
Sevgili Dostlar,  Sevgili  Vatandaşlar,  

Eşim Olivier Bouquet ve kendi adıma, sizlere veda etme vakti geldi.  

Bu son üç yıl, son derece yoğun geçmiş olmakla birlikte, güvenlik konuları ve 

darbe teşebbüsü, elbetteki bu yıllara damgasını vurmuştur. 

Her iki ülkemiz de IŞİD  tarafından, Türkiye ayrıca PKK tarafından vurulmuştur. 

Nereden gelirse gelsin, ülkelerimiz, teröre karşı mücadelede birleşmişlerdir. 

Vatandaşlarımızın, okullarımızın güvenliği, resmi alanlarımızın, Büyükelçi 

Charles Fries’in önceliğidir ve burada da, İzmir, Bursa ve Edirne fahri 

konsoloslarımızla birlikte, bizim önceliğimizdir. 

Tüm konsolosluk, uyarmak, sorulara cevap vermek ve teskin etmek için 

seferber olmuştur ve ekibime bundan dolayı saygılarımı ifade etmek istiyorum, 

yurtdışında yaşayan Fransızların Türkiye’deki temsilcileri Sayın Marie-Rose 

Koro, Bernard Burgarella, ve Florence Öğütgen’e de desteklerinden ötürü aynı 

zamanda  şükranlarımı sunuyorum. 

Türk makamlarıyla sürekli temas halinde olarak, güvenliğimizi önemli ölçüde 

güçlendirdik.  Yetkililerimizin desteği ile bunu yapmaya devam edeceğiz. Bizler 

bu üç yıl boyunca Elçilik ile birlikte, burada İstanbul’da Fransız devletinin farklı 

birimleri ile düşündüğümüzden çok daha çeşitli, çok daha çağdaş ve dinamik, 

değişen bir Fransa’yı temsil etmeye ve sevdirmeye çaba sarf ettik.  

Türk dostlarımıza doğru giden, Türk toplumunun, istisnasız,  bütününe hitap 

eden bir Fransa, tıpkı ortakları ve müttefikleri gibi inançlarını, insan hakları ve 

kadın hakları konusundaki beklentilerimizi yerine getiren bir Fransa, yükselen 

Türk gücü ile  her alanda, tüm işbirliği olanaklarını değerlendiren bir Fransa.  

İstanbul’daki varlığımızın, gelenek haline gelmiş girişimlerle, devamlılık, aynı 

zamanda da yenilik kazandırmış olmasından mutluyum: iftar, akabinde de, 

müzikal bir buluşma olan « Ramazan gecesi » etkinliğimiz ile açık bir laiklik 

göstererek bazı önyargıları kırdık; Fransa’nın pozitif klişelerinden faydalandık, 

mesela « je t’aime /seni seviyorum » gecemiz ile Fransa’nın aşk ülkesi olduğu 

gibi ya da pastacılık günü ile gastronomi ülkesi olduğu gibi. 

Değişik birimler ile özellikle de Fransız Kültür Merkezi ve Business France ile 

burada geliştirilen etkinliklerin listesi daha da uzundur çünkü kültürel alandaki 



nüfuzumuzun tanıtımı, aynı şekilde tersinde olduğu gibi iktisadi çıkarlarımıza 

hizmet eder. 

Fransa ve Türkiye arasındaki göç anlaşmasının yıldönümü ile Fransız-Türk 

yurttaşlarımızın onurlandırmış olmaktan özellikle mutluyum tıpkı, çoğu kez  

ihtiyatlı, muhafazakar ve laik, farklı ufuklardan kadınlar ile, ortak çıkar temaları 

etrafında,  bazen de halka açık  birçok diğer etkinliklerden olduğu gibi. 

Türkiye’yi de ilgi alanlarım içerisinde tutacak olan meseleler konusunda Suç ve 

Radikalleşmenin önlenmesi Bakanlararası Kurul Genel Sekreteri olarak Paris’e 

geri dönüyorum. 

Eşim Olivier Bouquet, Osmanlı İmparatorluğu üzerine yaptığı araştırmalar 

kapsamında her zamanki gibi düzenli olarak gelmeye devam edecek. 

Halefim, Eylül ayının başında göreve başlayacaktır, bu süre zarfında, yardımcım 

Aurélien Maillet vekalet edecektir.  

Türkiye ve Fransız camiamız, başka gerilim dönemlerinden geçmişlerdir ve her 

defasında da bunların üstesinden gelmişlerdir.  

Türk dostlarımıza, Türk sivil toplumuna ve Türkiye’nin geleceğine güvenmelerini  

söylemek istiyorum. Ve eğer Fransız camiasına bir tek mesaj verecek olsam, o 

da şu olacaktır : Türkiye’deki Fransız olmaktan gurur duyun! 

Hepinize şunu söylemek istiyorum : Fransa’nın burada ışıldamaya devam etmesi 

için dostluğunuza güvenmeye devam edebileceğimizi biliyorum.  

Şairin de yazdığı gibi « seviyorsan gitmek gerek » Türkçede söylendiği gibi, 

hepimize kolay gelsin /. 

 

Muriel DOMENACH 

 

 

 

 



 

 


