasıyla Katolik, Yahudi ve 
Müslüman düşmanlığını sistemli bir hale getirmiştir. Günümüzde Fransa’nın devlet politikası, İslam 
düşmanlığı üzerinden devam etmektedir.

97  https://www.wsj.com/articles/european-unity-is-tested-by-threats-from-russia-turkey-11604316401 ET:29.03.2021


