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FABIEN TOULMÉ

3 - Makedonya’dan Fransa’ya





merhaba, fabien, memnun oldum!
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fransa'nın güneyinde bir lise, 2018.

merhaba!

sizi dinlemeyi iple 
çekiyorlar.

konuşmanıza 
hazırlandılar, size 

soracakları çok soru 
var.

ah! harika!
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merhabalar! merhaba!!!

bugün fabien toulmé aramızda, 
bildiğiniz gibi son dönemde hakim'in 
              yolculuğu'nun ilk
              iki cildini yayımladı. 

birlikte kitap üzerine 
sohbet edeceğiz. 

onu dikkatle dinleyeceğinizden hiç şüphem yok.



mülteci meselesi 
hakkında sohbet 
etmeden önce...

hakim'in yolculuğu'nu 
okuyup okumadığınızı 

bilmediğim için...

...size hikâyesini 
özetleyeceğim...

hakim, 2016 yılında söyleşi yapma-
ya başladığım genç bir suriyeli.

planım, tüm 
tehlikelerine ve 
zorluklarına 
rağmen bir 

insanı, ülkesini 
terk etmeye 
iten etkenleri 

anlayabilmek için 
bir mültecinin 

tanıklığını çizgi 
romana aktarmaktı.

...dediğimiz insanların yaşadığı 
sürgünün gerçekten zorlu 

bir yolculuk olduğunu 
göstermek için.

suriye gibi bir 
ülkede doğsanız 
sizin de böyle bir 
yolculuk yapmanız 

gerekebilirdi.
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merhaba.

beni okulunuzda ağırla- 
dığınız için teşekkürler.

göçmen, 
mülteci...

genelleyici sözcüklerle 
betimlediğimiz bu kişilerden 
birinin hikâyesini anlatmak 
istiyordum.



hapishaneden çıktığında, ülke 
bir iç savaşa sürüklenmiş 

durumdaymış. ordu, şirketine el 
koymuş ve bombardımanda evi 

yıkılmış.

birkaç hafta sonra, kardeşle-
rinden biri (cevad) gösteride 
tutuklanmış ve kendisinden 
hâlâ haber alınmış değil.

ülkesinde 
mutluymuş.

gelelim hakim'e. teoride suriye'yi 
terk etmesini gerektirecek 

hiçbir neden yokmuş. işleri çok 
iyi giden bir fidanlığı varmış, 
kendine bir daire satın almış, 
dostları ve ailesi yanındaymış.

sonra, 2011'de mevcut hükümete 
karşı gösteriler başlamış. rejimin 
tepkisi kanlı olmuş. hakim yaralı 
göstericilere yardım ettiği için 
tutuklanmış ve işkence görmüş.

güvenliğinden endişe eden hakim, 
işler düzelinceye dek tek başına 
suriye'den ayrılmaya karar vermiş. 
aklında avrupa'ya gelmek değil, 
sadece geçici olarak hayati 
tehlike yaşadığı bir yerden 

uzaklaşmak varmış. 

önce suriye'ye komşu ülkelerden 
lübnan'a yerleşmeyi denemiş, 
ama ülkeye gelen çok sayıda 
mülteci olduğundan iş bulması 
ve dolayısıyla orada kalması 

çok zormuş.

merhabalar,
iş arıyorum.

kusura bakma.

bunun üzerine ürdün'e gitmiş, orada 
da aynı sorunlarla karşılaşmış.

ardından türkiye'nin güneyindeki 
antalya kentinde yaşayan bir 
arkadaşına katılmaya karar 
vermiş, şartların orada daha 

iyi olacağını umuyormuş.

merak etme, burası 
daha farklı. 

insan isterse başarıyor.

her ne kadar iş bulamasa da 
savaşın başından itibaren ailesiyle 
türkiye'ye yerleşen genç suriyeli 

najmeh'yle orada tanışmış.

birkaç ayın sonunda evlenmişler ve 
beklenmedik bir anda najmeh hamile 
kalmış. çiftin belirsiz durumu göz 
önüne alındığında bu durum işleri 

epey karmaşıklaştırmış.

najmeh'nin babası da iş bulmakta 
zorlanıyormuş, hep birlikte daha 
fazla fırsat sunar gibi görünen 

istanbul'a taşınmaya karar 
vermişler. 



vrınn

boğulmalarına ramak kalmış ama 
her şeye rağmen denizi katetmeyi 

başarmışlar. 

sisam'dan atina'ya varıp 
makedonya'ya giden bir 

otobüse binmişler.

işte ikinci cildin 
sonunda burada 

kalmıştım. 

najmeh'yle hakim'in oğlu hadi 
bu kentte dünyaya gelmiş.

ama mutlulukları kısa sürmüş.

ne yazık ki mülteciler için 
durum antalya'dakinden daha iyi 
değilmiş ve najmeh'nin babası, 
ailesini hayatta tutabilmek 
için kaçak yollardan uçakla 

fransa'ya gitmeye karar vermiş. 
gençken fransa'yı ziyaret etme 
şansı olmuş ve biraz fransızca 

biliyormuş.

ülkeye vardığında mülteci 
statüsü almış ve aile birleşimi 
hakkından yararlanması mümkün 
olmuş, yani ailesi yasal olarak 

yanına gelebilecekmiş...

...ancak hakim ve hadi için durum 
farklıymış, onlar için daha 
karmaşık işlemler yapılması 

gerekiyormuş.

sonuçta dosyalarının 
düzenlenmesi için aylar boyunca 
birlikte istanbul'da kalmışlar 
ama yaşanan bir dizi talihsizlik 

fransa vizesi umutlarını 
tamamen tüketmiş. 

bu sene mi 
evlendiniz? 

hayır, 2013'te evlendik.

o hâlde neden evlilik 
cüzdanınızda 2015 yazıyor?

kendini içinden çıkılmaz bir 
durumda bulan hakim, tüm 

tehlikelere rağmen oğluyla 
fransa'ya gitmeye karar vermiş.

izmir'e doğru yola çıkmışlar, 
şişme bir botla yunanistan'ın 

sisam adasına geçmeye 
çalışmışlar.
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teşekkürler fabien! 
hadi tartışmaya 

geçelim. 

şimdi sorularınızı 
sorabilirsiniz.

önce küçük bir konuya 
açıklık getireyim...

...hakim'in yolculuğu'nu 
yazmak için tabii ki 
epey bilgi edindim...

...ama ben ne bir tarihçiyim,
ne iktisatçı, ne de göç 
sorunları uzmanıyım.

yani sorulara elimden 
geldiğince doğru şekilde, 
kendi sözcüklerimle, bir 
yazarın bakış açısıyla 

cevap vereceğim. 

evet, söz sizde!
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evet?

göçmen ve mülteci arasında
ne fark var?

göçmen, bir ülkeden diğerine 
gider, göç etmesinin nedeni 
siyasi, iklime bağlı, ekonomik
ya da başka bir şey olabilir. 

“mülteci  terimiyse uluslararası 
hukukta tanımlanan bir “statüdür  
ve kendi ülkesinde ölüm tehlikesi 

yaşadığı için kaçmak zorunda 
     kalmış ve başka bir

ülkede sığınma hakkı elde 
etmiş bir insanı anlatır.boom!

yani mülteci bir göçmendir... ama her göçmen mülteci statüsünde 
değildir.

sığınma 
başvurunuz 
reddedildi...

mayıs

nisan

mart

şubat

ocak



2017 yılında fransa, 100 binden 
fazla sığınma talebine*

yanıt vermiş. 

incelenecek onay red

*kaynak: ofpra (fransa mültecileri ve vatansızları koruma ofisi)

bu taleplerin dörtte biri olumlu 
yanıtlanmış, yani 2017 yılında 
yaklaşık 25 bin kişiye fransız 

topraklarında kalma izni verilmiş.
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fransa'ya gelen çok insan 
oluyor mu?

“göçmenlerden  ziyade “sığınma 
talebinde bulunanlardan  söz edeceğim 
çünkü göçmenler hakkında güvenilir 
istatistiklere ulaşmak daha zor . 

göçmenler çoğu 
zaman, ülke 
topraklarında 
geçici olarak 
bulunmak 

istemiyorlarsa 
sığınma başvurusu 

yapıyorlar.

*“mülteci  statüsü elde etmek için girişimde bulunan “göçmenleri  
kastediyorum, gerçi ayrıca “ikincil koruma  ve “vatansız  statüleri 

de olduğu için açıklamayı bile isteye basitleştirmiş oluyorum.

*yani açıklamayı gönüllü ifadesiyle basitleştirsem bile 
mülteci statüsünü elde etmek için adım atan göçmenler 

için “ikincil koruma  ve “vatansız kişi  statüleri de vardır.

avrupa'da en çok sığınma 
talebi yapılan ülke almanya.

örneğin, 2017'de aldığı 500 bin 
başvurudan yarısını olumlu 

yanıtlamış, yani yaklaşık 250 bin 
kişiye ülke topraklarında kalma 

izni vermiş. 

bu sayı fransa'dakinin on katı.
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bu insanların 
kabul edilme 

sürecinde yasalar 
neler öngörüyor?

bir göçmen fransa'ya 
gelip sığınma talebinde 

bulunduğunda bazı 
koşullarda dosyası* 

incelenene kadar bazı maddi 
yardımlar alabiliyor, bu 

süre zarfında çalışma hakkı 
bulunmuyor**.

* ofpra'ya göre bu süre 15 gün ile birkaç ay arasında 
değişmektedir. 

** talebin yanıtlanmasının 9 ayı geçtiği durumlar hariç.

duruma göre bu yardımlar arasında şunlar bulunabiliyor:

bir konukevinde 
konaklama 
olanağı.

ailenin ihtiyaçlarına göre 
değişen yardım ödeneği.*

çocuklara okula 
gitme olanağı 
(eğitim yasası 
uyarınca).

sağlık sigortası 
aracılığıyla tedavi 

hizmetlerine 
erişimi.

* örneğin yalnız bir kişiye ayda 200 avro, hakim'inkine benzer 4 kişilik bir aileyeyse 500 avro.

sığınma talebi reddedilirse, 
sığınmacının ülke topraklarını 

terk etmesi gerekir. 

olumlu yanıt verilmesi durumunda 
mülteci 10 yıllık oturma izni alır 

ve bir fransız vatandaşıyla
aynı haklara ve yükümlülüklere 

sahip olur. 
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babam bunun fransızlara pahalıya 
patladığını ve mültecilerin 

fransızların işini elinden aldığını 
söylüyor, bu doğru mu? 

bu biraz karmaşık bir konu.
yanıt verebilecek yetkinliğe sahip 

olduğumdan emin değilim. 

kesin bir şey var, sığınma 
başvurusu yapanların konuk 

edilmesi fransa'ya yadsınamayacak 
bir maliyet çıkarıyor, buna 
karşılık göçmenlerin ülke 

ekonomisine yaptıkları katkı da 
fayda sağlıyor. 

maliyet

maliyet

fayda
fayda

sonuçta bu konuda çalışan 
iktisatçılar, orta ve uzun 

vadede genel dengenin ev sahibi 
ülkelere kazanç sağladığı 

konusunda hemfikir.

*cnrs'nin (fransa ulusal bilimsel araştırma merkezi) hazırladığı 
ve haziran 2018'de yayımlanan, 15 avrupa ülkesinin veritabanları-
na dayanarak sığınma talebinde bulunan kişilere ilişkin yapılan 
bir çalışmada, göçmen dalgasıyla kişi başı gayri safi yurt içi 
hasılanın iki yıl içinde %0,32 arttığı sonucuna varılmıştır.

“fransızların elinden alınan işlere  gelince, 
göçmenlerin ev sahibi ülke vatandaşlarının 
çekici bulmadığı belirli sektörlerdeki işçi 
açığına (inşaat, hizmet sektörü...) yanıt 

verdikleri belirtiliyor.*

*cepıı'de araştırmacı olan anthony do, capital.fr'ye 
verdiği bir demeçte şöyle demiştir: “araştırmalar, 
uzun vadede göçün istihdam konusunda olumsuz 

etkiye sahip olmadığına işaret ediyor.  

işte böyle, umarım yeterince 
açıklayıcı olmuştur. 

son bir soru daha 
alalım mı?
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peki ya makedonya'dan sonra 
ne olmuş hakim'e? ha, onu şu sıra 

üzerinde çalıştığım 
üçüncü ciltte 
öğreneceksiniz.

hatta artık 
gitmem 

gerekecek 
çünkü onunla 

buluşmam 
lazım.

beni konuk ettiğiniz 
ve sorularınız için 
teşekkür ederim. 

biz teşekkür 
ederiz fabien. 

tüm bu 
hatırlatmalar 
çok faydalıydı. 

bundan sonrası için de 
başarılar diliyoruz. 
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alo, hakim? 

evet, şimdi çıkıyorum, bir saate oradayım. 

görüşürüz. 






