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Türk-Fransz likileri
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Özet
Osmanl Devletinin Birinci Dünya Sava ve daha sonra da Milli Mücadele döneminde mücadele ettii devletlerden biri de Fransa’dr. Osmanl topraklar üzerinde geni çkarlar bulunan Fransa, Mondros Atekes Antlamasnn ardndan Anadolu’nun baz
bölgelerini igal etmitir. Ancak Türk Milli Mücadelesinin gücü Fransa'y ypratm ve
1920 yl ilkbaharndan itibaren Fransa’nn Türkiye politikas deimitir. Sakarya Sava’nn ardndan TBMM Hükümetiyle Ankara Anlamas’n imzalayan Fransa, bu antlama neticesinde Anadolu’dan çekilmitir.
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30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi, sadece I. Dünya Savan bitiren bir atekes antlamas olarak kalmam, ayn zamanda da Osmanl Devleti’ni fiili olarak tarih sahnesinden silmitir. Zira bu mütareke, "ark
Meselesi"nin halli ve Osmanl Devletinin ölümü anlamna “Sevr Bar Antlamas”nn (10 Austos 1920) temelini tekil etmekte olup1; bu atekesle Devlet-i
Aliyye’nin bütün hâkimiyet haklar ve göstergeleri elinden alnm ve tilaf Devletleri, anlama maddelerinin hükümlerine dayanarak Osmanl topraklarn
igal etmilerdir.2
Kasm aynn hemen ilk günlerinden itibaren balayan igallerin varaca
netice, 13 Kasm tarihine gelindiinde belli olmutur. stanbul hükümeti matbuat yoluyla “erefli bir atekes”(!) imzaland yönündeki telkinlerle kamuoyunu oyalarken, bu tarihte yani 13 Kasm’da stanbul tilaf Devletleri tarafndan fiilen igal edilmi ve böylece Türk milletini içerisine dütüü felaketten
kurtarmas beklenecek tek meru otorite olan Osmanl Saltanat, igal kuvvetlerinin eline geçmitir. Bu igale kar çkma dirayetini gösteremedii gibi, Türk
milletini bekleyen felakete adeta raz bir tavr sergileyen Padiah’ tan ümit
kesilince de, artk “Türk milleti kendi istiklalini kurtarmak için gereken azmi
gösterme ve karar verme yükümlülüünü kendi eline almtr.” Hemen her
yerde gayr-i Türk ve gayr-i Müslim aznlklarn müthi sevinç gösterileriyle karlanan igal kuvvetleri ise, bu corafyadaki Türk hâkimiyetini sona erdirmeye
kararl olduklarn açkça göstermekte; stanbul'a gelen igal kuvvetleri kumandan Fransz Franchet d'Espeley, yerli Rumlarn hediyesi olan beyaz at ile s-
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tanbul'u gezerken hem Fatih'e nazire yapmakta hem de bu düünceyi en belirgin ekilde sergilemektedir.3
Ancak "felaketin cokun bir nehir gibi Türkiye'nin üzerine akt" bu ortamda, igalcilerin hesaba katmad bir gerçek vardr. Bu gerçek; Yldrm Ordular Kumandanl görevinin bitmesi üzerine 13 Kasm'da, yani igal günü olan o "Kara
Gün"de4 stanbul'a gelen Mustafa Kemal'in, bu manzara karsnda haykrd;
"Geldikleri gibi giderler." inanc; yine ayn manzaraya kar Kazm Karabekir’in dile
getirdii; "Tek da ba mezar oluncaya kadar uramal." kararll5 ve Süleyman
Nazif'in destanlatrd; "Dedem koynunda yattkça benimsin ey güzel toprak / Neler
yapm bu millet en yakn tarihine dön bir bak." gerçeidir. Nitekim Türk milletinin
gösünde ve yumruklarnda sklan millî kin ve nefret günden güne büyümekte,
yorgunluk ve bkknlk içerisinde harap ve bitap dümü gözleri Türk milletini
bir defa daha böylesine dar bir geçitten geçirecek büyük önderini beklemektedir. 6
Bu arada ilk igallerin hemen ardndan Türk milletinin tepkisini gösteren
Müdafaa-i Hukuk hareketleri görülmütür. Ancak bunlar ilk balarda kitlesel
bir hareket ölçüsüne kavuamam, bütün milleti ayaa kaldramamtr. Nihayet 15 Mays tarihli zmir igali, millî öfkenin önünde durulmaz bir sel gibi patlad hadise olmutur. Bu son igalden sonra, millet arad büyük kurtarcy
daha büyük bir heyecanla beklemeye balamtr. Gerçi bazlar M. Kemal'in
"bütün yenikler içerisinde tek muzaffer kumandan" sfatyla prestijini ve karizmasn
kullanarak bu görevi üstleneceini sezmekte ve bilmektedir ama henüz zmir
kvlcmn büyük bir ate haline getirecek bir hareketi olmamtr. Nihayet 19
Mays' ta Samsun'a çkt ve ardndan 22 Haziran'da Amasya Tamimi ile Kurtulu Savan balatt haberi, bütün memleket sevdallarn O’nunla ayn
yola ve O’nun arkasna sürüklemitir. Beklenen lider gelmi ve Türk milletini
bu dar geçitten geçirmek için mücadeleye balamtr.
Türk Millî Mücadelesi, 1920 tarihinde Yunanl yazar Moskopulos’un “Bu
yamac ve katiller milletinin Avrupa’da oturmaya hakk yoktur. Cedlerinin yaadklar
yere gitsinler” sözleriyle beliren; “Türkler defolup Asya’ya gitmelidirler. Yeni ve eski
Türk idaresi bir kan ve ahlakszlk idaresidir. Avrupa ve stanbul bunlardan temizlenmelidir.” amacyla Türkiye’ye yönelen bir saldry hezimete uratmtr. Atatürk’ün
ifadesiyle “Felaketin cokun bir nehir gibi Türkiye’nin üzerine akt” bir ortamda
“ark Meselesinin Halli” senaryosunu, o senaryoyu hazrlayanlarn bana
çalmtr. Zira bu mücadelenin felsefesi; her türlü hürriyet ve hakk müdafaa,
eref ve haysiyeti müdafaadr.
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Türk Milletinin, yukarda ksaca özetlediimiz milli mücadelesini verdii
devletlerden birisi de Fransa’dr. Çalmamzda Osmanl Devletinin son dönem
d politikas Türk Fransz ilikilerinin genel seyri, Fransa’nn Türkiye üzerindeki
çkarlar hesaplar ve Milli Mücadele dönemi Türk-Fransz ilikileri ele alnacaktr.
TÜRK FRANSIZ LKLERN TARH SEYR
Osmanl Devletinin Birinci Dünya Savanda ve daha sonrada Milli Mücadele
srasnda mücadele ettii devletlerden biri de Fransa’dr. Bu devlet ile bilinen
ilk diplomatik ve ekonomik ilikiler 1536 ylnda Kanuni Sultan Süleyman ve I.
François arasnda balamtr. Kanuni, Fransz kral düman Cherles-Quint’in
elinden kurtarm ve Fransa’ya kapitülasyon denen ekonomik, hukuki, kültürel
ayrcalklar tanmtr. Fransa bu ilikilerden her zaman büyük yararlar salamakla beraber, sonraki yllarda, bazen barç yollarla, bazen de batl devletlerle birleerek ve savaa bavurarak Osmanl devletinden daha fazla siyasi,
ekonomik ve kültürel çkarlar salama eklinde sinsi ya da açktan aça bir
politika izlemitir.
Kanuni’nin balatt ve zamanla gelien Fransa’ya “ihsanlarda bulunma”
eklindeki Türk politikasndan Fransa her zaman çok kazançl çkmtr.7 mzaland günlerde bu anlama ekonomik hususiyeti yannda, ayrca siyasi bir
karaktere de sahipti. Kanuni Sultan Süleyman’n yüksek diplomatik gayelerle
yapt ali-cenabane hareket, Fransa’nn olduu kadar Osmanl’nn da menfaatineydi. Bu anlama ile Fransa’ya tannan imtiyazlar, Fransa’y dier Avrupa
devletlerinden üstün mevkie yükseltip I. François’i Alman Kral arlken’e kar
kalkndrma amac tayordu.
Osmanl-Fransz ilikileri yaknça balarnda Campo Formio Bar Anlamas (17 Ekim 1797) ile balam, Fransa ile Osmanl Devleti snr komusu
olmu böylelikle Fransa ilerdeki bir bölümeye aktif olarak katlabilecek konuma ulamtr.8 Avusturya ile Fransa arasnda yaplan bu anlamayla Venedik
Cumhuriyeti topraklar paylalm, Fransa anlamann 5. Maddesi uyarnca
Yunan adalaryla Arnavutluk ve Yunanistan’n bitiik kylarndaki eski Venedik
topraklarn ilhak etmitir. Osmanl mparatorluunun geleneksel müttefiki
Fransa onun komusu olmutu. Eski dostlukta bu darbeyi kaldramazd; çok
geçmeden Mora dan endieli raporlar gelmeye balad.9
Fransa’nn teminatlar Osmanl Devleti’ni yattrmaya yetmedi ve yeni
Rus elçisi General Tamara devrimci Fransa’nn tehlikelerine kar selefinin
ikazlarn tekrarlad zaman ona daha fazla kulak verildi. Ancak bu zamana
kadar geçen sürede Osmanl Devleti III. Selim döneminin hemen balarnda
balatt denge siyaseti ile uluslar aras platformda Devlet-i Aliyyeyi yalnz
brakmamak politikasnn ilk örneklerini 11 Temmuz 1789’da sveç ile 30 Ocak
7
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1790’da Prusya ile anlamalar imzalayarak göstermiti.10 imdi ise aslnda
Kanuni Sultan Süleyman’dan beri dostu ve müttefiki olan Fransa’nn yeni rejimini tanmak ve elçisini resmen stanbul’da göreve balatmak niyetindeydi.
Ancak III. Selim yine denge politikasyla hareket ediyordu. Yeni Fransz Devleti’ni tanmakla dier büyük Avrupa Devletleri’ni gücendirmek istemiyordu.
Nitekim Prusya’nn Fransa’y tanmas Osmanlya bu frsat tand.11
Bütün bu olumlu gibi gözüken gelimelere ramen Fransa aslnda Akdeniz’de ve baharat ticaret yollar üzerinde etkili olmak istiyor ve bu durumu
gerçekletirmek amacyla planlar yapyordu. Nitekim Napolyon 16 Austos
1797’-de direktuvar hükümetine gönderdii bir mektup da Osmanl mparatorluunun topraklar için besledii düünceleri öyle açklyordu; “...Korfu, Zanta
ve Kefalonya adalar bizim için bütün talya’dan daha önemlidir. Eer tercih
mecburiyetinde olaydk bütün talya’y imparatora (Avusturya’ya) terk edip
ticaretimiz ve zenginliimiz için basamak olacak bu dört aday korumak zannedersem daha iyi olacakt. Türklerin mparatorluu gün geçtikçe yklyor. Bu
adalara sahip olmak bizim imkan nispetinde Türkiye’yi takviye edebilmek veya
bu olmazsa ondan paymz alabilmek mevkiine koyacaktr. ngiltere’yi tam
anlamyla ezmek için Msr’ zaptetmek lüzumunu duyacamz zaman uzak
deildir. Her gün zayflayan geni Osmanl mparatorluunun durumu bizi
biran önce yakn dou ticaretimizi koruma tedbirlerini almak mecburiyetine
zorlamaktadr.”12
te bu düünceler içerisinde yer alan Napolyon tüm Avrupa’y idare edebilecek bir Fransa yaratmak gayesi ile ngiltere’yi yenmek bunun içinde önce
onun denizlerdeki üstünlüüne son vermek amacyla Msr’ ele geçirip bundan
sonra ngiltere’yi can damar olan Hindistan’dan koparabilmek konusundaki
bir teklifini direktuar idaresine verdi.13 Bu teklifin kabul edilmesi üzerine Napolyon 19 Mays 1793 de Toulon’dan ayrlp Msr’a doru yola çkt. Ve bir
süre sonra Msr, Fransa tarafndan istila edildi.
Bu durumda devlet adamlarnn bir ksm Fransa’ya derhal sava açlmasn öne sürdüler. III. Selim ise bu görüte deildi. Dümana bir ey yapmayacak olduktan sonra harp açmak neye yarayacakt. Padiah “Tedarikat-
seferiyede gayet acele olunup, ilan- harp hususunda teenni ve bataati bine
bir miktar vakit tedarik eylemek iktiza eyler zannederim.”14 diyerek aceleci
davranlmasn önlemitir. Dier taraftan da liman ehirlerine gönderilen fer10
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manlarla ngiliz tüccarlarna ve gemilerinin rahatlkla limanlara yaklamalarna
izin verilmesi istenmitir.
Osmanl Devleti igal karsnda yine Avrupa dengelerinden yararlanmay
tek çare olarak düündü. Önce 23 Kasm 1798’de Rusya ile yaplan anlamadan sonra, 5 Ocak 1799’da ngiltere elçisi Spencer Smith ile Reisü’l-küttab Atf
Bey arasnda 13 maddeden ibaret bir anlama imzaland.
Osmanl-ngiliz anlamas, Osmanl siyasetinde ve Avrupa politikasnda
önemli bir yere sahipti. Cebeli-Tark’tan sonra Malta’y alan ve Hindistan’n
emniyeti için Msr’la yakndan alakadar olan ngiltere’nin Osmanl sularnda
Fransz ticaretini mahvederek onun yerine geçmek istemesi Osmanl topraklarnn bütünlüü yolundaki politikasnn baladn gösterir.15 ngiltere’nin bu
anlamadan sonra Osmanllarn uluslar aras ilikilerinde üstün rol oynayacak
bir denge unsuru olacaktr. Nihayet Osmanl Devleti Fransa’ya kar 21 Ocak
1799’da Sicilya Krall ile de bir anlama imzalayarak dörtlü bir grup oluturmu oldu.
Osmanl Devleti bu ilerle urarken Napolyon da Suriye üzerine yürüyerek Dou Akdeniz limanlar ngiliz filosuna kapamak, Osmanl Devleti’ni ürküterek onu bar yapmaya ve Msr üzerindeki görülerini kabul etmeye zorlamak niyetindeydi. Ancak ne var ki Fransz kuvvetleri Cezzar Ahmet Paa’y
geçerek Akka’y alamadlar. Bonapart’n ilk yenilgisi olarak tarihe geçen bu
zafer Fransz kuvvetlerinin manevi olarak çökmelerinde de etkili olmutu. Bir
süre sonra Napolyon’un Ortadou’yu terk etmesi ngilizlerin skenderiye ye
asker çkarmalaryla, Franszlar yenilgiye uradlar 30 Austos 1801 de imzalanan El-Ari anlamasyla Msr’ boalttlar.16
htilalin hemen sonrasnda yaanan ve tarihi Osmanl Fransz dostluunu
bozan bu hadise, III. Selim ile uygulanmaya balanan denge politikasnn ilk
zaferi olarak sonuçland. Dengeleri lehine çevirmeyi baaran padiah Msr’n
tekrar Osmanl hakimiyetine alnmasn salad. Ayn zamanda yine denge
politikas gerei Avrupa’da düman brakmak istemeyen padiah hemen Fransa’yla olan kötü durumu düzeltmek giriimlerinde bulundu. Zira bu sralarda
ngiliz ve Rus ihtiraslar Osmanl için tehlikeli boyutlara ulamaya balamt.
FRANSA’NIN TÜRKYE ÜZERNDEK MENFAATLER
19. Yüzyl sonlarnda Avrupa’da sanayileme salandktan sonra, gerek hammadde gerek ucuz içilik ve gerekse pazar olarak girilmemi bölgelere ve zengin endüstriyel kaynaklara sahip Osmanl topraklarna yönelmilerdi. Ekonomik pazarlarn paylalmasndaki rekabet açsndan da, Osmanl topraklar
sanayilemi Avrupal devletlerin ilgisini çekmekte ve buralara girebilmek için
birbirleriyle yarmalarna sebep olmaktayd.
15
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Osmanl topraklar üzerinde geni çkarlar bulunan Fransa müttefiklerimizden daha geri saflarda kalamazd. Ancak 1914 ylnda patlak veren Birinci
Dünya Sava nedeniyle dokuma endüstrisi dalnda da etkilenmi ve sarslmt. Bu nedenle Fransa pamuk ihtiyacn karlad ülkelerdeki maliyet artlarndan dolay emein daha ucuz olduu yörelerde ve özellikle sömürgelerinde
üretimini canlandrmaya çalyordu. Gerçi Osmanl Fransa’nn sömürgesi
olmamakla birlikte, kapitülasyonlarla tannan imtiyazlardan dolay zaman içersinde ekonomik yönden sömürge durumuna düünülmütü. Osmanl topraklarnn verimli bir ksmn tekil eden Çukurova Franszlarn bütün dikkatlerini bu
bölge üzerine çekiyordu. Çünkü Çukurova Fransa’nn ihtiyaç duyduu pamuk
ihtiyacn karlayacak durumdayd. Kuzey Fransal i adamlar ve tüccarlar,
bölgelerindeki dokuma fabrikalarnn ürünleri için Türkiye’nin geni bir pazar
olabilecei görüündeydiler.17
Osmanl mparatorluu Birinci Dünya Sava srasnda kapitülasyonlar
kaldrm, fakat Almanlarla ayn saflarda yer alan Osmanl yenilince, onlar
daha ar artlarla yeniden kabul etmek tehlikesi ile kar karya kalmt.
Ancak Anadolu da yeni bir direnie geçen Türklerde kapitülasyonlar kaldracaklarm söylüyorlard. Bu Franszlar Anadolu Savann sonucuna endieyle
bir ilgi duymaya itiyordu.18 Çünkü her Osmanl Sultan deitikçe imzalanan
yeni anlamalarla Fransa’ya daha fazla imtiyazlar verilmi 1914 ylna gelinceye
kadar bozulan Osmanl iktisadisinin sonucu olarak, devletin d borçlar üç
buçuk milyar Franka ulamt. Bu durum Türkiye’yi her yl bütçesinin üçte
birini d borç faizlerine ayrmak zorunda brakmt. Türkiye’nin borçlu olduu
devletler arasnda yüzde altm pay ile Fransa ilk sray alyordu. Fransa bu
alacaklarna karlk olarak Güney vilayetlerimizin igalini bir sebep olarak
göstermeye çalyordu.19
Müttefiklerin Türkiye’de savunulmas önem tayan çkarlar vard. Bunlar:
bankalar, demiryollar, maden yataklar, ormanlar, limanlar, belediye kamu
hizmetleri, gümrükler, ekonomik ve endüstriyel bütün altyapy oluturuyordu
ve yüksek Avrupa maliyesinin elinde bulunuyordu. Kapitülasyonlar sayesinde
yabanclar (müttefikler, Avrupallar) bundan baka adli ve mali önemli imtiyazlardan da yararlanyorlard. ttifakn temsilcileri için, sonradan kazanlm bütün bu kolaylklar ucuz bir fiyata elden çkarmak söz konusu olamazd. Fakat
Ankara Hükümeti’ne gelince, o bundan sonra ne verilen imtiyazlar ne de kolaylklarn sözünün bile edilmesini istemiyordu ve bat emperyalizminin boyunduruundan kurtulmaya kesin olarak kararlyd.20
Fransa’nn Türkiye’deki mali, ekonomik çkarlar daha ziyade devlet adamlarn ve kapitalistleri ve tüccarlar ilgilendirmesine karlk, sokaktaki Fran-

17

Akyüz, a.g.e., s.60.
Akyüz, a.g.e., s.6l.
19
Yaar Akbyk, Milli Mücadelede Güney Cephesi (Mara), Ankara, 1990, s.57.
20
Ömer Budak, Fransa’nn Anadolu Üzerindeki Siyasi, Ekonomik, Kültürel ve Jeopolitik Çkarlar (1918-1924),
(Yaynlanmam Doktora Tezi), Kayseri, 1995, s.9.
18

102

Milli Mücadele Dönemi Türk-Fransz likileri

Fransz’n gururunu en çok okayan, ülkesinin doudaki “asrlk prestiji “ ve
“kültürel nüfuzu” idi.21
Fransa, Amerika Birleik Devletleri’nin ve doudaki dier rakiplerinin (Büyük Britanya, Almanya, talya ve hepsinden farkl bir yönetimi olan Sovyet
Cumhuriyeti) karsnda, Fransa kendisinin etkisiz kalmasna müsaade
edemezdi. Türkiye’de koruyacak çok önemli çkarlar vard. Özellikle büyük
savatan (Birinci Dünya Sava) önce bu ülke (Türkiye) de yaplm olan çok
sayda yatrmlar vard. u yada bu ekilde bu çkarlarn korumay denemek
zorunda olduunu düünüyordu.
Bu kayglardan çok sonra, Fransa ve Britanya hükümeti, Fransz mali ve
ekonomik çevreleri, orada çkar salayabilirler umuduyla Kemalistlerle bir yaknlama stratejisinde karar kldlar.
Bu rakipler arasnda, ilk srada yakn douda, Fransa’ya rakip olan Büyük
Britanya’nn belirtilmesi gerekir. O daha önce Musul petrollerine salamca el
atmtr. Osmanl mparatorluu’nda Araplarn yaad bölgelerden büyük bir
ksmn kendine mal etmitir. uras hiç üphe götürmez ki ngiltere yine demiryollarna, tamacla, tarmsal zenginliklerine ve Anadolu’daki madenlere
göz koymaktadr. Yazarn da eserinde belirttii gibi ngiltere ve Fransa Osmanl
topraklarn paylarlarken bir yandan da birbirlerini engellemeye çalmaktadrlar. Ayrca Franszlarn, ngilizlerin ellerine geçmesinden korktuklar çkarlar
kendilerine ait bir kayp gibi deerlendiriyorlard.22
1914’te birlemi borçlar ve dier ikrazat toplam olan dört milyar franka
yakn borcun alacakllar arasnda, Fransa %60 bir pay ile ilk bata idi. Bu alacakllardan Almanya’nn %26, ngiltere’nin ise alacak oran % 14 kadard.
Ayrca, yabanc özel teebbüslerce Türkiye’de yaplan yatrmlar içinde
Fransa’nn pay 830 Milyon Frankla % 50’yi buluyordu. (Almanlarn % 35, ngilizlerin ise % 14 tür.
Franszlar Anadolu Sava srasnda Anadolu’daki yatrmlarn kaybolmasna asla raz olamyorlard.23 Fransa’nn ekonominin can simidi olan petrol ile
ilgilenmeleri 1917 ylnda Fransa da ba gösteren petrol krizi ile balam ve
Fransz devlet adamlar, 1918 ylnn Kasm aynda Deutsche Bank’n Turkish
Company’daki % 25 hissesini devralmak üzere giriimde bulunmulard.24 Bu
giriimlerin akabinde, Aralk 1918’de Lloyd George, Clemanceau ile görümütü. Bu görüme tarihi bir safha oluturmutur.
Lloyd George, Clemanceau’dan, Filistin üzerinde ngiliz himayesinin tannmasn, Ayrca Fransa’nn Musul bölgesindeki haklarndan ngiltere lehine
feragat etmesini istemitir. ngiltere buna karlk, Türk petrolleri irketindeki
Almanya’nn hissesinden %25’ini Fransa’ya verebileceini belirtmitir.
Bunun üzerine, 26 Nisan 1919’da ngiltere ile Fransa arasnda Long 21
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Berenger petrol anlamas yaplmtr. Bu anlama ile ngiltere ve Fransa; Rusya, Romanya, ngiltere, Fransa sömürgelerinde ve özellikle Mezopotamya da
bulunan petrol bölgelerindeki çkarlarn yeniden düzenlemilerdir.
Fransa’nn bu anlama ile Musul’u kaybetmesi, zamann babakan
Clemanceau’ya çeitli tenkitlerin yönelmesine sebep olmutu. Clemanceau ise
bata Çukurova olmak üzere Mezopotamya ‘ya kadar uzanan Güneydou
illerimizi elde etmek için Musul’u bir yem olarak kullandn belirtiyor ve düüncelerini öyle açklyordu.
Bir tarafta petrolleri ile Musul, dier tarafta Çukurova, skenderun, Antep,
Mara, Urfa ve Badat demiryolu; skenderun-Musul petrollerinin akaca skenderun’a boru hatt döenip petrol aktlmas öngörülüyor. ngilizler petrolü
Filistin’e aktmak için bu hatt Hayfa’ya doru yapmak istiyorlar; bu hattn çok
pahalya mal olacan düünen Clemanceau Çukurova ve Güney illerimizi
tercih ediyor, Musul’u ngilizlere brakyordu. Ancak çok sonralar bir ngiliz
oyununa geldiklerini anlyorlard.
Clemanceau, Musul’un ngilizlere verilmesi karlnda elde ettiine inand Çukurova ve Mezopotamya’ya doru uzanan Güneydou illerimizin bir
tarm bölgesi olduunu ve Çukurova’nn en verimli yer olduunu da biliyordu.
Ayrca en bata ihtiyaçlar olan ve temininde güçlük çekmi olduklar pamuk
Çukurova’nn en gözde ürünüydü. Pamukla birlikte üzüm, zeytin, turunçgiller
ve tahl da bu bölgenin balca ürünleri arasnda yer almaktayd.
Gaziantep yaylasnda da gerek tahl ve gerek üzüm ve fstk gibi kymetli
tarm ürünlerinin her türlüsü yetimekteydi.
Ayrca bu bölge de günün artlarna göre ticaret oldukça gelimi durumda idi. Osmanl mparatorluu’nun stanbul’dan baka bir çok yerlerinde fabrikalar yokken bu bölgede fabrika ve atölyeler kurulmutu. Ayrca bölgede Mersin ve skenderun gibi iki önemli iskele (Liman ) vard. Mersin iskelesi Konya,
Adana, Nide Kayseri ve Orta Anadolu’nun dier baz bölgelerinin d ticaret
iskelesi durumunda olduundan çok zengin bir hinterlanda sahipti. skenderun skelesi de, Antakya, Halep, Gaziantep, Mara ve Urfa gibi yakn bölgelerden baka Güneydou Anadolu’nun ve hatta Irak ve ran’n iskelesi durumundayd. Ve halkn yaama seviyesi dier bölgelere nazaran yüksekti.25
Fransa, Çukurova’ya sahip olmakla ilk anda yukarda belirtilen ve aada
belirleyeceimiz ekonomik çkarlar ele geçirebilirdi. Bununla beraber Seyhan
ve Ceyhan nehirlerinin meydana getirdii delta Orta dounun en verimli ovasn tekil ediyordu. Ayrca yukarda saydmz ürünlere ilaveten Çukurova
ekerkam ve Krom madenleriyle de ünlüdür. Ve bu topraklar ylda bir kaç
mahsul vermektedir.26 Böylece anlalaca gibi Fransa’nn konuya iktisadi
açdan yaklat aikardr. Fransa bu bölgeye sahip olmakla Pamuk hammaddesi açsndan muhtaç bulunduu ABD ve ngiltere’ye bamllktan kurtulmay

25
26
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düünüyordu.27
Bütün bunlarla birlikte Adana pamuklar, Ergani bakrlar ile Iran ticaretinin en ksa yolu üzerindeki skenderun liman, Rusya, ngiltere ve Almanya için
önem tad gibi bu bölgedeki çkarlarndan dolay Fransa için, çok daha
büyük öneme haiz idi.
ngilizlerle Franszlar, 16 Mays 19 16’da Leningrat’ta yaptklar Syks-Picot
anlamas ile Irak, Çukurova, Güneydou bölgemiz, Suriye ve Filistin’i aralarnda bölümülerdi. Bu suretle Irak ve Filistin, ngilizlere brakld takdirde,
Franszlar Ergani bakrlarna, Çukurova’nn pamuuna ve ölçüsüz imkanlara
sahip Iran ülkesinin en yakn ve en elverili ihraç merkezi olan skenderun
limanna sahip oluyorlard. Fakat Birinci Dünya Harbinden sonra ngilizler,
Antep, Mara ve Urfa’y igal ederek Musul petrollerinin ngilizlere braklmas
halinde buralar boaltacaklarn ileri sürdüler ve bu suretle, Franszlarn Musul’dan vazgeçmeleri art ile Urfa, Mara ve Antep bölgelerini Franszlara terk
ettiler.28
ngilizlerle yaplan anlamaya göre Franszlar Çukurova’nn verimli topraklarn ellerine geçirmiler ve ayn zamanda Suriye’yi uzun süre ellerinde tutabilmeleri için Orta Toros geçitlerine hâkim olmulardr. Bu hususta Fransz
yetkilileri sözknusu bölgelerimiz için unlar söylemilerdir. Çukurova’nn ve
Güneydou’nun Franszlar tarafndan igali, stratejik ve ekonomik sebeplerle
Suriye’nin tarihi müdafaasn tekil eden Toros geçitlerini ele geçirmeyi istilzam etmektedir... Suriye’de kurulacak Fransz hakimiyetinin devamn salamak için Toros tünellerim ele geçirmek ayn zamanda Çukurova’ya hâkim olmak demektir. Burada, göz önünde bulundurulan stratejik önemi yannda
Çukurova’daki çkarlar için bu bölge üzerinde hassasiyetle durmakta idiler.29
Bu doal zenginliklerin yan sra; Çukurova Bat Asya’nn siyas iktisadi ve
stratejik en önemli bir noktasn meydana getirmekteydi. Bu zihniyetle hareket
eden ngiltere ve Fransa önce birlikte Çukurova’y istila etmiler, daha sonra
ise bölgenin denetimi tamamen Fransa’ya braklmt. Bu dorultuda hareket
eden Fransa sömürgeci ve emperyalist politikalar gerei, Çukurova’daki pamuk üretimi ve Toros dalar ile Musul arasndaki demir-yoluna tek bana
hâkim olmak üzere Toroslar da aarak Pozant’ya ulamlard.30
Ancak bölge halk iddetli bir ekilde direnerek Franszlar Çukurova’da
perian etmilerdi. Bu durumun farkna varan Franszlar, Çukurova bölgesini
ve Mara, Urfa, Antep havalisini ekonomik menfaatler karlnda tahliye edebileceklerini ima etmeye balamlard.
Bu srada zmir’in Yunanllarca igalinin Fransz kamuoyuna ilk hatrlatt
ey, Türkiye’deki Fransz çkarlarnn gelecei idi. Le Journal gazetesi “Hasta
adamn can çekimesi, Halifeliin gelecei gibi büyük bir problem ortaya çk27
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mas ve Douda Fransz etkisinin sonunun geldiini bildirmesi bizi pek
ilgilendirmez” derken, Le Petit Marseillais gazetesi, “Mademki Türkiye paylalyor Ziyafete geç kalanlardan olmayalm diyordu. “Lyon Re-publicain” göre
de, Osmanl mparatorluunun korunmas Fransa’nn çkarlarna daha uygun
düerdi. Zira, Almanya’nn sahneden çekilmesiyle Fransa Douda daha da güç
kazanan bir yere sahipti... Fakat her eye ramen imparatorluk parçalanrsa
Fransa’nn bütün Suriye’yi almas uygun olur. Le Temps gazetesi de, igalden
üç ay sonra unlar yazmtr. “Osmanl mparatorluu ne ekilde paylalrsa
paylalsn, hiç bir paylama Franszlara, bu devletin korunmasnn salayaca
avantajlara eit avantajlar salayamayacaktr.31 Görüldüü gibi Fransa basnyla siyaseti ve her eyi ile Anadolu’daki ekonomik çkarlarndan vazgeçememektedir.
Fransz basn bu hesaplar yaparken, Fransa’nn Akdeniz’deki Liman
Marsilya ile Güney-Batda Atlantik kysndaki liman ehri Bordeaux’da Anadolu’daki gelimelere ilgi nedenleri ve derecesi farkldr. Bordeaux halkm Anadolu’ya yöneltmiti; oysa Marsilya, Corafi, tarihi durumu nedeniyle Fransa’nn
dou ile ilikilerinde her zaman ba rol oynam, endüstri ve ticaretini geni
ölçüde douya dayandrm ve yöneltmiti. Suriye deki ipek üreticileri ile Lyon
ve Marsilyal alclar arasndaki ticaret eskiden beri, Fransa ile yakn dou arasndaki ilikilerde etkisini göstermiti. Savatan sonra, güneyliler, Dou Akdeniz ülkelerinde ipek böcekçiliinin gelitirilmesini istiyorlard. Fakat Korsikallar
Dou’dan ham ipek ithaline kar idiler ve ileme gibi üretiminde Fransa’ya ait
yerlerde yaplmasn istemekteydiler.32 Yani Çukurova, Güney Dou illerimiz ve
Suriye’nin Osmanldan, (Türklerden) alnmasndan yanaydlar.
Fransa, Dou Akdeniz’de bir köprüba tutmak amacyla mücadele ediyordu. Bu stratejik yaklamnn yannda Fransa’nn ekonomik açdan da amaçlar söz konusuydu. Bu amaçla Beyrut’taki Fransz yüksek komiserlii
mensuplarndan Ziraat Mühendisi Achort, 1919 Eylülünde Çukurova’y dolam ve bir rapor hazrlamt. Bu raporda, Marsilya’ya çok uzak olmayan Çukurova ve Güneydounun Fransa’nn tarm ihtiyaçlaryla birlikte bütün pamuk
ihtiyacn karlayabilecei, bu sebeple Çukurova ile Kuzey Suriye’yi Fransa’nn
elinde bulundurmasnn gerekli olduunu belirtiyordu.33 Bunun dnda, Fransa’nn Çukurova’dan tahsil edecei yüz milyonlar bulacak olan vergilerle bütçesini destekleyebilirdi. Ayrca narenciyenin burada bol miktarda yetitirilmesi
de düünülmesi gereken baka bir konudur.34
Ksaca, özellikle Kuzey ve Güney Fransa’daki dokuma ve ipek endüstrisi
için, genellikle’ de tüm Fransz endüstrisi için, Türkiye önemli ve yakn bir d
pazar durumundayd. Bu aslnda bütün Avrupa için düünülmesi gereken bir
doru idi. Avrupa savata yklmt. Yeni pazarlar bulmak, uzak ülkelerin verimli topraklarn istemek zorundayd.
31
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Türkiye, Fransa’da ve dier ülkelerde bu bakmdan ideal bir ülke olarak
görülüyordu.35 Çukurova ekonomik zenginliklerinden dolay Franszlar büyülemi olmas ve Franszlarca Suriye’nin devam saylmas münasebetiyle,
Suriye’de kurduklar Manda idaresine dahil etmek istedikleri bölgelerin banda geliyordu.36
Fransz basn bu konuyu halkna ilemeye çalrken, Le Temps da zaman
zaman ba yazlarnda ilginç yorumlar yapyordu.
Avrupa’nn yklm halde, verimli topraklar deerlendirme, yeni pazarlar
açma ihtiyacnda, Türkiye dünyann en zengin topraklar arasnda yer alan
bölgelere sahip ve bütün müttefik milletler için ihracatn gelimesinin ölüm
kalm meselesi olduu u anda gittikçe genileyen pazarlar salayabilir. Le
Temps “Türkiye için çok ar olan antlama Fransa ya da pahalya oturdu ve
onu alçaltt. Ne var ki, galip Fransa da antlamay imzalayacaktr. Çünkü, Fransa’da kapitalizmin amansz savunucusu Fransz hükümeti, darda “emperyalizm” olan, dier adyla dünya üzerine çöreklenen mehur ngiliz kapitalizmine
yenilmektedir.
Fransa Kamuoyunun hayal, krklna uramasnn nedeni açktr: Eskiden
Osmanl mparatorluunun her tarafnda maddi ve manevi çkarlar bulunan
Fransa, bundan böyle ancak kendisine tannan nüfuz bölgesine kapanp kalacaktr. Böylece, daha 1918 sonlarndan itibaren Türkiye’nin bir “Fransz pastas” olduu ve pastann parçalanmasna Fransa’nn katlmasnn akl kar olmayacan savunan baz Türk-severlerin tezi nihayet 1920 ortalarnda kamuoyunca benimseniyordu.37
Yalnz, Franszlarn Osmanl Devleti’nin karsnda yer almalar, çkarlar
gerei uzun sürmemiti. Çünkü tarih boyunca Türk-Fransz ilikileri en ileri
seviyede olmutu. Özellikle Fransa, bu ilikileri sayesinde Osmanl Devleti’nden pek çok faydalar salamt.38 Fransa lehine salanan bu faydalar madenler ve Demiryollar bölümünde ele alacamzdan, imdi bir baka Fransz
yazarnn düüncelerini aktarmaya çalacaz. Yazar aynen öyle diyor: u
anda Sivas’n uzaklarna kadar ina edilen ana demiryolu iki hatla tekrar Karadeniz’e balanyor. Bunlardan biri Zonguldak kömür yataklarna öteki de,
Samsun’un tütün bahçelerine kadar uzanyordu. Güneyde de bir hat ina edilmiti. O da eski Badat demiryolunu yarnn pamuk ve bakr ihraç liman
olan Mersin’e balyordu. Bir ikinci hat; Harput’tan geçerek Ergani’nin zengin
bakr yataklarna doru gidiyor ve her yl biraz daha fazla Kürtlerin memleketine yaklayordu. Bu yeni hatlar sayesinde, demiryolu a daha dün bir
sürü bölgelere bölünmü Anadolu’nun bütünlüünü çok iyi bir ekilde
salyordu.39
imdi bu satrlarn yazarn düünecek olursak 1919 ve 20’li yllarda ül35
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kemizi ekonomik ve siyasi olarak bu kadar detayl inceleme imkann nereden
ve nasl elde ettiini düünmeden geçmek mümkün olmuyor.
Oysa biz günümüz teknolojisinin imkanlarndan faydalanmamza ramen
yetmi milyon nüfuslu ülkemizin kaç insan acaba kendi ülkemiz hakknda bu
kadar detayl bilgilere sahiptir. Bu da gösteriyor ki Batl ülkeler, bata Fransa
ve ngiltere olmak üzere Asrlarn çalmalar sonucu bizleri parçalara ayrmaya
muvaffak olmulardr.
Birinci Dünya Harbi’nden sonra balayan mücadelede Osmanl mparatorluu’nun mirasnn dörtte üçünü eline geçiren ngiltere’ye Kar Fransa,
Suriye, Çukurova ve Güneydou illerinden Mezopotamya ya kadar olanlarn
tümüne sahip olsa bile, bu “Fransa’ya layk olmayan bir pondichery” demekti.
Fransz-ngiliz anlamas Fransz çkarlarna baka alanlarda da ters düüyordu. Kapitülasyonlardan yararlanma hakk Yunanllara ve Ermenilere de
tannmt. Artk Franszlar dier müttefiklerimizle eit düzeyde tutulacaklard.
stanbul ve Çanakkale Boazlarndan serbest geçi için kurulacak boazlar
komisyonunda ve Türkiye’nin bütçesini denetleyecek müttefikler komisyonunda Fransa-ngiltere ve talya ile ayn temsil hakkna sahip olacakt. Oysa
Fransa’nn Türkiye’deki çkarlar baka ülkelerinki ile karlatrlamazd.40
Yine bir süredir “bamsz ve yaayabilir bir Türkiye, kampanyasna girien, böyle bir Türkiye’nin, Fransa’nn milli menfaatlerine uygun dütüünü
savunan Le Temps 1920 Nisann ikinci yarsnda San Remo’da Türk meselesi
görüülürken diyordu ki:
“Osmanl mparatorluunun belli bal alacakllar Franszlardr. Alt yla
yakn zamandr borçlularndan metelik alamadlar. Yabanc ülkelerdeki her
alacan Fransa için özellikle deer tad bir zamanda bu durum sürüp
gidemez. Türkiye’ye ciddi askeri çaba gerektirecek veya yalnzca, imdiki karklklar sürdürme tehlikesi tayacak artlar kabul ettirilmek istenirse ödemeler ve al-veri geciktirilmi olur; bu da Türkiye’de yatrm yapan bütün
Franszlara zarar verir. Bundan kaçnlmaldr. “Proje açklandktan sonra da La
croix, Anadolu’nun en büyük ticaret liman zmir’i, Yunanistan’a vermek “Fransa’y soymak” demektir. Çünkü ticaret imkanlar clzlaan Türkiye Fransa’ya
artk borçlarn kolay kolay ödeyemeyecektir diyordu.41
Görüldüü gibi Türkiye’nin müttefikler tarafndan bölüülerek igali nasl
plan ve projelerle gerçekletirilmise, yine dümü olduklar bataklktan kurtulmak isterlerken de yeni planlar projeler yaparak kendi ittifaklarna fazla
toleranslar tanmamaktalar. Bu durumun nedeni ise her ülke kendi çkarnn
tehlikeye girmesinden kayglanmakta ve kuku duymaktadr.
Bu arada Fransz Kamuoyunun aydnlanmas Le Temps gazetesinin Türkiye’nin lehine yapt yorumlar ve Türk dostu Pierre Loti’nin yazlarnn nda
Dou meselesinde Fransa’nn çkarlarn daha y görüp deerlendirmesinden
ileri gelmitir.
40
41
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Le Temps, önemli olan, halk en geni ekilde aydnlatmaktr.” diyerek.
Londra görümelerinin Türkiye’yi parçalamaya yöneldiini, zmir ve Trakya’nn
Yunanistan’a verileceini, Musul petrollerine ve Ergani madenlerine göz diken
ngiltere’nin bu amaçla bir Kürdistan devleti kurulmas için çaltn açklyordu.42
Çukurova’y çok iyi bilen Pierre Redan adndaki Fransz Yazar da, 1921
balarnda Paris’te yaynlad (Kilikya ve Osmanl Problemi) balkl kitabnda
Çukurova ve Mezopotamya’ya kadar uzanan bölgelerimizin tabi kaynaklarn,
zenginliklerini dile getiriyor, Fransa’nn bunlara ihtiyac olduunu ve onlardan
vazgeçemeyeceini ileri sürüyordu.
Suriye ve Lübnan’n iyi bir pazar ve hammadde kayna olmas, çeitli limanlarnn (özellikle Beyrut liman) Akdeniz ticaretindeki stratejik konumu
Fransa’nn itahn kabartan nedenlerdendi. Fransa ekonomik yatrmlarn yan
sra sosyal ve kültürel kurumlar araclyla da bölgede etkinliini kurma çabasna girmitir. Bununla birlikte Fransa da dier batl emperyalist devletlerin
yaptklar gibi kendi nüfuzuna almak istedii bölgelerde ulam ebekeleri kurma politikas izlemi ve Fransz emperyalizmi, Suriye’ye ilk önce Karayolu
yapmyla girmitir. XIX. yüzyln sonlarndan itibaren ise Franszlar Suriye’yi
demiryollaryla donatmaya balamlard.43
Fransa’nn Ortadou’da ve Akdeniz bölgesinde temel ülküsü, Hindistan’n en önemli balant yolu olan Akdeniz’e ve bu denizde kontrolü salayan
Boazlara ve bölgelere sahip, olmaktr. Bunun için de Fransa Akdeniz’de ve
Ortadou’da ekonomik ve siyasal bakmdan rakip olan ngilizleri alt etmenin
gerektiine inanmaktadr. ngiliz-Fransz çkar çatmalarnda ngilizler ilerine
geldii zaman Osmanl mparatorluu’nun yannda yer aldklarnda Franszlar,
Msr’ slam alemine tamak suretiyle karlk vermilerdir. slam devletlerini
Osmanl mparatorluu’ndan koparmaya çalmlar, bu arada da Hint yolunun
ilk basama olan Msr kapsn tkamay öngörmülerdir.44
MLL MÜCADELE DÖNEM TÜRK FRANSIZ LKLER
Görüldüü gibi Türk-Fransz ilikilerinin tarihi oldukça eskidir ve Napolyon'un
1798'de Msr'a sefer yapmas dnda genelde iyi bir gelime göstermitir. 19.
y.y.da da bütün Avrupa Osmanl mparatorluu'nun içilerine karmaya ve
Hasta Adam’n45 mirasna sahip çkmaya çalnca, Fransa uzun süre ngiltere'-

42

Akyüz a.g.e., s.148, 153, 177.
Budak, a.g.t., s.19.
Türk stiklal Harbi (1919-1921), C.VI., s. 8.
45
"Hasta Adam" tabiri, ilk defa Çar I. Nikola tarafndan 1853 tarihinde kullanlmtr. Bunun ilk kullanmnn “Hasta Ay” eklinde olduu ve ngilizlerin diplomatik nezaketinin bir ürünü olarak hasta adam
ekline dönütürüldüü iddialar da mevcuttur. Her frsatta Osmanl Devletini paylama projeleri yapan
Rusya devlet bakan I. Nikola, ngiliz Sefiri Hamilton Seymour ile yapt bir müzakere esnasnda;
“Osmanlnn ölümcül bir hasta olduunu, bu Hasta Adamn aniden ölümü karsnda hazrlksz yakalanmak yerine,
meseleyi kendilerinin halletmesi gerektiini” söylemitir. Osmanlya kefen biçen bu Çar, ilahî bir tecellidir ki,
iki yl sonra, Krm Harbini Osmanl’ya kar kaybedince intihar etmitir. b.k.z., Cemal Kutay, Bilinmeyen
43
44
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nin yannda yer alp, Osmanl mparatorluu'nun Rusya'ya kar toprak bütünlüünü korumaya çalmt. Fakat bu arada Osmanl mparatorluu'na ait
birçok Kuzey Afrika topran da ele geçirdi. Dier yandan da Osmanl Devleti'ne borç vererek, onu ekonomik ve mali denetim altna almada ngiltere ile
birlikte hareket etmiti. Almanya'nn güçlenmesi üzerine ngiltere'ye daha çok
yanaan Fransa, çökmekte olan Osmanl mparatorluu'ndan büyük parçalar
koparmak için gözünü Suriye, Lübnan, Adana, Mersin, skenderun topraklarna dikmiti. Birinci Dünya Sava içinde de ngiltere ile bu konuda anlamt.
Sözkonusu dönemde Rusya'nn doyurulmas için Boazlar'n ve Dou Anadolu'nun Rusya'ya verilmesine raz olunmu ise de Birinci Dünya Sava sonunda
Rusya sava d kaldndan ngiltere ile Orta Dou'yu istedikleri gibi paylama
frsatn bulmulard.
Fransa Birinci Dünya Sava'nda bütün gücünü Avrupa'da Almanya'ya
kar kulland. Bu sebeple ngiltere'nin tek bana Orta Dou'ya egemen olmamas için Türkiye konusundaki görüme ve ilemleri geciktirmek istiyordu.
Sava sonunda Fransa'nn en büyük sorunu Almanya bar idi. Fransa Almanya'nn iyice ezilmesini ve bir daha kendini toplayamayaca ar yükümlülükler
altna sokulmasn ve Fransa'da yaplan ykm için Almanya'nn Fransa'ya büyük
bir tazminat ödemesini istiyordu. Bu sebeple de Clemancau, Lloyd George'un
dümen suyunda bir politika izleyerek, Paris Bar Konferans'nda, ngiltere'nin
Orta Dou ile ilgili hemen bütün isteklerini onaylad. Kendi çkarlarna aykr
olmasna ramen Yunanistan'n Anadolu'ya çkmasna ve büyümesine raz
oldu. Orta Dou'da ngiltere'nin en büyük güç olmasna yardmc oldu. Fakat
ngiltere Fransa'nn Almanya konusundaki isteklerine yardmc olmad. Almanya'nn bütünüyle çökmesinin, Fransa'nn güçlenmesine yarayaca ve Avrupa'da üstün duruma gelip, Avrupa dengesini bozaca için Fransa'ya kar Almanya'y korudu. Alman donanmas imha edilip, ordusu datlm ve ekonomisi
büyük borç altna sokulmutu. Bu da ngiltere için yeterliydi. Bu sebepten
dolay Fransz kamuoyu ngiltere'ye kar çkmaya balad ve Fransa giderek
ngiltere'den koptu.46
Fransa I. Dünya Sava sonrasnda u bölgeleri igal etmiti.
Dou Trakya Demiryollar (9 Kasm 1918)
Çanakkale Boaz (6-12 Kasm 1918)
Dörtyol (11 Aralk 1918)
Mersin (17 Aralk 1918)
Toros Tünelleri (27 Aralk 1918)
Adana Ve Pozant (27 Aralk 1918)
Dou Demiryollar (15 Ocak 1919)
Turgutlu-Aydn Demiryolu (1 ubat 1919)
Tarihimiz, III.Kitap, stanbul, 1974, s: 193-217; Süleyman Kocaba, Tarihte Türk-Rus Mücadelesi, stanbul,
1989, s: 252 vd.
46
Salahi R. Sonyel, Türk Kurtulu Sava ve D Politika I, Ankara, 1995, s.195.
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Çiftehan Ve Akköprü (3 ubat 1919)
Afyon stasyonu (16 Nisan 1919)
Türkiye'nin Güney Dou topraklarn ele geçiren Fransa burada çok sert
bir Türk direniiyle karlat. Ermenileri Türklere kar destekledi ve Ermeni
politikasna sahip çkt.47 Ermeniler de Türklerden intikam almak için Franszlar kullandlar.48 Bu cephedeki Türk direniinin Franszlara çok ar kayplar
verdirtmesi ve Suriye mandasn tehlikeye sokmas, Fransz kamuoyunda ngiltere'yi suçlu bulma eilimini güçlendirdi. Fransz basn kendilerinden önce
buray elinde bulunduran ngiliz Ordusu'nu, Türkleri silahszlandrmamakla ve
Türk direnii konusunda ngiltere'yi suçluyordu. Fransa'da Clemenceau Babakanlktan ayrlp Ocak 1920'de bar yanls bir insan olan Briand'n Babakan
oluu da Fransz politikas üzerinde etkili oldu. Kilikya (Çukurova), Antep-Urfa,
Mara, direnmeleri üzerine buralar kaybedeceini anlayan Fransa, Bat Anadolu'da, ngiltere'nin desteinde kuvvetli bir Yunanistan'n bulunmasn da
kendi çkarlarna aykr bulmaya ve Türkiye'nin varln sürdürmesinin kendisi
için daha yararl olduunu görmeye balad. Çünkü Türkiye'nin d borçlarnn
% 60' ve Türkiye'deki yatrmlarn % 50'si Fransa'ya aitti. Ayrca Türkiye Fransz
ekonomisi için önemli bir hammadde kayna ve pazar idi.49 1921 ubat-Mart
aynda Londra'da Bekir Sami Bey ile imzaladklar ekonomik anlamada Fransa'nn isteklerini gösteriyordu. Bu antlama bilindii gibi M. Kemal tarafndan
reddedildi.50
Türk Kurtulu Sava'nn Fransa'y en çok ilgilendiren yönü, Türkiye'nin
Kapitülasyonlar kaldracaklarn söylemeleri ve tam bamszlk istekleri idi. Bu
sebeple Fransa Türkiye konusunda, 1921 ylndan itibaren bir yandan iyi niyetli
bir politika izlerken, dier yandan endie de duyuyordu. Yeni Fransz Hükümeti skenderun Körfezi'ne büyük önem verdiinden, oraya sahip olmann Fransa
için art olduunu belirtti. Öyle görülüyor ki Fransa skenderun dnda Türkiye
topraklarn boaltmaya raz olacakt.
Fransa'nn 1920 yl ilkbaharndan itibaren Türkiye konusundaki politikas
deimeye balad. Türk direniinin gücü Fransa'y ypratmt. ngiltere Almanya konusunda Fransa'ya oyun oynamt ve Fransa da douda ngiltere'ye
Yunanistan'a kar Türkiye lehine politika izlemekle oyununu oynayabilecekti.
Türklerin ngilizlerin dostu Yunanllara iyi bir ders vermesi istei Fransz kamuoyunda bu sebeple yaygnlayordu. Türk Ordular'nn Yunan Ordular'n I. ve II.
nönü Savalar'nda yenmesi de Fransa üzerinde Türkiye lehine büyük etki
yapt. 1921 Haziran ayndan itibaren talya'nn Güney Bat Anadolu'yu sessiz
47
smail Özçelik, Milli Mücadele’de Güney Cephesi, Urfa, K.B. Yay., Ankara, 1992, s.884 vd.; Ayn yazar,
“1915’te, Urfa’da Ermeni Olaylar ve syan”, Askeri Tarih Bülteni, Yl 11, Austos 1986, Say.21, s.23-33.;
Ayn yazar, “Milli Mücadele’de Urfa’da Ermeni Fransz birlii ve Bir Ermeni Doktorunun Amerika’dan
Gönderdii Mektup”, Askeri Tarih Bülteni, Yl.12, ubat 1987, S.22, s.193 vd.
48
Bilge Yavuz, Kurtulu Sava Srasnda Türk-Fransz likileri 1919-1922, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1994, s.55-56.
49
Akyüz, a.g.e., s.58 vd.
50
Mehmet Gönlübol-Cem Sar, “1919-1939 Dönemi”, Olaylarla Türk D Politikas (1919-1995), Ankara,
1996, s.,30 vd.
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sedasz boaltmas da Türklere silahla isteklerinin kabul ettirilmesinin mümkün olmad konusunda Fransa'y uyard. Bütün bu gelimeler sonunda, Mays
1921'de balam olan Türk-Fransz yaknlamas, Haziran'da Ankara'da balayan görümelerle geliti. Fakat Yunan Ordusu'nun Eskiehir-Kütahya saldrs
yüzünden görümeler askya alnd. Sakarya Sava'nda Yunan Ordusu'nun
bozuluu Fransa'nn Türkiye'ye yaklamasn çabuklatrd. Türkiye'nin komünist olmayacana da kanaat getiren Fransa, Türkiye ile 21 Ekim 1921 tarihinde Ankara Antlamasn imza etti. Böylece Türkiye karsndaki ngiliz-Fransz
bloku parçalanrken, Fransa ngiltere'den de intikam alyordu. ngiltere bu
yaknlamay hiç ho karlamayp, kar çktysa da etkili olamad.51
Sakarya Meydan Savann, milli dâvamzn gelimesinde büyük etkisi olmutur. Bu zamana kadar Türk kuvveti hakknda üphe vard. Sakarya zaferi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin ve Ordularnn kudret ve kuvvetini
dünyaya bir defa daha tantm, Türk Milletinin yok ve tutsak edilemeyeceini
anlatmtr.
Maddi ve manevî kuvveti hrpalanm olan dümann zafer umudu ve direnci artk tamamen krlmt. Öyle ki Sakarya'dan sonra bir daha Türklere
saldrmaya cesaret edememitir.
Bu zafer siyasî alanda da olumlu sonuçlar vermitir. Sovyet Rusya ile,
Moskova Antlamas esas olmak üzere, 13 Ekim 1921'de Kars Antlamas imza
edilmitir. Fransa ise Ankara tilâf-namesini imzalayarak Büyük Millet Meclisi
Hükümetini resmen tanmtr.52
Franszlar Birinci Dünya Savandan sonra Sirt, Urfa, Mara ve Antep çevresini igal etmiler fakat millî kuvvetlerin direnmesi karsnda geri çekilmek
zorunda kalmlard. Esasen Franszlar Birinci Dünya Savana yalnz anavatanlar için girmilerdi. Almanya ile Versaille (Versay) Antlamas imzalanmt.
Franszlarn balca amac bu antlama koullarn uygulamakt. ngilizler, Franszlarn Avrupa'daki siyasetini desteklemedii gibi, Yunanllar da kendi çkarlar
için Türklerle çarptryorlard. “Sevr Antlamas”ndan önce, Fransa ile Ankara
arasnda, bir mütareke yapld (30 Mays 1920) . Bu mütarekenin birtakm siyasî faydalar olmutur. Mütareke için Fransz Hükümetinin Ankara'ya bavurmas, stanbul Hükümetini deil, Millî Hükümeti tanmas demekti. Büyük Millet
Meclisinin ilk diplomatik belgesi budur.
Sakarya Savandan önce bakanlardan Franklin Bouillon (Franklen Buyyon) u Ankara'ya göndermiti. Franklen Buyyon ile yaplan görümeleri bizzat
Mustafa Kemal yönetmi ve Franklen Buyyon'a Misak- Millînin kabulünü teklif
etmitir. Fakat Franklen Buyyon, “Sevr Antlamas”nn mevcut olduunu,
Misak Millî'yi tanmaa yetkili olmadn ileri sürerek teklifi reddetti. Franszlar, Yunan ileri hareketinin balayacan bildiklerinden savan sonunu
bekliyorlard. Sakarya Sava sonunda Türk gücü ve Türk dâvasn anlayan
Fransz Hükümeti, Ankara Anlamasn imzalad (21 Ekim 1921).
51
52

Gönlübol-Sar, a.g.e., s.40.
Fahri Belen, Türk Kurtulu Sava, Babakanlk Basmevi, Ankara 1973, s.371 vd.
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Ankara Antlamasna göre:
1- Bu Anlamann imzasyla Türkiye ve Fransa arasnda sava sona erecekti.
2- Franszlar Güney Cephesinden kuvvetlerini çekeceklerdi.
3- skenderun bölgesi (Hatay) Franszlarda kalacak, fakat çounluu Türk
olan bura halk kültür alannda özgürlüünü koruyacak, Türkçe resmî dil olacakt.
4- Ankara Anlamasnn 9. maddesine göre: Osmanl Devletinin kurucusu
Osman Beyin büyük babas olan Süleyman ah'n türbesinin bulunduu
"Caber Kalesi" (Türk mezar), Türkiye snrlarndan 100 km. kadar uzakta, Suriye
topraklar içinde olmasna ramen, oras Türk topra saylm, burada asker
bulundurmak ve bayrak çekmek hakk Türkiye'ye verilmitir.
Anlamann imzalanmas srasnda Türk delegesi Yusuf Kemal Bey,
Franklin Bouillon'a, skenderun ve Antakya bölgesi halkna Türk Bayra'n
ihtiva eden özel bir bayrak kullanma hakknn verilmesini istedi ve bu istekleri
kabul edildi.
Bu antlama ile Birinci Dünya Sava öncesi kurulmu bulunan tilaf blou
parçaland. Versay'da kendisini desteklemeyen ve Almanya'ya yumuak davranan ngiltere'ye kzan Fransa Türkiye konusunda ngiltere'ye oyun oynuyor ve
tek bana hareket ediyordu. ngiltere bu antlamay hayret ve dehet ile karladn gizlemedi. Fransa Türk cephesinde 60-70.000 asker beslemek ve Türklerle savamaktan kurtuluyordu. Bu antlama yalnzca Güney Dou Anadolu
için imzalanmakla beraber, Fransa gibi büyük bir Avrupa devletinin Türkiye'yi
ve Misak- Milli'yi resmen tanmas bakmndan çok önemliydi. Fransz desteini yitirdikleri için Kilikya üzerindeki Ermeni hayalleri ykld. 130.000'den çok
Ermeni Suriye'ye, 30.000 kadar Ermeni de Kbrs'a göç etti. Dou Anadolu'da
da 300.000 kadar Ermeni, Ermenistan'a göç etti.
Bu antlamann Türkiye'ye siyasi yararlarnn yan sra, askeri bakmdan
da büyük yarar oldu. Bu cephenin tasfiyesi ile Türkiye güneyini de güvenceye
ald ve buradaki askerlerini Bat cephesine tamak olana buldu. Franszlar
bölgeyi boaltrken Türkiye'ye sat ve hibe yoluyla bir miktar silah, cephane
braktlar.
Bu antlama ile Hatay Fransa'ya braklmakla Misak- Milli'den ikinci ödün
verildi. Batum'dan sonra Hatay yitiriliyordu. Fakat o günün koullar altnda
elde edilen büyük kazançt. Çünkü Türkiye iki büyük cepheyi tasfiye etti. ki
büyük ülke tarafndan resmen tannd. Kald ki Hatay üzerinde Türkiye haklarndan vazgeçmeyecekti. 1923 ylnda Adana'ya gelen Atatürk, burada kendisini siyah bayrakla karlayan Hatay temsilcilerine “40 asrlk Türk yurdu yabanc
eline braklamaz.” diyerek kurtulu için söz vermi ve sözünü 15 yl sonra
yerine getirmitir.53

53

Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ege Ün. Basmevi, 1986, s. 291-293
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Abstract
France is one of the state that competed with the Ottoman Empire both in the First
World War and National Struggle, respectively. France who had considerable interests in the
Ottoman Empire invaded some part of Anatolia after Armistice of Mudros Agreement.
However France was frayed by power Turkish national struggle and Turkey policy of France
was changed since the spring of 1920. After Sakarya War, France signed the Treaty of
Ankara with Turkish Grand National Assembly and as a result of this agreement France
withdrew from Anatolia.
Keywords: First World War, National Struggle, France, France’s National
Interests, Turkish-French Relations, Treaty of Ankara.
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