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FRANSA CUMHURBAŞKANI ADAYLARI VE GÖÇ 
PROGRAMLARI

Ebubekir Tavacı

Toplamda adaylığını açıklayan 45 kişi olmakla birlikte1 Fransız politik sisteminde 
başkanlığa aday olabilmek için belli şartları taşıyan en az 500 seçilmişten imza 
toplamak gerekiyor. Aday sunmaya ehliyeti olan bu kişiler milletvekilleri, senatörler, 
Fransa’yı temsil eden Avrupa parlamenterleri, belediye başkanları, bölge meclisi 
üyeleri, metropollerin belediye meclis üyeleri vb kişilerden oluşmaktadır2. Yani 
adaylığını açıklayan bir ismin en az 500 seçilmişin desteğini alarak bu filtreleme 
sistemini aşması gerekmektedir. Bu isimlerden yalnızca 12 tanesi yeterli sayıda 
imzayı elde ederek resmi olarak Cumhurbaşkanı adayı statüsüne kavuşabildi3. 
Bu metinde anketlerde yüzde beşin üzerinde oy potansiyeline sahip olduğu 
görülen altı adayı tanıtarak bu adayların programlarında göç politikalarına dair 
nasıl vaatler bulunduğunu aktarmaya çalışacağız.
Fransa’nın son birkaç yılı, sarı yelekliler hareketi, İslamofobi, göçmen karşıtlığı 
gibi iç dinamiklerden kaynaklı tartışmaların yoğunluklu olduğu ve korona 
virüs salgını, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı gibi beklenmedik gelişmelerin ülke 
siyasetini de etkilediği bir dönem oldu. Adayların secim programları da bu 
tartışmalar ekseninde oluştu. Anketlerde en yüksek oy oranlarına sahip altı adaya 
baktığımızda, özellikle de kendisini merkeze konumlandıran Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’un geçtiğimiz beş yıl içindeki icraatlarını göz önüne 
aldığımızda, siyasi yelpazenin sağının daha ağır bastığı göze çarpıyor. 

1  Libération, “ Qui sont les 46 candidats déclarés à la présidentielle 2022?  » URL  : https://
www.liberation.fr/checknews/qui-sont-les-45-candidats-declares-la-presidentielle-20220127_
UEVVM2YQLJGBVG32WQEKHFFKNM/

2  Vie Publique, « Élection présidentielle : les règles pour les parrainages des candidats » URL : https://www.
vie-publique.fr/eclairage/23872-parrainage-des-candidats-la-presidentielle-les-500-signatures

3  Vie Publique, « Présidentielle 2022 : la liste des parrainages validés » URL : https://www.vie-publique.fr/
en-bref/283576-presidentielle-2022-la-liste-des-parrainages-valides
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4  Le Parisien, « Sondage présidentielle 2022 : la participation en hausse, Marine Le Pen progresse encore » URL : https://www.leparisien.
fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-j-4-participation-en-hausse-et-zemmour-en-baisse-selon-notre-sondage-06-04-2022-
5QNPCLQYDBFCRPXTAH3AFG3YVQ.php

5  Legifrance, « LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » URL : https://www.legifrance.
gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000042635616/#:~:text=L’ambition%20de%20ce%20texte,autour%20de%20deux%20
axes%20principaux.

6  Anadolu Ajansi, «  Fransa’da Macron ile siyasette sağ-aşırı sağ ekseni güçlendi  » URL  : https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransada-
macron-ile-siyasette-sag-asiri-sag-ekseni-guclendi/2555418

7  Emmanuel Macron Program, URL : https://avecvous.fr/wp-content/uploads/2022/03/Emmanuel-Macron-Avec-Vous-24-pages.pdf

8  Politologue, «  Résultats des élections Présidentielles de la candidate Marine LE PEN  » URL  : https://www.politologue.com/
presidentielles/candidat/MARINE-LE-PEN.q

Resmi olarak adaylığını çok geç açıklayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron % 27 civarı 
bir oran ile anketlerde başkanlık yarışının lideri olarak görünmektedir4. 2017’de başlayan 
Macron dönemi Türkiye ile ilişkilerin sancılı geçtiği bir donem olarak görülmektedir. Ayrıca 
2019’dan beri devam eden “cemaatçilik-toplulukçuluk”(communautarisme) tartışmaları ve 
Macron ’un, İslam’ın krizde olduğuna dair açıklamalarının ardından kamuoyunda “İslamcı 
ayrılıkçılıkla mücadele yasası” olarak duyurulan ancak resmi olarak “Cumhuriyet değerlerine 
saygı yasası”5 adıyla çıkarılan yasa ile sivil toplumun devlet tarafından dizaynı hız kazanmıştır. 
2017 yılında aşırı sağcı Marine Le Pen’e karşı seçimleri ikinci turda alan Macron özellikle de 
son iki yıldır gittikçe sağa kayan politikaları ile dikkat çekmektedir6. 

Macron’un programına baktığımızda ilk olarak öne çıkan şey, Schengen bölgesi ve Fransa’nın 
dış sınırlarını güçlendirme vurgusu oluyor. Bu kapsamda Emmanuel Macron, yeniden 
Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Fransa sınırları için ulusal bir sınır gücü oluşturmayı 
planlamaktadır. İltica sistemine dair süreçleri hızlandırıp iltica hakkı elde edemeyenlerin 
sınır dışı edilmesi için yeniden tasarlanması programda yer almaktadır. Ayrıca yapılacak 
Fransızca sınavını geçemeyenlere oturum izni verilmemesi de Macron’un programında yer 
almaktadır. Kamu düzenini bozan yabancıların sınır dışı edilmesi de bu program çerçevesinde 
öngörülmektedir7.

2-Marine Le Pen (Rassemblement National, Ulusal Cephe)

Fransız aşırı sağının geleneksel partisi Front National’in başkanlığını 2011 yılında babası 
Jean-Marie Le Pen’den devralan Marine Le Pen 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
babasının 2007 de aldığı %10’luk oyu %17’ye çıkarmıştı8. 2017 yılındaki seçimlerde ise %21 
oy alarak ikinci turda Emmanuel Macron ile yarışmıştı. İkinci turda %34’te kalsa da Fransa 
aşırı sağı için büyük bir basari sayılabilecek bu oy oranını arttırmak için harekete gecen Le 
Pen partisinin adını 2018 yılında değiştirerek Rassemblement National (Ulusal Birlik) yaptı. 
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Son yıllarda aşırı sağın sempati kazanması ile mevcut anketlerde Macron’un gerisinde ikinci 
sırada görünmektedir. 

Le Pen’in vaatlerine baktığımızda göç ile ilgili olarak birkaç başlık göze çarpmaktadır. 
Öncelikle Le Pen, seçildiği takdirde Ekim ayında göçle ilgili bir yasa tasarısı hazırlatacağını 
ve bu tasarının referanduma sunulacağını dile getiriyor. Bu tasarı ile getirilecek önlemler ile 
göçmenlerin haklarının kapsamını büyük ölçüde daraltırken yılda en az 16 milyar avro tasarruf 
edebileceğini iddia ediyor9. Ciddi bir suça karışan yabancı reşit olmayanların ebeveynlerini 
sınır dışı edilmesi, hırsızlıktan hüküm giymiş yabancılar için Fransız topraklarına giriş 
yasağını sistematik hale getirmek yahut sınır dışı edilmeye yol açabilecek suç kategorilerini 
genişletilmesi gibi düzenlemeleri içeren Le Pen’in programında ayrıca Fransız vatandaşlığının 
kazanılmasını zorlaştıracak önlemler de bulunuyor.

9  Les Echos, «  Présidentielle 2022 : Marine Le Pen chiffre son projet sur l’immigration  » URL  : https://www.lesechos.fr/elections/
presidentielle/presidentielle-2022-marine-le-pen-chiffre-son-projet-sur-limmigration-1369142

10  L’Humanité, « Présidentielle 2022 : le comparateur des programmes » URL :https://www.humanite.fr/comparateur-des-programmes-
presidentielle-2022/proposition/programme-presidentielle-2022-valerie-9

11  Valerie Pécresse Program, URL : https://valeriepecresse.fr/projet/immigration/

12  Valerie Pécresse Program, URL : https://valeriepecresse.fr/projet/immigration/

13  IFRAP, « Comparateur des programmes presidentielles » URL : https://www.ifrap.org/comparateurs/presidentielle-2022#c226

3-Valerie Pécresse (Les Républicains, Cumhuriyetçiler)

Fransız muhafazakâr sağının gelenekselleşmiş partisi Cumhuriyetçilerin adayı Valerie Pécresse 
önce Jacques Chirac’ın danışmanlığını daha sonra ise Nicolas Sarkozy döneminde François 
Fillon hükümetlerinde Bütçe Bakanı ve Yüksek Öğretim Bakanı olarak bulunmuş bir isim.

Pécresse, meslekler ve ülkelere göre kotalarla seçilmiş bir göçmenlik düzenlemesi yapmak 
için bir referandum önermektedir10. Ayrıca, Fransa sınırları içinde yabancı ebeveynlerden 
doğmuş çocukların Fransız vatandaşlığına otomatik olarak hak kazanmasını engelleyerek bir 
asimilasyon testi önerisinde bulunmaktadır11. Buna ek olarak, refakatçisi olmayan 18 yaşından 
küçük göçmen çocuklar için kemik yaşı testi önererek bu testin yapılmasını reddedenlerin 
yetişkin kabul edilerek sınır dışı edilmesini vadediyor. Fransa’da durumu resmi olarak yasal 
olmayan göçmenlere yapılan sosyal yardımların da kesilmesini öngörüyor12. Oturum izni 
başvurularında ise bir Fransızca dil yeterliliği şartı getirilmesi planlanıyor. İltica başvurularının 
Fransız konsoloslukları üzerinden yahut sınırda yapılmasını zorunlu hale getirerek iki ay 
sonra başvurunun reddedilmesi durumunda bu kişinin Fransa topraklarına bir daha girişine 
izin verilmemesi de planlanan düzenlemeler arasında13. Son olarak aile birleşimi koşullarının 
da zorlaştırılması da cumhuriyetçi adayın programında yer almaktadır.
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14  BFMTV, “ÉRIC ZEMMOUR CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE: POURQUOI LE POLÉMISTE EST FINALEMENT 
SORTI DE L’AMBIGUÏTÉ  » URL  : https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/eric-zemmour-candidat-a-la-
presidentielle-pourquoi-le-polemiste-est-finalement-sorti-de-l-ambiguite_AN-202111300330.html

15  Ouest France, « Migrants mineurs « violeurs » et « assassins » : Éric Zemmour jugé ce mercredi » URL : https://www.ouest-france.
fr/politique/eric-zemmour/migrants-mineurs-violeurs-et-assassins-eric-zemmour-juge-ce-mercredi-ac06655d-81f0-493c-b927-
df83f8e7251c

16  Eric Zemmour Program, URL : https://programme.zemmour2022.fr/immigration

17  Jeune Afrique, « Zemmour, l’islam et la laïcité : la vérité n’est pas son projet » URL : https://www.jeuneafrique.com/1260294/politique/
zemmour-lislam-et-la-laicite-la-verite-nest-pas-son-projet/

Aşırı sağdan daha sağ olarak öne çıkan Eric Zemmour aslında siyaset kökenli bir isim değil. 
Kendisini gazeteci yazar olarak tanımlayan Zemmour, özellikle televizyon programlarında 
yaptığı göçmen ve İslam karşıtı çıkışları ile dikkat çeken bir isimken Kasım ayında yayınladığı 
bir videoda “Çocuklarımız barbarlık yaşamasın, kızlarımız örtünmesin, oğullarımız boyun 
eğmesin diye cumhurbaşkanlığı seçimine aday olmaya karar verdim” diyerek cumhurbaşkanlığı 
yarışında girdiğini ilan etmişti14.

Daha önce “göçmen çocukların hepsi tecavüzcü, hırsız ve katil”, “Avrupa insan hakları 
sözleşmesi kötülüğün kaynağı”, “çocuk hakları sözleşmesinden çıkmamız gerekiyor” gibi 
sözleri15 ile gündeme gelen Zemmour’un programının temelini göç konusu oluşturuyor. 
“Büyük yer değiştirme (Grand Remplacement)”ye karşı kurduğu partisi. “Yeniden fetih 
(reconquête)” partisi ile siyasete atılan Zemmour ‘un en büyük vaadi aile birleşimini 
tamamen kaldırmaktır. İltica hakkını ise senede birkaç yüze düşürerek koşullarını 
zorlaştıracak düzenlemeler yapacağını belirtmektedir16. Fransa’ya öğrenci hareketliliğini de 
azaltmayı planlayan Zemmour’un programında sadece en yüksek profilli az sayıda öğrencinin 
Fransa’ya kabul edileceği bir düzenleme de yer almaktadır. Çok fazla göç veren ülkelerden 
gelenlerin vize alabilmesi için 10000 Euro tutarında bir ön ödeme yapmasını zorunlu hale 
getirmeyi öngören düzenlemenin temel amacının ülkeye girişleri engellemek ve olası geri 
göndermelerin finansmanını buradan sağlamak olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Avrupalı olmayan 
göçmenler için sosyal yardımları tamamen kaldırmayı teklif ederken, kurulması planlanan 
Göç ve Uzaklaştırma Bakanlığı sayesinde düzensiz göçmenlerin sistematik olarak sınır dışı 
edilmesine dair düzenlemeler planlanıyor. Altı aydan fazla işsiz kalan yabancıların doğrudan 
sınır dışı edilmesi de öngörülüyor. Bununla beraber, Fransa’daki Türkiye kökenli topluluğun 
çocuklarının Türkiye’den gelen öğretmenler aracılığı ile Türkçe öğrenmesini sağlayan EILE 
(Enseignements Internationaux de Langues Etrangères) sistemine son vermek de Zemmour’un 
programında yer alıyor.

İslam’ın varoluşu gereği Fransa’ya ve bu ülkenin değerlerine uyumlu olmadığı iddiası17 ile yola 
çıkan Eric Zemmour, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Fransa’da doğacak her çocuğun ilk 
isminin Fransız yahut Hristiyanlık tarihinden bir isim olması zorunluluğuna dair bir yasayı 
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referanduma sunacağını da açıkladı. Kamusal alanda başörtüsünün tamamen yasaklayacağını 
ve “Fransa topraklarında yabancı etkisine son verebilmek adına” dışarıdan gelen imamlar 
konusunun çok ciddi denetime tabi tutulacağını da programında açıkça belirtmektedir18.

18  Eric Zemmour Program, URL : https://programme.zemmour2022.fr/immigration

19  Jean Luc Mélenchon Program, URL :https://melenchon2022.fr/livrets-thematiques/migrations/

5-Jean Luc Mélenchon (La France Insoumise,Boyun Eğmeyen 
Fransa)

Sol parti Boyun Eğmeyen Fransa (France İnsoumise) hareketinin lideri olan Jean Luc 
Mélenchon daha önce iki kez Cumhurbaşkanlığına aday olmuş ancak ikisinde de ikinci tur 
seçimlere kalamamıştı. Göç ile ilgili insani programı ile dikkat çeken Mélenchon’un vurgu 
yaptığı birkaç temel nokta var.

Öncelikle eşitsiz bir biçimde oluşturulan ve sonuçları itibariyle iklim ile gezegene zarar 
veren ticaret anlaşmalarına muhalefet etme sözü vermektedir. Barış için hareket ederek 
devletlerin bağımsızlığına ve egemenliğine saygı duyan bir dış politika inşa edip göçü ortaya 
çıkaran sebeplerin kaldırılması da Boyun Eğmeyen Fransa Partisi liderinin vaatleri arasında 
bulunuyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Göç Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütünün 
güçlendirilmesi de Mélenchon ’un programında yer alıyor. 

Diğer çoğu adayın aksine ülke sınırları içinde yeterli sayıda kabul ve konaklama yapıları kurarak 
göçmenler ile ilgilenerek; iltica başvurularında her dosyaya yeterli zaman ayırarak; mevcut 
göç ve iltica yasasını yürürlükten kaldırmayı amaçlıyor. Fransa’da durumu düzensiz olarak 
çalışan insanların varlığını da legalleştireceğini edeceğini belirten Mélenchon, aile birleşimi 
için de 10 yıllık oturma izni verilmesini mümkün kılacak düzenlemeler öneriyor19. Bununla 
beraber AB sınır politikalarının de yeniden kurulmasına öncülük ederek militarizmden uzak 
sınır kontrolleri kurmayı vaat ediyor.

6-Yannick Jadot (Europe Ecologie Les Verts, Yeşiller)

Yeşillerin adayı olan Yannick Jadot, 2009 yılından beri Avrupa Parlamentosu üyesi olarak 
siyasetin içinde yer almakta. 2017 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Jadot 
daha sonra o donem Sosyalist Parti’nin adayı olan Benoît Hamon lehine adaylıktan çekilmişti. 
2019 yılında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Fransa’da % 13,5 ile üçüncü parti 
olarak sandıktan çıkan Yeşillerin başarısının Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de devam edip 
etmeyeceği merak konusu.

İnsani bir göç politikası sözü ile programını oluşturan Jadot, başkan seçildiği takdirde 
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garanti altına alacağını dile getiriyor. Bir suredir Fransa’da yaşayan ve çalışan ancak resmi 
olarak durumları düzensiz olduğu için fakirliğe mahkum olan insanların Fransa’daki 
varlıklarını resmiyete kavuşturarak bu sorunu çözmeyi vaat ediyor. Ayrıca göçmenlerin ve 
göçmenlere yardım eden sivil toplum kuruluşları üzerindeki polis ve yargı baskısını kaldırmak 
da Jadot’un programında yer alıyor20. Ayrıca, Yeşillerin adayının programında iltica hakkına 
dair verimliliği sağlayabilmek için karar bekleme suresince çalışma hakkı ve güvenli köken 
ülkeler listesinin kaldırılarak başvuruların bireysel olarak incelenip karara bağlanmasına dair 
bir düzenleme de öngörülüyor. Sosyal ve profesyonel entegrasyonun sağlanabilmesi için de 
göçmenlerin Fransız topraklarına girdiği andan itibaren Fransızca öğrenebilmelerine adına 
düzenlemeler de programda yer alıyor.

***

Mevcut durumda Macron’un seçimleri ikinci turda kazanma ihtimali yüksek görünmektedir. 
Ancak aşırı sağın ve popülizmin yükselişi Fransa için hiç bu kadar tehlikeli olmamıştır. 
Özellikle solda birliğin sağlanamamış olması ve aday sayısının fazla olması da Macron ’un 
elini güçlendirmektedir. Neredeyse hiç seçim çalışması yapmayan ve sadece tek bir siyasi 
miting yapan Macron ‘un yeniden seçilebilmesi, aşırı sağın iktidara gelmesi tehlikesine karşı 
mümkün görünmektedir. Ancak tabi ki sonucu 10 Nisan Pazar günü yapılacak olan ilk tur ve 
24 Nisan Pazar günü yapılacak olan ikinci tur seçimleri gösterecektir. 

20  Yannick Jadot Program, URL : https://assets.nationbuilder.com/themes/6181b6eb4445ea720389b314/attachments/
original/1648232746/programme_des_ecologistes.pdf?1648232746
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