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SARKOZY DÖNEMİNDE FRANSA DIŞ POLİTİKASI VE 
TÜRKİYE’NİN AB’YE TAM ÜYELİK SÜRECİ 
 

 
 
 

Ekrem Yaşar AKÇAY∗ 
__________________________________________________________________ 

ÖZET 
 
Bu çalışma Fransa’nın Sarkozy döneminde Müslüman göçmenlere ve Türkiye’nin AB üyeliğine 
neden karşı çıktığını ele alacaktır. 2002’de Chirac döneminde İçişleri Bakanı olan Sarkozy, 2004’te 
2007 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştır. Seçim kampanyası sırasında da 
Türk ve Müslüman karşıtı politikalar ve vaatler ortaya atmış, sonuçta 2007’de Cumhurbaşkanı 
olmuştur. 2012 seçim kampanyasında aynı politika ve vaatleri ortaya atan Sarkozy, bu kez başarılı 
olamamış ve François Hollande, Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı olmuştur. Sarkozy’nin yeni 
dönemde Türk ve Müslüman karşıtlığı bağlamında yeni Cumhurbaşkanı Hollande’a nasıl bir miras 
bıraktığı çalışmamızın inceleme konusudur. 
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ABSTRACT 
FRENCH FOREIGN POLICY UNDER SARKOZY AND 

TURKEY’S FULLMEMBERSHIP PROCESS TO EU 
 

This study will deal with why France refused Muslim immigrations and the EU membership of Turkey 
in era of Sarkozy. Sarkozy who became Minister of Internal under Jacques Chirac in 2002, explained 
that will be come to candidate of president in 2007 election, in 2004.  During the election campaings 
he brought up policies and commitments against the Turks and the Muslims and at the end he became 
president of France in 2007. Sarkozy who brought up same policies and commitments in 2012 
elections campaings didn’t accomplish and François Hollande became new president of France. It 
is researching matter of our study what Sarkozy be queathed to Hollande in new era. 
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Giriş 
 
Fransa, AB’nin kurucularından olup, yüzölçümü en büyük ve en etkin 

üyelerinden biridir. Nüfus yoğunluğu nedeniyle AB’nin karar alma mekanizmasın-
daki en aktif aktörlerden biri olan Fransa, AB’yi bir araç olarak kullanarak dünya 
politikasında yerini almaya çalışmaktadır. Bu anlamda Türkiye’nin AB’ye tam 
üyeliği Fransa’da bazı gruplar tarafından istenmemektedir. Çünkü bu gruplar, 
Türkiye’nin tam üye olmasıyla birlikte Fransa’nın karar-alma mekanizmasındaki 
etkinliğini kaybedeceğini ve AB’yi kullanarak elde ettiği gücün sona ereceğinden 
endişe etmektedirler. Bu karşıt gruplardan biri olan UMP ve lideri Nicolas Sarkozy, 
hem Cumhurbaşkanlığı döneminde hem de Cumhurbaşkanı olmadan Türkiye karşıtı 
politikalarını sürekli dile getirmiştir. 

 
De Gaulle’cü olan Sarkozy, tıpkı De Gaulle gibi Fransa’yı 15-16. 

yüzyıllardaki güçlü Fransa yapmak istemektedir. Ancak bunu şu anki konjonktürde 
tek başına sağlayabilecek durumda olmadığı için AB’yi kullanmakta, bu yüzden de 
AB içinde Türkiye’nin tam üyeliğine karşı sıcak bakmamıştır Çünkü Türkiye’nin 
AB’ye tam üye olması onun AB içinde özellikle etkinliğini ortadan kaldırıp 
Fransa’nın güçlü olmasının önünde oldukça önemli bir engel olabilecektir. Bununla 
birlikte Sarkozy, Türkiye’nin de İngiltere gibi ABD’nin “Truva Atı” olacağından ve 
AB’nin ABD’nin kontrolünde bir yapı olmasından endişe etmiştir (Denis, 
http://pi.library.yorku.ca, 2013). 

 
Mayıs 2007’de bu karşıt tavrıyla Fransa’daki milliyetçi ve radikal kesimlerin 

oyunu alarak Cumhurbaşkanı olan Sarkozy ve aynı şekilde bu karşıt tavrı 2012 
seçimlerinde de kullanmaya çalışmıştır. Fransa içinde göçmenlerin Fransız kültür ve 
değerlerine uygun yaşamamalarından dolayı sağlanamayan bütünleşmenin 
Türkiye’nin AB’ye tam üye olması durumunda AB içinde de sağlanamayacağını ve 
AB’nin sonunun geleceğinin sona ereceğini düşünen Sarkozy, bu sebeplerden ötürü 
Türkiye’ye Türklere ve Müslümanlara karşı olumsuz bir tavır takınmaktadır. Bu 
anlamda çalışmamız, Sarkozy’nin Müslümanlara, Türklere ve Türkiye’nin AB 
üyeliğine neden ve ne zamandan beri karşı çıktığını anlamaya yönelik bir çaba 
içindedir. Çünkü Fransa içinde Sarkozy’nin neden bu kadar net bir tavır sergilediği 
hem merak uyandırmaktadır hem de bu olumsuz bakış Türkiye’nin AB’ye tam üye 
olma yolundaki en önemli engellerden biri olarak görülmektedir. Bu nedenle 
çalışmamız, Fransa’da Sarkozy ve diğer karşıt kesimlerin Türkiye’nin AB’ye tam 
üyeliğine neden karşı çıkıldığına cevap arayarak Türkiye’nin AB’ye tam üyelik 
sürecinde Fransa’daki söz konusu gruplara karşı nasıl bir tutum içinde olması 
gerektiği konusunda ipuçları da vermeye çalışacaktır. Diğer yandan çalışmamız, 
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Hollande’ın Cumhurbaşkanı olmasıyla Fransa’nın, Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin 
politikasında bir değişiklik olup olmadığı ve söz konusu durumun söylemden çok 
yapısal sorunlardan dolayı yaşanıp yaşanmadığı sorularına cevap arayacaktır. 
 
Sarkozy Öncesi Türkiye-Fransa İlişkileri ve AB Üyelik Süreci 

 
Türkiye, dünyanın 17. ekonomisine sahip, jeopolitik ve jeo-stratejik olarak 

da önemli bir ülkedir. Üstelik tüm dünyayı etkisi altına alan global ekonomik krizle 
de başarılı şekilde mücadele etmiş, pek çok AB üyesi ülkeden başarılı bir grafik 
çizmiştir. Bu yüzden Fransa, Türkiye ile güçlü bağlar kurmak için çaba sarf 
etmektedir. Çünkü Türkiye, aynı zamanda Avrupa’nın 6. büyük GSYH’na sahip 
ülkedir. Ayrıca, Fransa’nın 11. ticari ortağı durumunda olup ikili ticari ilişkiler de 
gayet iyi gitmektedir. Öyle ki, Türkiye’de Renault gibi oldukça fazla Fransız şirket 
bulunmaktadır. Bu durum Türkiye’de de oldukça önemli bir istihdam yaratmaktadır 
(İdiz, http://www.ifri.org, 2013).  

 
Tarihsel süreç içinde Türkiye ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Avrupalı 

devletlerden biri olan Fransa, ilişkilerine daha sonraları da devam etmiştir. II. Dünya 
Savaşı esnasında kurulan Vichy rejimi ve Soğuk Savaş esnasında Türkiye’nin 
1949’da Avrupa Konseyi’ne 1952’de NATO’ya katılması ve 1959’da AET’ye üyelik 
başvurusunda bulunmasıyla Batı Bloku’nda yer alması gibi sebeplerden ötürü de 
Fransa ile ilişkiler iyi bir şekilde sürmüştür (Chenal, 2011: 1-20). Ancak süreç 
içinde, Fransa’da Türkiye ile ilgili olarak görüş ayrılıkları da olmuştur. Genel olarak 
bakıldığında, özellikle Soğuk Savaş döneminde Fransa’daki solcular Yunanistan’ı 
desteklerken sağcılar ise Türkiye’yi desteklemişlerdir. Solcular Türkiye’yi askeri 
diktatörlük olarak görürken sağcılar ise askeri ve stratejik bir ortak olarak 
Türkiye’nin önemi üzerinde durmuşlardır. Fakat sağcıların bu bakışına iki istisna 
getirilmektedir. Bunlardan birincisi, 1974 Kıbrıs Harekâtı olmuştur. Fransız lider 
Valery Giscard d’Estaing, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Yunanistan’ı 
desteklemiş ve Türkiye’yi işgalci olarak kabul etmiştir. İkincisi ise Ermenilerin 
Fransa’daki Türk diplomatlarına karşı giriştikleri saldırılarda ve Kürt hareketlerinde 
Türkiye’ye karşı bir tavır sergilemeleri olmuştur (Örmeci, v, 2013). Bu gelişmeler, 
Türk-Fransız ilişkilerinde olumsuz etki yaratırken 1984 ve sonrasında yatırımlar ve 
turizmdeki patlamayla birlikte ilişkiler yeniden gelişmeye başlamıştır. Öyle ki, 1987 
yılında Türkiye’nin Topluluğa tam üyelik başvurusu François Mitterand tarafından, 
üstelik Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini Kürt Sorunu ve insan hakları ihlalleri gibi 
sebeplerden ötürü açıkça desteklememesine rağmen, olumlu karşılanmıştır 
(Dedeoğlu, http://todayszaman.com, 2013). 
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1990’ların başında, Berlin Duvarı yıkılıp Soğuk Savaş’ın bitmesinden sonra 
turizm tekrar canlanmış ve bu da ilişkileri daha fazla geliştirmiştir. Bunun yanında, 
1992 yılında Mitterand Türkiye’yi ziyaret etmiş ve Türkiye’de Fransızca eğitim 
veren Galatasaray Üniversitesi’ni kurmuştur (Pope, http://www.turkishreview.org, 
2013). 1990’ların ortalarında ise Fransa’da politik yapı değişmiş ve ilişkiler tekrar 
gerginleşmiştir. Bunun nedeni 1998 yılında sağcıların Ermeni Soykırımı’nı 
tanımaları olmuştur. Üstelik 2001 yılında hukuki boyut kazanan bu durum solcular 
tarafından da olumlu karşılanmıştır (European Stability, Initiative, Issues: The 
French Debate on Genocide, http://www.esiweb.org, 2013). Bunun üzerine Türkiye, 
Fransa’yı bütün ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bağı kesmek ve Fransa 
Büyükelçisi’ni geri çekmekle tehdit etmiştir. Cumhurbaşkanı Chirac, ilişkileri 
düzeltmeye çalışsa da bu gelişme ilişkilerin bir süre zarar görmesine neden olmuştur. 
2000’lerde ise AB ve Fransa içinde Türkiye’nin AB’ye tam üye olması istenmese 
de Chirac tam üyeliği hem 2002’de hem de 2004’te desteklemiştir (Sarkozy Stands 
between Turkey, EU, http://www.setimes.com, 2013). Ancak Türkiye’nin Kıbrıs’ı 
tanımayı reddetmesi iyi niyetli bulunmamıştır. Hatta Fransa Başbakanı Dominique 
de Villepin de Türkiye’nin AB’ye üye devletlerden birini tanımaması durumunda 
tam üyeliğinin zor olacağını söylemiştir. Bu da ikili ilişkileri daha fazla germiştir. 
2006-2007 arasında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyalarında ise Sarkozy, 
Türk ve Müslüman karşıtlığı, Türkiye’nin AB’ye tam üye olması yönündeki 
olumsuz tavrı, göçmen sınırlandırması, Ermeni Sorunu, Kürt Sorunu gibi unsurları 
kullanarak ırkçı kesimlerin ve lobilerin desteğini almış ve Mayıs 2007’de Fransa’nın 
23. Cumhurbaşkanı olmuştur (Sarkozy, Muslims and the New France, 
http://muslimmatters.org, 2013). 
 
Sarkozy Dönemi Türkiye-Fransa İlişkileri ve Türkiye’nin AB Üyeliğine Bakışı  
 

Sarkozy, De Gaulle gibi dış politikada Fransa’yı etkili ve güçlü bir aktör 
yapma eğiliminde olmuştur. Çünkü Sarkozy için Fransa, her zaman uluslararası 
konjonktürde oldukça önemli bir ülke olmuştur. Kendisinden önceki döneme kadar 
Fransa’nın uluslararası konjonktürde pasif kaldığını söyleyen Sarkozy, Fransa’nın 
daha aktif bir güç olması gerektiğini söylemiştir. Bunun için güvenlik ve ekonomi 
konularına ağırlık vermiştir. Öyle ki, seçim kampanyası sırasında savunma konu-
sunda Fransa’nın olanaklarını ve bütçede savunmaya daha fazla pay verileceğini 
söyleyen Sarkozy, komşu ülkelerde nükleer güvenliğin sağlanması için de 
çalışmalar yapılacağını belirtmiştir (Ahani, 2009: 1-25). Fransa, AB ve BM 
bünyesindeki kriz yönetimi operasyonlarına katılmıştır. Balkanlar’ın, Afrika’nın ve 
Ortadoğu’nun istikrarlı olması gerektiğini söyleyen Sarkozy, bu bölgelerdeki barış 
misyonlarında da önemli roller almaktadır. Örneğin Gürcistan-Rusya savaşında, 
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Batı ve Rusya arasındaki mücadelenin tonunun değişmesinden korktuğu için 
arabuluculuk yapmaya çalışan Sarkozy, Afganistan’da da askeri desteğiyle 
bulunmaktadır (AB’den Gürcistan Diplomasisi, http://www.bbc.co.uk, 2013).  

 
ABD ile 11 Eylül sonrası yapılan Irak müdahalesi nedeniyle bozulan 

ilişkilerini düzeltip geliştireceğini söyleyen Sarkozy, 1966’da Charles De Gaulle 
döneminde çıkılan NATO’nun askeri kanadına tekrar dönme vaadiyle bunu 
göstermiştir (Turan, http://bilgesam.com, 2013). Birbiriyle hiç savaşmamış, 
kendilerini her fırsatta korumuş, yardım etmiş, benzer kültürel ve demokratik 
değerleri paylaştıkları bir devletle ilişkilerini geliştirmekten yana olduğunu her 
fırsatta söyleyen Sarkozy, temel olarak ekonomik, askeri, mali anlamda ihtiyaç 
duyulan bir ülkeyle en üst düzeyde ilişki kurmanın kendi çıkarları için gerekli 
olduğunu belirtmiştir (Herpen, 2008: 2). Ancak Sarkozy, ABD ile ilişkilerin 
geliştirilmesinin ABD’ye boyun eğmek anlamına gelmeyeceğini de ifade etmekten 
geri durmamıştır (Herpen, 2010: 4).  

 
AB’nin önemini de vurgulayan Sarkozy, AB’nin sadece ekonomik alanda 

değil siyasi, askeri, güvenlik gibi alanlarda da etkin bir güç olması gerektiğinden 
bahsetmiştir. Çünkü Fransa etkinliğini, geçmişte sahip olduğu küresel statüsü ve 
ağırlığını AB’yi kullanarak sağlama niyetine bürünmüştür (Lagro, 2008: 66; Tocci, 
2011, 153). Bu anlamda Ortak Tarım Politikası, Tek Avrupa Senedi, Maastricht 
Antlaşması, Para Birliği gibi politikalarda ve antlaşmalarda Fransa’nın etkisini 
görmek mümkündür (Dimitrakopoulos, 2009: 453). AB içindeki Fransa etkisini 
Türkiye-AB İlişkilerinde de görmek mümkündür. Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine 
karşı çıkan Sarkozy’e göre Türkiye, bütün şartları sağlasa da sağlamasa da tam 
üyeliğe ilişkin sorunu çözülemeyecek durumda görülmektedir. Bu yüzden 
Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği uygun değildir. Çünkü Türkiye Avrupalı değildir 
(Barysch, http://cer-live.thomas-paterson.co.uk, 2013). Sarkozy, Türkiye’nin AB 
üyesi olmasını istemese de ona göre bu durum, Türkiye ile ilişkilerin tamamen 
kopacağı anlamına gelmemelidir. Çünkü Türkiye, köklü bir ülke ve medeniyettir. 
Bu yüzden, Türkiye için açıkça tam üyelik yerine “İmtiyazlı Ortaklık” öneren 
Sarkozy, Avrupa’nın kimliğini ve kültürel sınırlarını yeniden çizmek istemiştir 
(Tassinari, 2009: 3).  

 
Bunun yanında Sarkozy, Akdeniz ülkeleri ve AB’ye üye Akdeniz ülkelerini 

kapsayan ve 1995’te yapılan Barselona Deklarasyonu’nda belirlenen amaçları 
(göçün önüne geçmek, radikal İslam’ı önlemek enerji yollarını güvence altına 
almak, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, İsrail ve bölge ülkeleri 
arasındaki ilişkileri normalleştirmek, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ile yakın ilişkiler 

http://www.bbc.co.uk/
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kurmak, v.b.) gerçekleştirmeyi amaçlayan Akdeniz Birliği’ni de kurmaya 
çalışmıştır. Fransa’nın eski liderlerinden Charles De Gaulle’ün dış politikasından 
ilham alınarak düşünülen bu proje ile Sarkozy, Ortadoğu barış sürecine katkı 
yapacağı inancında olmuştur. Fransa, İspanya, İtalya ve Yunanistan projeyi 
desteklerken AB Komisyonu ve Almanya temkinli yaklaşmıştır. Çünkü projenin AB 
ve Barselona Süreci’ne alternatif olacağını düşünmüşlerdir. Bu yüzden daha çok 
Barselona Süreci’nin devamından yana bir tavır sergilemişlerdir (Febre, 2007: 5). 
Akdeniz ülkelerinden ise İsrail, Fas ve Tunus süreci desteklerken Libya, Fransa’nın 
hegemonya kurmak istediğini iddia ederek sürece temkinli yaklaşmıştır. Bütün 
bunlara rağmen, 31 Mayıs’ta yapılan toplantıda ilk olarak Akdeniz Birliği’nin 
sınırları çizilmiştir. 13 Temmuz 2008’de 43 ülkenin liderlerinin Paris’te 
toplanmasıyla “Akdeniz Birliği”, “Akdeniz İçin Birlik” adını almış ve Euro-Med 
kurumu olarak devam etmiştir (Aktar, http://www.acikradyo.com.tr, 2013; 
Goldirova, http://euobserver.com, 2013). Ancak 2010 yılında yaşanan Gazze 
müdahalesi ve Arap Baharı süreci projeyi sıkıntıya sokmuştur (Pardoand Peter, 
2010: 47). Sarkozy, başlangıçta Türkiye’yi de AB tam üyeliğine alternatif olarak bu 
projenin içinde görmek istemiş ama Türkiye’nin olumsuz tavrı sonucunda 
düşüncesinden vazgeçerek projenin Türkiye’nin AB üyeliğine alternatif olmadığını 
söylemiştir.  

 
Sarkozy aynı zamanda, Türkiye’yi AB yerine bu proje içinde görmek 

istemiştir (Ataç, 2012: 1-24; Jones, 2011: 54). Bunu da çeşitli nedenlere 
dayandırmıştır (Balfour and Schmid, 2008: 1; Finan, 2008: 3). Bu nedenlerin 
birincisi, coğrafyayla ilgilidir. Buna göre, Türkiye’nin sadece % 3’lük bir kısmı 
Avrupa kıtasında bulunmakta toprakların büyük çoğunluğu Asya kıtasında 
bulunmaktadır. Yani Sarkozy için Türkiye, Avrupalı değil Asyalıdır (Philips, 2009: 
127). Bu anlamda Sarkozy, Türkiye’nin Doğu-Batı arasında bir köprü olduğunu ve 
bu görevini bir kenara bırakarak bir tarafa geçmesinin Türkiye’de güç kaybına 
neden olacağını aynı zamanda bu durumun AB’nin politikalarına da zarar vereceğini 
söylemekte ve Türkiye’nin tam üyeliğine karşı çıkmaktadır (Karaca, 
http://www.ntvmsnbc.com, 2013). İkinci neden olarak güçlü Avrupa düşüncesi 
gelmektedir. 2004 ve 2007 genişlemeleri nedeniyle demokratik açık gibi sorunlar 
yaşayan AB, Türkiye gibi büyük coğrafya ve 75 milyon gibi büyük ve çoğunluğu 
Müslüman olan nüfusa sahip bir ülkenin Birliğe tam üye olması durumunda hem 
karar alma mekanizmasında hem de diğer AB kurum ve yapılarında tıkanmalara yol 
açabilecek ve AB’nin zarar görmesine hatta yok olmasına neden olabilecektir 
(Lequesne, http://www.astrid-online.it, 2013). Yani Türkiye’nin AB’ye tam üye 
olması, güçlü bir ekonomiye ve oldukça fazla genç işgücüne sahip olsa bile AB 
aleyhine olabilecek ve AB’nin sonunu getirebilecektir. Üçüncü neden ise din, kültür 
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ve değerleri kapsamaktadır. Buna göre Türkiye, köklü ve zengin bir medeniyet olup 
oldukça önemli bir kültüre ve değerlere sahiptir. Ancak bu kültür ve değerler, 
Avrupa kültür ve değerleri değildir. Üstelik Müslüman bir ülke olarak yüzyıllardan 
beri Avrupa ve Hıristiyanlık için bir öteki olarak algılanmıştır. Bu anlamda 
Müslüman bir ülkenin AB’ye üye olması durumunda Avrupa kimliği, kültürü ve 
değerleri zarar görebilecektir (Yavuz, 2009: 228; Köylü ve Turan, 2009: 5-34). 

 
Bu anlamda Sarkozy, Türkiye’nin gerçeği görmesi gerektiğini, tam üyeliğin 

olmayacağını ve bunun için mümkün olabilecek en iyi ortaklık biçiminin sağlanması 
gerektiğini söylemektedir (Sarkozy Tells Turkey it is not Fit for Turkey, 
http://www.dawn.com, 2013). Türkiye’yi bu nedenlerden ötürü AB içinde görmek 
istemeyen Sarkozy, Kıbrıs Sorunu, Kürt Sorunu ve Ermeni Sorunu gibi sorunları 
araç olarak kullanmakta ve Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinde karşısına ön 
koşul olarak sunmaktadır (Düzgeçer ve Soykök, http://www.turkishweekly.net, 
2013). Sarkozy, bu yolun sadece “İmtiyazlı Ortaklık” seçeneği olmayabileceğini 
söylemekle birlikte daha iyi bir seçeneğin bulunabileceğini de ifade etmiştir 
(Demirtaş, http://hurarsiv.hurriyet.com.tr, 2013). Çünkü Türkiye, Batı için Doğu-
Batı arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Bu anlamda Türkiye’nin bir tarafı 
seçerek bu görevden ayrılması hem Türkiye’nin hem de AB’nin zararına olacaktır. 
Bu yüzden tam üyelik dışında farklı bir seçeneğin değerlendirilmesi iki taraf için de 
daha uygun olacaktır (Tunkrova, 2010: 98).  

 
Buna karşılık Türkiye ise AB’ye tam üyelik dışında başka hiçbir şey kabul 

etmeyeceğini söylemektedir (Turkey and the European Union: A Tinythaw, 
http://www.economist.com,2013). Bu yüzden Türkiye, başlangıçta Akdeniz İçin 
Birlik projesini AB’ye tam üyelik yerine alternatif bir yol olarak algılamış ve 
projeye itiraz etmiştir. Ancak daha sonra Sarkozy, bu projeyi Türkiye’nin AB’ye 
tam üye olması sorunundan daha önemli gördüğü için bu projenin Türkiye’nin AB 
üyeliğine alternatif bir yol olmadığını söylemiştir (Altınbaş, 
http://www.hurriyet.com.tr, 2013). Bu unsurlar 2006-2007 yıllarında Fransa’daki 
Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyalarında Sarkozy tarafından oldukça fazla 
kullanılmış ve Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasının yerine alternatif bir yol olarak 
“İmtiyazlı Ortaklık” gibi bir seçenek gündeme getirilmiştir (Vaisse, 
http://www.brookings.edu, 2013; Kaya, http://eu.bilgi.edu.tr, 2013). Sarkozy’nin bu 
olumsuz bakışının nedenlerini politik ve çıkar odaklı olarak düşünmek mümkündür. 
Çünkü Türkiye’nin AB’ye tam üye olması durumunda büyük nüfusu yüzünden AB 
kurumlarında Almanya’dan sonra ikinci sırada yer alacak ve bu durum da şu an 
ikinci sırada bulunan Fransa’nın AB kurumlarındaki etkinliğini zedeleyeceğinden 
ve AB kurumlarındaki yapının ve fonların yaşayacağı değişimle AB’nin zarar 
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göreceğinden endişe edilmektedir (Saatçioğlu, 2013: 18; Browne and Üstün, 2009: 
39). Bu yüzden Sarkozy için Türkiye’nin AB’ye tam üye olması yerine daha yakın 
işbirliğini içeren “İmtiyazlı Ortaklık” gibi bir seçenek daha mantıklı görünmektedir 
(Yeşilada, 2013: 1856).  

 
Sarkozy, Türkiye’nin Balkanlar ve Asya ülkeleri arasında bir köprü görevi 

görmesinden ötürü vazgeçilmez bir ülke olduğunu ancak Türkiye’nin AB’ye tam 
üye olmasına da karşı olduğunu söylemiştir (Baç, 2007: 31-50). Bunun nedenine 
yönelik araştırmalar yapan JackStraw da Last Man Standing Memoirs of a Political 
Survivor kitabının 18. bölümü olan Hasta Adam Karşılık Veriyor: Avrupa ve Türkiye 
de AB-Türkiye ilişkilerinin durumunu ve Sarkozy’nin neden Türkiye karşıtı 
olduğunu açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmaya göre Straw, 33 başlıktan 17’sinin 
engellendiğini, hiçbir adaya böyle davranılmadığını, acil sorunun Kıbrıs olduğunu 
ve Almanya, Fransa ve İngiltere tek ses olursa sorun kalmayacağını belirtmektedir 
(Straw Proposes KKTC Recognition to Resolve Turkey-EU Stalemate, 
http://www.todayszaman.com, 2013). Ayrıca Straw, Türkiye’nin AB üyelik 
sürecinde engellenmesinin asıl nedeninin Müslüman olmasından kaynaklandığını 
söylemektedir. Ona göre, Sarkozy’nin Avrupa’nın kendisine sınır çizmesi 
gerektiğini söylemesi, coğrafi olarak algılansa da, bu sınır Malta ve Kıbrıs’ın da 
AB’ye tam üyeliği düşünüldüğünde daha çok dini ve kültürel bir nitelik taşımaktadır 
(Çamlıbel, http://www.hurriyetdailynews.com, 2013).  

 
Seçim kampanyası sırasında ve Cumhurbaşkanı olduktan sonra Sarkozy, 

Fransa’daki en organize olmuş lobi olan Ermeni lobisinin de desteğini almak için 12 
Ekim 2006’da Fransa’da Soykırımı İnkâr Yasası’nın çıkmasını sağlamıştır. Buna 
göre, Ermeni Soykırımını inkâr edenler bir yıl hapis cezası ya da 45.000 Euro para 
cezasına çarptırılacaktır. Bu yasa Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyalarında 
göçmenlere karşı olduğu bilinen UMP tarafından konmuş ve Sarkozy tarafından 
uygulanmıştır. Ancak Fransa Anayasa Mahkemesi tarafından yasa iptal edilmiştir 
(Freedman, 2009: 47).  

 
Diğer yandan Sarkozy Fransa’da yasayan Müslüman nüfus nedeniyle 

Fransa’da entegrasyonun sağlanamayacağına yönelik bir endişe de yaşamıştır. 
Çünkü yaklaşık 6 milyon Müslüman’ın yaşadığı Fransa’da toplumsal olarak büyük 
farklılıklar ve sorunlar gözlenmektedir. Sarkozy, Avrupa’da bu kadar fazla 
Müslüman göçmenin olmasından rahatsız olmakta ve seçim kampanyasında bu 
konuyu da kullanmaktadır (Akdemir, 2009: 1-26). Çünkü ona göre, Fransa’da 
yaşayan Müslümanlar, hem Fransa’da işsizliğin artmasına neden olmakta hem 
Fransa kurallarını çiğnemekte hem de kendi inançlarına göre hayat sürmektedir. Bu 
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durum ise Fransız toplumunda bütünleşmeye engel olmaktadır (Strom, 2008: 27-
28). Bu yüzden Sarkozy, Fransa’nın iyi ve arzu edilir bir ülke olması için 
göçmenlerin gelmesinde bir sınırlanma getirilmesi gerektiği üzerinde durmakta ve 
Fransa’da yaşayan göçmenlerin de Fransız kural ve kültürüne göre yaşaması 
gerektiğini söylemektedir (Duncan and Tatari, 2011: 183). Bunun için Fransa’da 
kadınların peçeyle dolaşmasını yasaklayan Sarkozy, Fransa’da kuralların belli ve 
açık olduğunu, bu kuralların herkesi kapsadığını ve hiç kimse için yeni kural 
getiremeyeceklerini söylemektedir (Groves, 2008: 110). Bunun yanında Sarkozy, 
caddelere taşan ibadetler yasaklar getirmiş, okullarda türbanı yasaklamış, 21 Nisan 
2011’de çıkan yasayla kadınların peçe ile dolaşmalarına engel olmuş, dolaşmaları 
halinde ilk olarak 130 € ceza, ikincisinde 30000 € ceza, verileceğini ve uyulmaması 
halinde bir yıla varan hapis cezasının uygulanacağını söylemiştir. Bütün bunları 
Fransa’da yaşayan insanları ülkenin yapısına ve değerlerine entegre etmek, kadın 
onurunu korumak ve Fransa’nın değerlerini korumak için yaptığını söylese de 
Fransa’da yaşayan Müslümanlar da Sarkozy’nin bu politikasından ötürü rahatsız 
olmuşlardır (Coulter, 2010: 1-3). Çünkü Sarkozy, radikal İslam’ın Fransa’yı tehdit 
ettiğini söylemiştir. Bunun yanında El-Kaide ile bağlantısı olan Fransız vatandaşı 
Mohammed Merah’ın Toulouse kentinde binlerce kişiyi öldürmesinin tolere 
edilemeyeceğini söyleyen Sarkozy, bu olaydan Müslümanları sorumlu tutarak ırkçı 
kesimlerin oyunu almaya çalışmıştır (Belkin, 2011: 6). 

 
Bütün bunlar karşısında Müslümanlar ise, Sarkozy’e verdikleri mektupta 

Müslümanlara yönelik yapılan açıklamaları incitici ve endişe verici olarak bulmuş 
ve yapılan açıklama ve politikaların Fransa Cumhuriyeti’nin değerlerine de ters 
düştüğünü ifade etmişlerdir. Üstelik Toulouse kentinde Müslümanlar da dâhil olmak 
üzere farklı dinlerden Fransız vatandaşlarını hedef alan saldırıların sorumlularının 
Müslümanlar olarak söylenmesi de yanlış bulunmuştur. Böylesi bir durum toplumu 
bölme ile devam edecek ve İslam fobisini yaygınlaştırmaktadır. Seçim yarışında oy 
kazanabilmek için yapılan bu faaliyetlerin hepsi demokrasiye de aykırı bulunmuştur. 
Bu anlamda Sarkozy ile devam edecek Fransa’nın Müslümanlar için daha zor 
olacağı düşünülmüştür. Benzer biçimde Fransa doğumlu ve Müslüman bir kadın 
olan Mounia Bassnaoui Fransa’nın Avrupa’da Müslüman olarak yaşanacak en kötü 
yerlerden biri olduğunu ve Sarkozy’nin tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde her 
şeyin daha kötü olacağını söylemiştir. Çünkü Sarkozy, göçmenleri, güvenlik sorunu, 
radikal İslamı sık sık kullanmakta ve Müslümanları bir tehdit olarak algılamaktadır 
(France Election 2012: Islam Take Centre Stage in Battle for France, 2013). Bununla 
birlikte Sarkozy ve Müslüman temsilciler arasında yapılan görüşmelerde 
Müslümanlar, kendilerine kolaylık sağlanması ve camilerin eksikliği ile ilgili talepte 
bulunmuşlardır (Keaton, 2006: 181).  
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Aslında Sarkozy, Fransa’nın laik yapısından ötürü insanların inanç ve 
ibadetlerini istedikleri gibi özgürce yapmalarına, Fransa’da özgürce, istedikleri gibi 
yaşamalarına karşı çıkmamaktadır. Zaten Fransa’da yaşayan Müslümanlar, 
kadınlara yüzme havuzlarında erkeklerin olmadığı zamanlarda yüzme hakkı gibi 
imkânların da sağlanması bu durumun göstergelerinden biri olarak görülmektedir 
(Bowen, 2012: 19-21). Ancak, Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında var olan 
farklılık yüzünden Fransa’da herkesi içinde barındıracak, kapsayacak bir 
entegrasyonun sağlanamaması ve özelde Fransa genelde ise Avrupa’nın değerlerinin 
silineceğinden korkmaktadır. Çünkü özelde Müslümanlar, genelde göçmenler kendi 
inançlarına göre hayvanların kesilmesi, market reyonlarında kendi inançlarına göre 
kesilmiş etlerin tüketilmesi gibi pek çok imtiyazı elde etmişlerdir. Bu durum ise 
Fransa’da entegrasyonun gerçekleşmesine engel olmaktadır (Göle, 
http://hal.inria.fr, 2013). Bu anlamda Sarkozy, Müslümanlara Fransa’yı sevmelerini 
ve kendilerini Fransız gibi hissetmelerini söylese de artık Fransa’da çok 
kültürlülüğün başarısızlığa uğradığını, Fransız değerlerinin yok olabileceğini 
söyleyerek Fransa’daki herkese Fransız değerlerini empoze etmeye çalışacağını 
söylemiştir (Fredette, 2011: 50). Bu anlamda Sarkozy, Müslümanların namaz 
kılacak yer bulunmadığında caddelere taşmaları yasaklanmıştır. Bu durum aşırı 
sağcı Ulusal Cephe adayı olan Marine Le Pen tarafından II. Dünya Savaşı sırasında 
Nazilerin işgaline benzetilmiş, Le Pen de Sarkozy gibi seçim kampanyasında İslam 
fobisini kullanarak oy kazanmaya çalışmıştır.  

 
Namaz konusu dışında Fransa’da helal et, helal fast food restoranlarına 

ilişkin tartışmalar da başlamıştır. Bu tartışma Fransa’daki mezbahalarda helal kesim 
yapıldığına dair yapılan bir belgesel üzerine başlamış, Ulusal Cephe Partisi’nin 
Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen’in, ülkenin azınlıkların kontrolüne geçtiğini 
ileri sürmesi ve Nicolas Sarkozy’nin de satılan etlerin kesim türüne göre marketlerde 
etiketlenmesi gerektiğini söylemesi üzerine büyümüştür. Fransa Müslüman Konseyi 
Başkanı Muhammed Musavi ise Müslümanların seçimlerde neden günah keçisi 
yapıldığını anlamadığını söyleyerek eleştirilerde bulunmuştur (Thompson, 2012: 
160). Sosyalist aday Hollande ise, diğer adayların aksine helal ete karşı açıkça bir 
tutum takınmamış, önemli olan şeyin etlerin sağlıklı şartlarda hazırlanması 
olduğunu söyleyerek diğer adaylara nazaran daha olumlu bir davranış sergilemiştir 
(Loosely, 2013: 129). 

 
Göçmen sayısının artmasıyla birlikte Fransa’da suç oranlarının artması, 

göçmenlerin kendi kültür ve geleneklerine göre yaşamaya devam etmeleri gibi 
sebeplerden dolayı entegrasyonu sağlama olasılığının düşmesinden korkan Sarkozy 
göçmen sayısının azaltılmasından yana olduğunu söylemiş ve özellikle Müslüman 
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göçmenlerin kendi yaşam tarzlarına uygun yaşamalarının bir risk olduğunu ve yerel 
yöneticilerin oy kaygısı yüzünden buna boyun eğebileceklerini belirtmiştir (Cody, 
http://www.washingtonpost.com, 2013; Fransızlar Türkiye’yi AB’de Görmek 
İstemiyor, http://tr.sputniknews.com, 2015). Bu risk yüzünden Sarkozy, uluslararası 
konjonktürü de kullanarak Libya’ya tek başına saldırı başlatırken kendi kamuoyuna, 
Fransa’ya daha fazla göçmen girmesinin engelleneceğini söylemiştir. Yani, göçmen 
sayısını azaltmak için Libya müdahalesini kullanarak kamuoyunu etkilemeye 
çalışmıştır. Bu yüzden Sarkozy, yeniden Cumhurbaşkanı olması durumunda Fransız 
kültürünün herkese dayatılacağını ve Türkiye’nin AB’nin kültürünü, değerini ve 
yapısını bozacağı için AB’ye asla üye olmayacağını söylemiştir (Nicolas Sarkozy: 
Too Many Foreigners in France, http://www.guardian.co.uk, 2013). Bu sayede zaten 
kamuoyunun % 55’inin olumsuz baktığı Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği konusunda 
Fransız kamuoyunun daha fazla sempatisini kazanmıştır (Slamming the Subline 
Porte? Challenges in French-Turkish Relations from Chirac to Sarkozy, 
http://www.brookings.edu, 2013). Bu durum ise Fransa’daki Müslümanlar da 
Sarkozy’nin yeniden seçilmesi durumunda İsrail-Filistin Meselesi’nde İsrail’e daha 
güçlü destek verileceğinden, Müslümanlara ve Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine 
daha fazla karşı çıkılacağından endişe etmektedirler (Seibert, 
http://www.thenational.ae, 2013). Bu endişelerden ötürü, Fransa’da yaşayan 
Müslümanlar, 2012 seçimlerinde Sarkozy’e % 4 oranında oy vererek tepkilerini 
göstermişlerdir. Fransa’da çok kültürlülüğün gördüğü başarısızlığın, Türkiye’nin 
AB’ye tam üye olması durumunda da olabileceğinden endişe eden Sarkozy, bu 
durumun AB için büyük bir risk oluşturacağı belirtilmektedir (Sarkozy Makes a 
Move against Turkey, http://www.economist.com, 2013).  

 
2007 yılından 2012 yılına kadar geçen Cumhurbaşkanlığı sürecinde Sarkozy, 

bu politikaları nedeniyle Müslümanların oyunu kaybetmeye başlamıştır ve 2012 
Mayısında yerini Sosyalist Parti’nin adayı François Hollande’a bırakmıştır. 2012 
yılı seçim kampanyasında Sarkozy’nin tersine Hollande daha ılımlı bir tavır 
takınmıştır. Böylece, seçimlerde Müslümanların oylarının % 93’ünü almıştır. 
Sarkozy ise Müslüman nüfusun oylarının sadece % 4’ünü alabilmiştir (Fed Up 
French Muslims Mobilize to Unseat Sarkozy, http://www.washingtontimes.com, 
2013). Aslında Sarkozy, Müslümanlara karşıt bir tutum takınmakla birlikte, seçim 
kampanyası sırasında Paris’teki Grand Cami’de yaptığı konuşmada Müslümanlara 
inançlarınızı özgürce yaşayabileceklerini ve I. Dünya Savaşı sırasında ölen 
Müslüman askerlerin Fransa için öldüğünü söyleyerek oy kazanabileceğini 
düşünmüş ancak işe yaramamış ve Sarkozy başarısız olmuştur. Diğer yandan, Ulusal 
Cephe Partisi adayı Marine Le Pen de Sarkozy gibi düşünmekte ayrıca Fransa 
caddelerine taşan Müslüman ibadetlerini Nazi işgali dönemine benzetmekte ve helal 
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et ve helal fast food restoranlarına da karşı çıkmaktadır. Bunların aksine Sosyalist 
aday Hollande ise İslam’ın önemli bir din olduğundan bahsederek Sarkozy ve Le 
Pen’e oranla İslam’a karşı daha olumlu bir tavır takınmıştır. (Sarkozy’s anti-Muslim 
Campaign Will Back fire at Polls: Analyst, http://www.presstv.com, 2013).  

 
Bunun yanında Hollande, seçim kampanyası sırasında Sarkozy’den farklı 

olarak göçmenlerin dinlerine bakarak ayrımcılık yapılamayacağını söylemiştir. 
Cumhurbaşkanı olduğu takdirde, Fransa askerlerinin yıl sonuna kadar 
Afganistan’dan çekilmesinden yana bir tavır sergilemiştir. Ayrıca, laikliğin 
korunacağını, din ve görüşlere eşit durulacak ayrımcılık yapılmayacağını söyleyen 
Hollande, buna karşılık okullarda başörtüsü yasağının olacağını da söylemiştir. 
Ancak, Sarkozy’i her olumsuz durumda “Müslüman” kelimesini kullandığı için 
eleştirmiştir (Sarkozy’s Debate Targets Muslims, http://www.guardian.co.uk, 2013). 
Irkçıların bu durumdan memnun olduğunu gören Sarkozy, 2012 seçim 
kampanyasında da bu unsuru oy kazanmak için kullanmıştır. Fransa’da en organize 
olmuş lobi olan Ermeni lobisinin oyunu almak için Sarkozy, Soykırımı İnkâr 
Yasası’nı tekrar parlamentoya taşımış ve yasa Millet Meclisi ve Senato’da 
onaylanmıştır. Ancak yasa, Anayasa Mahkemesi’nden geri dönmüştür. 

 
Sonuç Yerine: Hollande Sarkozy’den Farklı Mı? 

 
Sarkozy, Chirac döneminde bile Müslüman ve Türkiye karşıtı tavrıyla 

Fransa’daki ırkçıların sempatisini kazanmış, George Bush’un başlattığı “Haçlı 
Seferleri”nin Avrupa’daki en güçlü destekçilerinden biri olmuş ve bu sayede 2007 
seçimlerinde Fransa’nın Cumhurbaşkanı olmuştur. 2008’de Obama ABD Başkanı 
olduktan sonra Alman lider Angela Merkel ile birlikte yabancılara karşı Avrupalılık 
kimliği ve Avrupa değerlerini savunmuştur.  

 
Bununla birlikte Sarkozy, 2007 seçim kampanyasında olduğu gibi 2012 

seçim kampanyasında da Türkiye’yi kullanarak AB’ye tam üye olmasına karşı 
çıkmış ve tam üyelik yerine alternatif olarak “İmtiyazlı Ortaklık” gibi bir seçenek 
ortaya atmıştır. Çünkü Sarkozy, öncelikle Türk topraklarının % 98’inin Avrupa 
kıtası dışında olduğunu, tam üyeliği durumunda Türkiye’nin AB üyeleri arasında en 
yüksek nüfus oranına sahip ülke olacağını ve Fransa’nın gücünü kaybedeceği ve 
AB’ye İslam kültürünün girmesinin Avrupa’da yapılmaya çalışılan entegrasyon 
sürecine zarar vereceği gibi sebeplerle Türkiye’yi AB müzakere masasından 
kaldırmaya çalışmıştır. Türkiye ise buna karşılık olarak fişi çeken ülkenin kendileri 
olmayacağını söylemektedir. Ancak ne kadar dayanacağı merak konusudur. Diğer 

http://www.presstv.com/
http://www.guardian.co.uk/
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yandan Sarkozy, Fransa’da yaşayan Müslüman göçmenlerin entegrasyon konusun-
daki sorunları yüzünden Fransa’da tam anlamıyla bir düzenin sağlanamadığını 
söyleyerek benzer bir durumun Türkiye’nin AB’ye tam üye olması durumunda 
AB’de de yaşanmasından ve AB’nin zarar görmesinden endişe etmektedir (Hellyer, 
2009: 71). Bununla birlikte, Fransa’da Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine olan 
karşıtlık, AB’nin yaşadığı sorunlardan da kaynaklanmaktadır. AB’nin 2004 ve 
sonrasında üye olan ülkelerin mevcut üye ülkelerin ortalamalarının oldukça 
gerisinde olmaları iktisadi anlamda AB’yi zor durumda bırakmıştır. Bu durum da 
AB’de genişleme konusunda isteksizlik yaratmıştır. AB’nin yaşadığı bu genişleme 
yorgunluğu nedeniyle nüfusu fazla olan Türkiye’ye karşı antipatik bir bakış 
oluşmaya başlamış ve Türkiye’nin genişleme kapsamında olması istenmemiştir 
(Akçay, 2015: 71). Bunun yanında 2008 yılında devam eden küresel ekonomik 
krizin AB’de yarattığı olumsuz sonuçlar da AB’nin genişleme konusunda 
isteksizliğini artrımıştır. AB’de pekçok alanda etkisi gösteren ekonomik kriz, AB’yi 
daha çok istihdam alanında etkilemiştir. Avrupa Komisyonu’nun 2011 yılında 
yayınladığı Avrupalılarla Ekonomik Kriz Raporu krizin en fazla istihdam alanını 
etkilediğini göstermektedir. AB’de ekonomik kriz öncesinde de işsizlik sorunu 
olduğu düşünüldüğünde, Türkiye gibi genç işgücü fazla olan bir ülkenin AB’ye tam 
üye olması durumunda işsizliğin daha da fazla artmasından ve AB’nin zarar 
görmesinden endişe edilmektedir (http://www.globalresearch.ca, 2015). Dolayısıyla 
Fransa, hem kendi içinde yaşadığı sorunlar, hem Türkiye’nin durumu hem de 
AB’nin kendisinden kaynaklanan yapısal sorunlar nedeniyle Türkiye’nin AB’ye 
tam üye olmasına sıcak bakmamaktadır. 

 
15 Mayıs 2012’de Fransa’nın François Hollande Fransa’nın 24. Cumhur-

başkanı olmuştur. Hollande’ın seçim kampanyasında ileri sürdüğü BM Güvenlik 
Konseyi üyeliğinin diğer üyelere de açık olması, Güney Akdeniz ülkeleriyle 
ekonomik, demokratik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, 1915 Olayları’na karşı 
bakış açısı, Afganistan’dan Fransız askerlerinin çekileceği vaatleri Sarkozy’nin 
vaatlerinden farklı değildir. Buna karşın Hollande, olaylar karşısında Sarkozy’e göre 
biraz daha yumuşak tavır takınmıştır. Hollande’ın bu sakin ve ılımlı tavrı iç 
politikada Müslüman göçmenlerin oyunu kazanmak için geliştirilen bir politikadan 
başka bir şey değildir. Sarkozy’den farklı olarak Hollande, 2012 bitmeden Fransız 
askerlerinin Afganistan’dan çekileceğini açıklayarak Sarkozy’nin 2013 yılı için 
planladığı süreci bir yıl öne almıştır. Fransa’daki bütçe açığının 2016’ya kadar 
halledileceğini ileri süren Sarkozy’nin aksine Hollande, sorunu daha uzun vadede 
çözmeyi amaçlamıştır. İsrail ile ilişkilerini geliştirmeye çalışan Sarkozy’nin aksine 
İsrail-Filistin çatışmasında, Filistinlerden yana tavır alarak onları destekleyeceğini 
söylemiştir. Bununla birlikte Akdeniz’in güneyini saran şok konusunda ve 

http://www.globalresearch.ca/
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NATO’nun askeri kanadına dâhil olma konusunda ise net bir açıklama ve faaliyette 
bulunmamıştır. Kriz konusunda bütçe disiplini anlaşmasının yeniden gözden 
geçirilmesi gerektiğini söyleyen Hollande, AB’nin sağlam bir ekonomik büyüme 
gerçekleştirmeden krizden çıkamayacağını savunmuştur.  Bu yüzden öncelikli 
olarak AB’de ekonomik büyümeyi sağlayacak faaliyetlerde bulunulması gerektiği 
üzerinden durulmuştur.  

 
Bununla birlikte, Türk kamuoyu ve siyasilerinde Hollande’ın 

Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte Türkiye-AB İlişkilerinde yeniden canlanma 
olabileceği algısı yerleşmiştir. Çünkü Türkiye, Hollande ile birlikte Türkiye-AB 
İlişkilerinin ivme kazanacağını düşünmüştür. Özellikle Cumhurbaşkanlığından 
sonra Hollande’ın 22. fasıl olan Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinas-
yonu başlığını açacağını duyurması ilişkilerin canlanabileceğine yönelik ortaya 
çıkan algıyı kuvvetlendirmiştir. Ayrıca 27-28 Ocak 2014’te Hollande’ın Türkiye’yi 
ziyaret etmiş olması ve ikili ilişkileri canlandırma isteklisi bir tavır takınması 
ilişkilerin düzeleceği ümidini yükseltmiş olsa da, Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili 
olarak Hollande, Sarkozy kadar sert ve net olmasa da, ondan farksız değildir 
(Hollande’ın Ziyareti Herkesi Memnun Etti Mi?, http://www.dispolitika.org.tr, 
2015). Sarkozy her platformda Türk ve Müslüman karşıtlığını dile getirirken, 
Türkiye’nin de AB’ tam üye olmasına net bir şekilde karşı çıkmıştır. Buna karşın 
Hollande ise Türkiye’nin AB üyeliğine doğrudan karşı çıkmamakla birlikte AB’nin 
kurumsal yapısını, Fransız kamuoyundaki Türk ve Müslüman karşıtlığını düşünerek 
Türkiye’ye tam üyelik konusunda tam destek vermemekte, Chirac ile başlayan 
Sarkozy ile devam eden bu karşıtlığı sürdürmektedir (Darnis, 2012: 6-7).  Öyle ki, 
AB’nin herkesin girebileceği bir değirmen olmadığını söyleyen Hollande, 
Türkiye’nin AB’ye üye olamayacağını söylemiştir. (Karluk, http://www.turkish 
news.com, 2015) Diğer yandan, 1915 Olayları’nı Soykırım olarak nitelendiren 
Hollande, Almanya’nın II. Dünya Savaşı sırasında Yahudilere yaptığı soykırımı 
kabul ettikleri gibi Türkiye’nin de 1915 Olayları’nı kabul etmesi gerektiğini, bu 
konunun Türkiye’nin AB üyeliği için bir ön koşul olarak getirileceğini ifade etmiştir.  

 
Kıbrıs konusunun ve dünyada var olan ve 11 Eylül 2001 olaylarından sonra 

daha çok artan Anti-İslam algısının Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin önünde 
önemli engeller olduğunu da belirtmiştir. Bunun yanında, Türkiye’nin AB’ye tam 
üye olması durumunda uygulamak zorunda olduğu yüzlerce kural nedeniyle ülke 
egemenliklerinin sorgulanır hale geleceğini ve Türkiye’nin AB üyeliğinden çıkmak 
isteyeceği de ifade edilmiştir. Genel olarak Hollande, Türkiye’nin AB’ye tam 
üyeliğine Sarkozy gibi doğrudan karşı olmasa da, seçim kampanyalarında dahi 
Türkiye’nin üyeliğe hazır olmadığını söylemekle yetinmiştir. Buna karşın, Bu 

http://www.dispolitika.org.tr/
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anlamda, Hollande’ın seçim kampanyası sırasında Türkiye’ye ilişkin görüşleri de 
düşünüldüğünde, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin ivme kazanacağı çok da gerçekçi 
gözükmemektedir. Bütün bunların sebepleri ise Türkiye’nin nüfus olarak 
büyüklüğü, kimlik ve dini açıdan farklı bir ülke olması, bu farklılığın bazı AB üyesi 
ülkelerde neden olan entegrasyon sorunları, Fransa kamuoyunun büyük 
çoğunluğunun Türkiye’yi AB’de görmek istememesi Türkiye’nin AB’ye üye 
olmasıyla Avrupa’da var olan işsizliği artacağı endişesi, AB’nin genişleme 
yorgunluğu ve ekonomik krizin olumsuz sonuçları gibi yapısal sorunlardan 
dolayıdır (Avrupalılar Müslüman Türkiye’nin AB’de Yeri Yok, 
http://tr.shafaqna.com, 2015). Yani Fransa’da liderler arasında söylemler farklı olsa 
bile oluşturdukları dış politikaları söz konusu yapısal sorunlar nedeniyle devam 
etmektedir. Bu sorunlar düzelmeden ilişkilerin canlanma ihtimali de zor 
görünmektedir. 
 
  

http://tr.shafaqna.com/
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