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Sayın Belçika Başkonsolosu, 

Sayın Devlet Arşivleri Genel Müdürü, 

Sayın Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı ve Çalışma Arkadaşları, 

Sayın Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve Çalışma Arkadaşları, 

Sayın Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü, 

Sayın Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, 

Değerli Müdürler, 

Değerli Veliler 

Değerli Öğretmenler 

Değerli Arkadaşlar 

Benim için bu akşam özel bir fırsat : fransız-türk dostluğunun osmanlı bağını 
vurgulamak bana temel bir husus gibi geliyor ; ve aynı zamanda da bir osmanlı 
imparatorluğu tarihçisi olan eşimin önünde ben  ilk kez Osmanlı Imparatorluğu 
hakkında konuşuyorum. Dolayısıyla dikkat ediyorum ve uzun olmamaya çalışıyorum. 

Bin beşyüz kırk yılında (1540) Kanuni Sultan Süleyman’ın onayı ile Birinci Fransuva 
(1.) 10 sene sonra « Saint Benoit. » olacak olan  bu kurumu,  Fransa’nın diplomatik 
koruması altına yerleştirmiştir… 

Adeta, beş (5) asırlık tarih zenginliğine sahip, Saint benoit Lisesi, bu akşam bu 
sergiye konu olan bu  « Lale’nin ve zambak’ın tutkusu »nu ve de fransız osmanlı 
dönemini yaşamış, birlikte eşlik etmiş, ve içinden geçivermiştir. 

Bu sergi,  Fransa ve Türkiye arasındaki bu dostluğun soylarını  hatırlatan ve derin 
köklerini teyid eden  çok değerli belgeler sunmaktadır  

O dönemin  Fransa’sı, zambak ile simgelenen bir mutlakiyetti. Fransız Sarayındaki 
duvar halılarında da bunu görürsünüz. Burası ise, Istanbul’un da simgesi olan   lale 
ile temsil edilen Osmanlı Imparatorluğu idi.  

 

 



Zambak’tan Lale’ye, türk- fransız kalıcı ve dostane ilişkileri  diplomatik tarihin ilk 
siyasi ittifakı sayesinde doğar : Kanuni Sultan Süleyman ile birinci (1.) Fransuva 
arasındaki  Fransız-osmanlı anlaşması dini farklılıkların ötesindeydi. Ispanya Kral’ına 
karşı Ittifak, çıkarların Ittifakı idi  

Bu noktayı hatırlatmakta fayda var. Çünkü fransız-türk ilişkisi, çoğu kez büyük 
duygular ile  belirgin kılınmıştır. Ve şu bir gerçektir ki her iki ülkelerimiz birbirlerine 
karşı karşılıklı bir çekim uygulamıştır. Daha o dönemlerde , Molière’in « Kibarlık 
Budalası »,   « Grand Türk’ün »  (büyük türk’ün)  gönderdiği temsilcinin Ondördüncü 
Lui’nin (14. Lui’nin) avlusunda  şatafat ile ağırlandığı  bu döneme  şahitlik ediyordu 

Bu oyunun başarısının nedenlerinden bir tanesi « Türkler gibi olma turkeri » 
dediğimiz o dönemde ki merak. Burada birçok frankofon kurum ve türk diline 
fransızcadan alıntılar ülkenin modernleşmesinde Fransa’nın oynadığı rolü 
göstermektedir. 

Eğer ilişkimiz sağlam ise, o da herşeyden önce, ülkelerimizin burada  çıkarları olduğu 
içindir. :  Fransa ve Türkiye, politik, ekonomik ve kültürel açılardan birbirleri için 
vazgeçilmezlerdir . 

Diğer bir Fransuva, (Fransuva Hollande) değişik alanlardaki alış-verişlerimizi artırmak 
için bu gerçekçi yaklaşımın devamlılığı içerisinde ocak sonunda bir Devlet ziyareti için  
geldi. 

Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin Avrupa’da olduğunun altını çizdi. Bu sergi bunu 
doğruluyor: Modern tarih boyunca, Osmanlı İmparatorluğunun, Avrupa kıtasında 
ağırlığı olmuştur ve tarihinin ayrılmaz bir parçası yapmıştır. 

Ilişkimizin geçmişi  üzerine olan bu sergi,  dolayısıyla ikili ilişkimize çok uygun 
düşmektedir. 

Frankofoni Festivali çerçevesinde , Türk ve Fransız kurumlarını ve iş ortaklarını, 
öğretmenler ve öğrencileri bir araya getiren böyle bir etkinliğin yer alması çok güzel 
bir fikir. 

Saint Benoît Lisesi, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün ve Fransız Anadolu 
Araştırmaları Enstitüsü'nün uzmanlıklarını büyük bir sinerji ile bir araya getirerek, 
Türkiye ile Fransa'yı birbirine bağlayan bu sıkı dostluk ilişkilerinin sürdürülmesini 
sağlamaktadır. 

Zambaktan Laleye, Laleden Zambağa, her iki ülkede yepyeni dostluk çiçekleri 
açması dileğiyle. 

 
 


