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Giriﬂ
Bu makale, 1990’larda, Güneydo¤u Anadolu Projesi(GAP) kapsam›nda yürütülen “sosyal kalk›nma” pratiklerini incelemektedir. GAP ilk kuruldu¤unda,
Güneydo¤u Anadolu’da1, devlet eliyle yürütülen ve büyük altyap› yat›r›mlar›ndan oluﬂan bir bölgesel kalk›nma projesiydi. Fakat 1980’lerin sonlar›ndan
baﬂlay›p, özellikle de 1990’larda GAP’›n kapsam›, bir tak›m toplumsal projeleri de kapsayacak ﬂekilde geniﬂletildi. Bu çal›ﬂman›n esas amac› GAP dâhilinde, “sosyal kalk›nma” kavram›n›n ortaya ç›k›ﬂ›n› ve geçirdi¤i dönüﬂümü
incelemektir.
Makalede, GAP’›n sosyal kalk›nma pratikleri, birbirleriyle iliﬂkili iki eksende
ele al›nmaktad›r. Bu pratikler ilk olarak, II. Dünya Savaﬂ› sonunda ortaya ç›kan ve 1980’lerde neo-liberal politikalar ba¤lam›nda dönüﬂen küresel kalk›nma söylemi içerisinde incelenecektir. Savaﬂ sonras› dönemin, devlet eksenli kalk›nma çabalar› ile bu modelin yerini alan, 1980’lerin neo-liberalizminin
piyasa eksenli pratikleri, farkl› “yönetim zihniyeti” biçimlerini ifade etmektedir. Ancak, her iki durumda da, “kalk›nma” kavram› ulus devletlerin topraklar› üzerindeki nüfusu idare edebilmek için kulland›klar› küresel bir hegemonik söylem olma iﬂlevini görmüﬂtür. Bu makalenin ikinci ekseni olarak,
GAP’›n kalk›nma pratiklerinin küresel kalk›nma söyleminin ulus-devletler taraf›ndan benimsenerek belirli bir zaman ve mekân›n gereksinimlerine uyarlanmak suretiyle tatbik edilmesini örnekledi¤ini göstermeyi amaçl›yorum.
GAP’›n hayata geçirildi¤i yer; Türk devletiyle gerilimli bir iliﬂkisi olan Kürt
nüfusun ço¤unlukta oldu¤u Güneydo¤u Anadolu bölgesiydi. GAP dâhilinde* State University of New York, Binghamton Sosyoloji bölümü doktora ö¤rencisi.
1- GAP, ﬂu dokuz ili kapsamaktad›r: Ad›yaman, Batman, Diyarbak›r, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, ﬁanl›urfa
ve ﬁ›rnak.
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ki sosyal kalk›nma pratiklerinin ortaya ç›k›ﬂ›, 1990’larda Türk ordusu ile Kürdistan ‹ﬂçi Partisi (Partiye Karkarên Kurdistan ya da PKK) aras›ndaki savaﬂ
ile ayn› döneme denk geliyordu. GAP t›rmanmakta olan silahl› çat›ﬂman›n
üstesinden gelebilmenin araçlar›ndan biri olarak yönetici elitlerin gündemine girdi ve böylece bölgede gerçekleﬂtirilecek toplumsal projelerin temel kurumsal mekanizmas› haline geldi.
Bu makalede geliﬂtirilen görüﬂler, genel olarak post-kalk›nmac› olarak adland›r›lan ve kalk›nma kavram›n› bir temsiliyet ya da yönetim(iktidar) rejimi olarak ele alan ve kalk›nmay› Foucauldcu manada bir “yönetim zihniyeti” (governmentality)2 kavram› ›ﬂ›¤›nda inceleyen yeni bir kalk›nma eleﬂtirisi okulundan yararlanmaktad›r.3 Bu literatüre göre, “kalk›nma” genellikle muhayyel bir son noktaya iﬂaret eden soyut bir kavram ya da fikir olarak dünya
üzerindeki birçok devlet için kurucu bir role sahip olagelmiﬂtir. Wolfgang
Sachs’›n isabetli bir ﬂekilde belirtti¤i gibi “‘kalk›nma’ savaﬂ sonras› dönemde
yeni ortaya ç›kmakta olan ülkelere, denizcilerin yollar›n› bulmas›n› sa¤layan
bir deniz feneri misali yol gösteren hayati bir fikir olarak belirmiﬂti” (Sachs,
1992: 2).4 Bu dönem, dünyan›n “az geliﬂmiﬂ” k›s›mlar› için “geliﬂmiﬂ” ülkeler
taraf›ndan haz›rlanan sistematik kalk›nma programlar›n›n ortaya ç›k›ﬂ›na tan›kl›k etmiﬂti. Az geliﬂmiﬂ ülkelerin yoksullu¤unun, geliﬂmiﬂ dünya için bir
tehdit oluﬂturdu¤u fikri, bu dönemde geliﬂmiﬂ ülkelerin, özellikle de
ABD’nin, az geliﬂmiﬂ ülkeler için büyük çapl› kalk›nma programlar› baﬂlatmas›ndaki gerekçeyi oluﬂturuyordu.
Post-kalk›nmac› eleﬂtiriye göre, bu kalk›nma projeleri, daha fazla üretimi hedefleyen teknik programlarla s›n›rl› kalm›yor, tüm toplumsal alanlara nüfuz
etme çabas›n› da içeriyordu. Bu da, daha geniﬂ kapsaml›, bütünleﬂmiﬂ kalk›nma projelerini ortaya ç›karm›ﬂt›. Escobar’›n da belirtti¤i gibi, “bu ülkelerin ekonomik ve toplumsal hayatlar›nda önemli olan her ﬂey (nüfuslar›, sermaye birikim süreçleri, do¤al kaynaklar›, tar›mlar› ve ticaretleri, kültürel de¤erleri, vs.) titiz hesaplamalar›n birer nesnesi haline geldi” (Escobar, 1988:
430). Bu programlarla, “toplumsal yap›”n›n her bir veçhesi do¤rudan müdahalelerin hedefi haline geldi. Bu süreç, Üçüncü Dünya’n›n artan biçimde
“kalk›nmalaﬂt›r›lmas›”na (developmentalization) ve “düﬂünce ve pratikler rejimine dâhil edilmesine” (Escobar, 1995: 25) iﬂaret etmektedir. Bu ba¤lamda, kalk›nma, bir yönetim(iktidar) rejimi ya da baﬂka bir deyiﬂle; kendi halklar›n›, “yoksullukla savaﬂma” görüntüsü alt›nda kontrol alt›na alma çabalar›n› gizleyen özel bir tür yönetim zihniyeti haline gelmiﬂtir (Escobar, 1995: 25).
Bu noktada, dünyan›n “az geliﬂmiﬂ” k›s›mlar›n›n bu müdahalelerin salt birer
nesnesi haline gelmedi¤ini de belirtmek gerekiyor. Kalk›nma pratikleri, belirli yerel ve ulusal ba¤lamlarda yön de¤iﬂtiren iktidar hedeflerinin de araçlar› haline gelmiﬂlerdir. Devletler, küresel kalk›nma söylemini benimseyerek
geniﬂ ölçekli kalk›nma projelerine giriﬂmiﬂler ve devlet eksenli kalk›nma,
dünya ölçe¤inde çok daha geçerli hale gelmiﬂtir. Bu programlar›n temel
mant›¤›n› oluﬂturan tekno-ekonomik kalk›nma, ulus devletlere otoritelerini
tesis etmeleri için elveriﬂli araçlar sa¤lam›ﬂt›r. Bu makalede, GAP’› bu kavramsal çerçeve ›ﬂ›¤›nda bir ba¤lama yerleﬂtirip, büyük ölçüde konunun yö-

GAP üzerine yaz›lan hâkim literatürün genel olarak “kalk›nma” kavram› ve
özel olarak da GAP’›n kalk›nma pratikleri için öne sürdükleri, Ferguson’un
kalk›nma tan›m›yla örtüﬂmektedir; “yoksullu¤a karﬂ› mücadele etmek, yaﬂam
standartlar›n› yükseltmek ve ilerleme fikrini ya da bunun de¤iﬂik bir versiyonunu yüceltmek için büyük bir kolektif çaba” (Ferguson, 1994: 9). Bu literatürdeki çal›ﬂmalar, devletin GAP söylemini tekrarlayarak, GAP’› devlet kay›tlar›nda uzun zamandan beri “geri kalm›ﬂ,” “az geliﬂmiﬂ” olarak adland›r›lan
bir bölgenin yani “do¤unun makûs talihi”ni yenmek için at›lm›ﬂ dev bir ad›m
olarak gördüler.5 Bu yaklaﬂ›m›n aksine, bu çal›ﬂma yönetimsel kalk›nma pratiklerine eleﬂtirel bir bak›ﬂ getirmekte ve ﬂunu iddia etmektedir: Bu kalk›nma pratikleri, yönetici elitlerin bir bölgeyi ve bu bölgenin insanlar›n› kontrol
alt›na alma ve bunlar üzerinde bir otorite kurma stratejilerinin bir parças› olarak ele al›nmal›d›rlar. Bu ba¤lamda, GAP’›n kalk›nma pratiklerini, Türkiye’deki Kürt meselesi ile ba¤lant›l› bir ﬂekilde incelemek bir zorunluluk haline gelmektedir.
Say› olarak az olsa da, GAP’›n Güneydo¤u Anadolu’daki uygulamalar›yla,
Türk devletinin Kürtlerle olan ihtilaf› aras›ndaki iliﬂki üzerine yo¤unlaﬂan baz› çal›ﬂmalar da bulunmaktad›r. Mesela, Ali Çarko¤lu ve Mine Eder, GAP’›n
Kürt meselesini çözece¤i ve bölgedeki PKK isyan›n› sonland›raca¤› beklentisinin, Türk devletinin bu projeyi hayata geçirmesindeki nedenlerden biri oldu¤unu öne sürerler. “Var olan beklenti GAP sona yaklaﬂt›kça, bünyesindeki yat›r›mlar›n sa¤layaca¤› refah›n, isyanc› kitlelerin güdülerini zay›flataca¤›”
(Çarko¤lu&Eder, 2001: 49) idi. Ayn› ﬂekilde, Leila Harris isabetli bir biçimde,
GAP politikalar›n› devletin “Güneydo¤u’daki kitleleri ve topraklar› yönetebilme” çabas›n›n bir yans›mas› olarak görmektedir. Harris, GAP’›n “devletin,
Güneydo¤u’daki kitle hareketleri ve çat›ﬂmalar ile baﬂa ç›kabilme çabalar›nda yeni ve de potansiyel olarak daha az ﬂiddet bar›nd›ran bir aﬂamaya iﬂaret

2- Foucault’nun “governmentality” terimi bir kelime oyununu bar›nd›r›r: Frans›zca gouverner (yönetim) ve
mentalité (zihniyet). ‹kisi bir arada yönetim zihniyeti olarak çevrilebilecek bu kavram, Foucault’un iktidar
kavram›n›n analizine getirdi¤i farkl› bir boyuta iﬂaret eder. Governmentality iktidar›n disipline edici, kimi
zaman yok edici implikasyonlar›n›n aksine nüfusun yeniden üretilmesi yoluyla kontrol alt›na al›nmas› anlamlar›n› içerir. Bu kavram›n daha ayr›nt›l› bir analizi için bkz. Graham Burchell, Colin Gordon, and Peter
Miller (eds.). The Foucault Effect: Studies in Governmentality. London: Harvester Wheatsheaf: 1991. Dean
Mitchell. Governmentality: Power and Rule in Modern Society. London: Sage Publications, 1999.
3- Örnek olarak, bak›n›z, Arturo Escobar, Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third
World (Princeton: Princeton University Press, 1995), Timothy Mitchell, Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics Modernity (California: University of California Press, 2002), Majid Rahnema and Victoria Bawtree(der.),
The Post-Development Reader (London: Zed Books, 1996), Wolfgang Sachs(der.), The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power (London: Zed Books, 1992).
4- Orjinal vurgu
5- Baﬂka çal›ﬂmalar meyân›nda, bkz, R›fat Da¤ ve Atilla Öztürk, GAP Yeniden Yap›lanmal›d›r (Ankara: Diyarbak›r Sanayi ve Ticaret Odas›, 1990), GAP ve Sosyal De¤iﬂme, (Diyarbak›r: Dicle Üniversitesi GAP Araﬂt›rma
ve Uygulama Merkezi Yay›n›, 1994), Ahmet Özer, Modernleﬂme ve Güneydo¤u (Ankara: ‹mge, 1998).
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netimsel yönü üzerinde duraca¤›m. Buna karﬂ›n, GAP kapsam›nda yürütülen yönetim zihniyeti politikalar›n›n ve pratiklerinin hitap etti¤i ve etkiledi¤i
kitlelerin tepkileri, yan›tlar› ve görüﬂleri bu çal›ﬂmada yer almayacakt›r; konunun bu yönü halen iﬂlenmeyi beklemektedir.
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edebilece¤ini” belirtmektedir. Buna göre, “devletin bölgeye olan yaklaﬂ›m›ndaki tutum de¤iﬂikli¤i, son birkaç on y›ldaki muazzam askeri çaban›n ve harcamalar›n yerini GAP ile ba¤lant›l› kararl› politikalar›n almas› ile birlikte, devlet kaynaklar›nda ve yaklaﬂ›m›nda önemli bir dönüﬂümü yans›tmaktad›r”
(Harris, 2002: 751-52). Dolay›s›yla, Harris için GAP ile tasavvur edilen politikalar ve pratikler devletin bölgeyi yönetme çabas›nda “yeni bir dönem”in ortaya ç›k›ﬂ›na iﬂaret etmektedir. Buna karﬂ›n, ben 1990’lardaki savaﬂ boyunca
yönetici elitlerin, askeri yöntemler yerine GAP’›n kalk›nma politikalar›n› ikame ettiklerini düﬂünmüyorum. Daha ziyade, sosyal ve ekonomik kalk›nma
hedeflerinin, bölgedeki silahl› çat›ﬂman›n üstesinden gelebilmenin ve kitleleri yönetebilmenin (askeri yöntemlerden ayr› olarak) bir di¤er yolu olarak
görüldü¤ünü ileri sürüyorum.
PKK’ye Karﬂ› Yürütülen Savaﬂta Bir Yöntem Olarak
“Sosyal Kalk›nma”
1990’larda, GAP dâhilindeki sosyal projelerin ortaya ç›k›ﬂ›, bölgedeki toplumsal kalk›nman›n savaﬂ ba¤lam›nda yükselen önemini iﬂaret etmekteydi. Çat›ﬂma derinleﬂip, tümden bölgeye yay›ld›kça, baﬂlang›çta yönetici elitlerin dillendirdikleri gibi, “bir avuç eﬂkiya”n›n eylemleri olarak gösterilemez ve sunulamaz bir hale geldi. 1990’lar ile beraber, bölgedeki direniﬂin salt askeri önlemler ile sonland›r›lamayaca¤› ﬂeklindeki bir düﬂüncenin ortaya ç›k›ﬂ›na tan›kl›k
edilmiﬂti. Halk›n sosyal ve ekonomik koﬂullar›nda iyileﬂtirmeler yap›lmas› art›k sorunun çözümü için olmazsa olmaz bir yöntem olarak görülüyordu.
1989 y›l› itibariyle, yönetici elitlerin Kürt meselesi üzerine olan tart›ﬂmalar›,
sosyoekonomik alanda yap›lacak yat›r›mlar etraf›nda dönmeye baﬂlam›ﬂt›.
Mesela, bir “Kalk›nmada Öncelikli Yöreler” toplant›s›nda, dönemin bakanlar›ndan Kâmran ‹nan, hükümetin do¤uya yapt›¤› altyap› yat›r›mlar›yla bu alandaki farkl›l›¤›n büyük alanda halledildi¤ini kaydederek “ﬂimdi s›ra sosyal
alandaki farkl›l›¤›n eritilmesine gelmiﬂtir” diyordu (Hürriyet, 28 Nisan 1989).6
Aç›klamada, “sosyal alan” ile asl›nda neyin kastedildi¤i tam olarak aç›k de¤ildir; fakat burada göze çarpan, “sosyal alan” denen ﬂeyin devlet müdahalesinin aç›ktan bir nesnesi haline gelmiﬂ olmas›d›r. Bürokrasiden askeriyeye, yönetici elitlerin birbirinden farkl› kesimleri, bölge için geliﬂtirilecek uygun toplumsal politikalar üzerine kafa yormaya baﬂlam›ﬂlard›. Yine ayn› y›l, Devlet
Planlama Teﬂkilat›’ndan (DPT) bir bürokrat›n aç›klamas›ndan ö¤rendi¤imize
göre, DPT taraf›ndan Milli Güvenlik Kurulu’na “bölgedeki toplumsal sorunlar›n olas› çözümleri” hakk›nda bir brifing verilmiﬂtir (Hürriyet, 28 Nisan 1989).
1989’da, popüler haftal›k dergi Nokta’da, “Do¤uya Yat›r›m Ata¤›” isimli bir
makale yay›nland› (Nokta, 30 Temmuz 1989). Bu makaleye göre, “MGK’da
al›nan Do¤u’daki on üç ilin7 bir an önce kalk›nd›r›lmas› karar›ndan sonra harekete geçen hükümet, radikal teklifler içeren bir dizi önlem belirledi” (Nokta, 30 Temmuz 1989). Haz›rlanan paket için öne sürülen gerekçe ise ﬂöyleydi: “...geçen zaman içinde, tüm komutanlar›n görüﬂü netleﬂmiﬂtir: Do¤u’da
asker gücü birçok ﬂeye yetiyor ama kalk›nmam›ﬂl›k bölgenin ekonomik koﬂullar› sürekli aleyhimize iﬂliyor” (Nokta, 30 Temmuz 1989). Yap›lacak yat›r›mlar için ekonomik teﬂvikler, tam teﬂekküllü hastaneler ile köy sa¤l›k ocak-

Sosyal politikalara yönetici elitler taraf›ndan artan bir ﬂekilde verilen bu önemin bir di¤er nedeni de, PKK’ye verilen yayg›n deste¤i zay›flatmakt›. Bu elitler “PKK’ye belli bir ölçüde halk deste¤inin oldu¤unu z›mnen kabul ediyorlard›” (Gunter, 1990: 81). Mesela, dönemin iktidarda bulunan partisi Anavatan Partisi, “Güneydo¤u sorunu” için bir dizi önlemler paketi haz›rlam›ﬂt›. Bu
önlemlerden biri ﬂöyleydi: “Bölge halk›n›n PKK’n›n av› durumuna gelmemesi için, birinci aﬂamada ferdi rahatlama sa¤lanacak” (Nokta, 10 Haziran 1989).
Yani, halk›n toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlar› devlet taraf›ndan karﬂ›land›kça, bölge halk›n›n PKK’ye destek vermekten vazgeçece¤i düﬂünülüyordu.
Bütün bunlar›n d›ﬂ›nda, sosyal politikalar›n yönetici elitlerin gündeminin en
üst s›ras›na oturmas›, PKK ile ilgili tehdit alg›lar›n›n sadece askeri alanla s›n›rl› kalmamas›yla, yani PKK’nin yöre halk›n›n toplumsal yaﬂam›nda gittikçe daha çok etkin hale geldi¤ini düﬂünmeleriyle de ilgiliydi. Michael Gunter’in dikkat çekti¤i üzere, 1987 y›l› itibariyle, “PKK’nin, kendilerine yard›m eden yerleﬂim yerlerine karﬂ› etkileyici jestler yapt›¤›” Türk kaynaklar› taraf›ndan da
belirtilmekteydi. Mesela, sa¤l›k hizmetlerinin bulunmad›¤› ›ss›z bölgelere,
“PKK doktor getiriyor ve köylülerle ilgileniyor[du] –köylülere zaman zaman
ücretsiz sa¤l›k hizmeti sa¤l›yordu”. Bu tarz faaliyetler, köylülerin PKK’ye olan
sempatisini art›rabilece¤i için devletin belli bir kesiminde endiﬂe yarat›yordu
(Gunter, 1990: 82). Böylelikle, devlet taraf›ndan uzun bir süredir “terör örgütü” olarak görülen PKK, bölgede devletin rolüne benzer bir role de sahip ç›k›yordu ve hem askeri hem de sosyal anlamda bir tehdit oluﬂturuyordu.
Devletin sosyal hizmetler çabalar›, yönetici elitlerin baﬂka bir amac›n› daha
gizliyordu. Bir tak›m sosyal politikalarla, bölgedeki temel ihtiyaçlar›n giderilmesi ve yaﬂam koﬂullar›ndaki iyileﬂtirmeler, bölgede büyük bir ölçüde askeri güç ile temsil edilen devletin meﬂruiyet kazanabilmesi için zorunlu bir u¤raﬂt›. Ço¤unlukla GAP kapsam›nda yürütülen sosyal projeler, devletin baﬂka
bir biçimde görünürlük kazanaca¤› bir alan ortaya ç›karabilecekti; devlet, disipline edici ya da cezaland›r›c› bir askeri oluﬂumdan ziyade, daha ﬂefkatli,
iyileﬂtirici ve koruyucu bir yap› olarak tan›nacakt›. Ülkenin önde gelen gazetecilerinden olan Hasan Cemal, Kürtler isimli kitab›nda “Güneydo¤u sorunu”nun yo¤un olarak gündemde oldu¤u zamanlar› yeniden hat›rlat›r. Cemal’e göre, o dönemde, “yöre insan› ile devlet aras›nda ‘s›cak ba¤lar’ kurulmas›” ciddi bir kayg› idi (Cemal, 2003: 92).8 Cemal’in tespitlerinin ortaya koydu¤u üzere, bölge halk›, devleti sadece “eli sopa ile giden bir kurum” olarak alg›lad›¤› müddetçe, GAP ile gelecek olan refah ve zenginlik bu yabanc›l›¤› ortadan kald›rmak için en önemli araç olarak düﬂünülüyordu.

6- Vurgu eklenmiﬂtir.
7- Ad›yaman, A¤r›, Bingöl, Bitlis, Diyarbak›r, Hakkari, Kars, Mardin, Muﬂ, Siirt, Tunceli, Van, bu iller aras›nda bulunuyordu. Bahsi geçen bu illerden, Ad›yaman, Diyarbak›r, Siirt GAP kapsam›nda yer alm›ﬂt›.
8- Vurgu eklendi.
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lar›n›n kurulmas› ve üniversiteler ile spor faaliyetleri için devlet deste¤i verilmesi, bu iller için düﬂünülen önlemler aras›nda bulunuyordu.
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‹ktidar›n, sosyal hizmetlerin sa¤lanmas› için artan çabalar›, bu ba¤lamda,
GAP’›n örgütsel yap›s›na da yans›maktayd›. O döneme kadar, GAP dâhilindeki projelerin koordinasyonu Devlet Planlama Teﬂkilat› taraf›ndan gerçekleﬂtirilmekteydi. 1989’da bu görev, sadece GAP bölgesinin kalk›nd›r›lmas›ndan
sorumlu olan, Güneydo¤u Anadolu Projesi Bölge Kalk›nma ‹daresi (GAPBK‹) isimli yeni bir kuruma verildi.9 GAP-BK‹’nin genel müdürlü¤ü Ankara’da
iken, ﬁanl›urfa’da da bölgesel bir müdürlük kurulmuﬂtu. Bölge dâhilinde konumlanacak olan böyle bir organ, hem bölge hem de bölge halk› hakk›nda
ayr›nt›l› bilgiler edinilmesini sa¤layacakt›. Bu durum, müdürlü¤ü merkezin
politikalar› ve pratikleri ile bölgenin as›l koﬂullar› aras›nda arac›l›k yapacak
kurumsal bir mekanizma haline getirmiﬂti. Kurumsal yap›s›, yönetim(iktidar)
politikalar› ile bölge aras›ndaki ba¤lant›y› kolaylaﬂt›racak biçimde de¤iﬂtirilince, GAP 1990’larda, Güneydo¤u Anadolu’ya sunulacak yönetimsel hizmetler
için önemli bir ayg›t haline geldi. Aﬂa¤›daki k›s›mda GAP’›n içermeye baﬂlad›¤› “sosyal kalk›nma” kavram›n›n ve GAP bünyesinde geliﬂtirilen sosyal projeler ve pratikler üzerinde daha detayl› bir biçimde duraca¤›z.
GAP Kapsam›nda Sosyal Kalk›nma: Bir “Siyasetsizleﬂtirme Ayg›t›”10
Yönetici elitlerin, GAP üzerinden sosyal projeleri uygulama çabalar›, ilk olarak, 1992-1994 y›llar› aras›nda yürütülen bir dizi bölgesel araﬂt›rma ile somutlaﬂt›r›ld›.11 Bu araﬂt›rmalar›n sonuçlar›, geliﬂtirilecek projeler için genel bir
çerçeve çizen Sosyal Eylem Plan›’n›n haz›rlanmas›nda kullan›ld› (T.C. Baﬂbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi, 1995). Bu araﬂt›rmalar yürütüldü¤ü s›rada, Kürt meselesi gündemin ana konusuydu. Böylelikle, konunun aciliyetinden kaynaklanan ilgi, Kürt meselesi üzerine düﬂünmek, konuﬂmak ve yazmak bak›m›ndan toplumsal muhayyilede bir tür normalleﬂme sürecini ortaya ç›kard›.12 1990’larda Kürt bölgesi ve halk›, haklar›nda ayr›nt›l› bilgiler edinme çabas›nda olan al›ﬂ›lagelmiﬂin d›ﬂ›ndaki bir ilginin oda¤› haline geldiler.
Nokta dergisinde de belirtildi¤i gibi, da¤ Türkleri birdenbire “10 milyon
Kürt” oluvermiﬂti (Nokta, 10 ﬁubat 1991).13 ‹ﬂin yönetim(iktidar) taraf›ndaysa, bu geniﬂ ilgi bölgenin sosyal karakteristi¤i ve dinamikleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler sunan sosyal araﬂt›rmalar› beraberinde getirdi.
Bu araﬂt›rmalar›n genel amac›, “bölgenin sosyoekonomik ve kültürel mizac›n›n daha iyi anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamak; genel olarak toplumda ve özel olarak
belirli toplumsal gruplarda ihtiyaçlar›, beklentileri ve e¤ilimleri saptamak ve
kalk›nma için özellikle dezavantajl› durumdaki özel hedef gruplar›n› saptamak”14 ﬂeklindeydi. Bu çal›ﬂmalar, yönetici elitlere, bölge halk› ile ilgili tüm
konulara dair ayr›nt›l› bilgiler sunacak bir ﬂekilde haz›rlanm›ﬂt›. Arturo Escobar’›n deyiﬂiyle, bu “eﬂi görülmemiﬂ her ﬂeyi bilme iste¤i” yönetici elitlerin
bölgeye “müdahale etme” çabas›yla do¤rudan iliﬂkiliydi (Escobar, 1999:
384). Baﬂka bir deyiﬂle, Kürtler ve Kürt yo¤unluklu bölgeler, bu s›ra d›ﬂ› ilginin, gözlemlenebilir, ölçülebilir ve dolay›s›yla da kontrol edilebilir nesneleri haline geldiler.
Yap›lan bu araﬂt›rmalar, nüfus ve toplumsal dönüﬂüm ile ilgili dinamikleri
kapsaml› bir ﬂekilde problematize etmeleri bak›m›ndan yeni bir e¤ilimi yans›t›yorlard›. Sadece altyap›da, tar›m ve sanayi sektörlerinde yap›lacak ekono-

Nüfus art›ﬂ›n›n problematize ediliﬂi de, GAP kapsam›ndaki sosyal kalk›nma
kavram›n›n nüfus ile ilgili tüm süreçlere nüfuz edecek bir ﬂekilde dönüﬂmüﬂ
yönetim (iktidar) alg›s›n› yans›tmaktayd›. Bu araﬂt›rmalarda, bölgenin yüksek
do¤um oran›n› aﬂa¤›lara çekmek ve nüfus art›ﬂ›n› azaltmak için bölge halk›n›n do¤um kontrol yöntemleri hakk›nda e¤itilmesi öneriliyordu. Bu programlar›n hedefiyse, kad›nlar ve gençler olacakt› (TC Baﬂbakanl›k GAP Bölge
Kalk›nma ‹daresi, 1993: 4). GAP kapsam›nda üreme ile ilgili konular›n ortaya ç›k›ﬂ›, GAP’›n bölgeye sosyal hizmetlerin sa¤lanmas› ve sosyal politikalar›n sunulmas› için önemli bir ayg›ta dönüﬂtü¤ünü do¤rulamaktad›r. Bütün
bunlar, sosyal bünyenin her alan›na nüfuz etme çabalar›n›n birer gösterge-

9- GAP Bölgesel Kalk›nma ‹daresi’nin kurulmas› hakk›ndaki hükümet kararnamesi için, bkz, T.C. Resmi Gazete, 6 Kas›m 1989.
10- Ferguson, The Anti-Politics Machine.
11- 1992 ve 1994 y›llar› aras›nda yürütülen bu araﬂt›rmalar aras›nda ﬂunlar bulunmaktad›r: T.C. Baﬂbakanl›k
GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi, GAP Bölgesi Baraj Göl Aynas› Alt›nda Kalacak Yörelerde ‹stihdam ve YenidenYerleﬂtirme Sorunlar› (1994), T.C. Baﬂbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi, GAP Bölgesi Nüfus Hareketleri Araﬂt›rmas›: Yöneticiler ‹çin (1994), T.C. Baﬂbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi, GAP Bölgesi Toplumsal De¤iﬂme E¤ilimleri Araﬂt›rmas›: Eylem Plan› (1993), T.C. Baﬂbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi,
GAP Bölgesinde Kad›n›n Statüsü ve Kalk›nma Sürecine Entegrasyonu Araﬂt›rmas›: Yöneticiler ‹çin Özet
(1994).
12- Bu dönemde, Kürt meselesinin çözümünün aciliyetinin sonucu olarak, Kürt meselesi ya da Güneydo¤u Sorunu hakk›nda farkl› kurumlar taraf›ndan bir dizi raporlar haz›rlanm›ﬂt›. Örnek olarak, bkz: Sosyal Demokrat Halkç› Parti Merkez Yürütme Kurulu, Sosyal Demokrat Halkç› Parti’nin Do¤u ve Güneydo¤u Sorunlar›na Bak›ﬂ› ve Çözüm Önerileri (Ankara: 1990), yay›nlanmam›ﬂ. Ayr›ca bkz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB), Do¤u Sorunu: Tespitler ve Teﬂhisler (TOBB, 1995), yay›nlanmam›ﬂ, ve Ümit Özda¤, Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde ve Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’dan Bat›ya Göç Edenlerde Kültürel Yap› ve Kimlik
Sorunu (Ankara: Türk Metal Sendikas›, 1995).
13- Buradaki “Da¤ Türkleri” ifadesi, geniﬂ ölçüde kabul edilen bir bak›ﬂ aç›s›na ya da Kürtlerin asl›nda da¤larda yaﬂayan Türkler oldu¤unu iddia eden resmi milliyetçi söylemdeki bir tür örtmeceye (euphemism) gönderme yapmaktad›r.
14- Güneydo¤u Anadolu Projesi’nin resmi web sitesinde bulunabilir: http://www.gap.gov.tr
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mik yat›r›mlar üstüne odaklanm›ﬂ daha önceki kalk›nma vizyonunun aksine,
yerleﬂim, göç, nüfus art›ﬂ›, e¤itim ve sa¤l›k gibi nüfusun kendisiyle ilgili süreçlerin ayr›nt›l› bir ﬂekilde problematize edildikleri görülüyordu. Örne¤in,
bölgede en s›k rastlanan yerleﬂim biçimi olan da¤›n›k yerleﬂim, hizmetlerin
h›zl› bir ﬂekilde sunulmas›nda bir engel olarak ifade edilmeye baﬂlanm›ﬂt›
(Escobar, 1999: 2). Bunun için önerilen çözüm ise özellikle mezra gibi k›rsal yerleﬂimlerin zaten ba¤lant›l› olduklar› köylere entegre edilmesinin desteklenmesiydi. Bu önerinin, hizmetlerin sa¤lanmas›nda maliyeti azaltaca¤›
öne sürülüyordu. Bu noktada, bölgesel seviyedeki idari pratiklerini, en uzak
bölgelerde de mümkün olan en az masrafla yürütmek ﬂeklindeki yönetimsel
istek aç›kça görülmektedir. Politikalar›n ve pratiklerin büyük ölçüde savaﬂ
döneminin koﬂullar›yla belirlendi¤i bu siyasi konjonktürde, da¤›n›k yerleﬂim
biçiminin problematize edilmesi ve merkezi köyler yaratma çabas› ayn› zamanda yönetici elitlerin savaﬂ stratejileriyle de ilgiliydi. Cumhurbaﬂkan› Turgut Özal taraf›ndan Baﬂbakan Süleyman Demirel’e yaz›lm›ﬂ olup, 1993 y›l›nda Turkish Daily News’de yay›nlanm›ﬂ olan bir mektupta görüldü¤ü üzere,
uzak köylerde ve mezralarda yaﬂayan nüfusun büyük ﬂehirlere taﬂ›nmalar›
için teﬂvik edilmeleri, PKK’ye olan yerel deste¤i aﬂ›nd›rmak saikiyle devletin
gündeminde yer alan bilinçli bir stratejiydi (Y›ld›z&Düzgören, 2002: 14).
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siydi ve içinde sa¤l›k, göç, yerleﬂim biçimleri ve üreme gibi konular›n oldu¤u “yaﬂam›n... özellikle de nüfus düzleminde idare edilmesiyle ilgili” bir biyopolitik zorunlulu¤u beraberinde getirmiﬂti (Dean, 1999: 99).
Araﬂt›rmalarda iﬂaret edilen bir baﬂka konu ise dildi. GAP Bölgesi Toplumsal De¤iﬂme E¤ilimleri Araﬂt›rmas›, bölgedeki düﬂük seviyedeki e¤itimin sebebini, nüfusun önemli bir k›sm›n›n ana dilinin Türkçe olmamas›yla aç›kl›yordu (TC Baﬂbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi, 1993: 10). Araﬂt›rma ayn› zamanda, bölgedeki yayg›n dilin Kürtçe oldu¤u gerçe¤ini belirtmemek
için özel bir çaba gösteriyordu. Ancak yine de, bölgedeki temel dilin Türkçe olmamas›n›n, çocuklar›n e¤itiminin önünde bir engel oldu¤u ifade edilmiﬂti. Bu sebeple, dil e¤itiminde, bölgedeki çocuklar›n yaﬂad›¤› yabanc›l›¤›n
azalt›lmas› için okul öncesi e¤itime daha fazla önem verilmesi tavsiye ediliyordu (TC Baﬂbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi, 1993). Dil konusu,
GAP Bölgesi Nüfus Hareketleri Araﬂt›rmas›’nda da problematize edilmiﬂti
(TC Baﬂbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi, 1994: 23).
Göç konusu da, ayr› bir araﬂt›rman›n vakfedildi¤i önemli bir aland›. Bölge
içi ve bölge d›ﬂ›na göçün o zamanlarda yayg›n oldu¤u gerçe¤inden yola ç›k›larak, GAP Bölgesi Nüfus Hareketleri Araﬂt›rmas› gerçekleﬂtirilmiﬂti. Bu
araﬂt›rmaya göre, nüfusun ﬂehir merkezlerine göç etme e¤iliminin alt›nda yatan temel sebepler, ekonomik sorunlar ile ﬂehir hayat›n›n imkânlar›ndan yararlanma iste¤iydi.15 Araﬂt›rmada, nüfus art›ﬂ›n›n bask›s›, topra¤›n bölünmesi,
tar›m›n makineleﬂmesi ve artan iﬂsizlik oran› bölge içi göçün etmenleri olarak sunulmuﬂtu (TC Baﬂbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi, 1994: 8).
Araﬂt›rmada, bölge d›ﬂ›na yap›lan göçün nedenlerinden bahsedilirken, “siyasi huzursuzluk,” nüfusun, baﬂka bölgelere göç etme e¤ilimindeki “konjonktürel” nedenlerden biri olarak belirtilmiﬂti. Ancak asl›nda, 1990’larda, köylerin devlet taraf›ndan zorla boﬂalt›lmas›, hem bölge içi hem de bölge d›ﬂ›na
göçün esas nedeniydi.16 Bölgenin “objektif” koﬂullar›n› tan›mlayan “bilimsel”
bir çal›ﬂma olma iddias›n› taﬂ›sa da, araﬂt›rma, zorla köy boﬂaltmalar› tamam›yla es geçmiﬂti. Araﬂt›rmadaki ve Eylem Plan›’ndaki, göçün bu boyutuna
dair bilinçli suskunluk dikkat çekicidir.
Bu araﬂt›rmalarda ve daha geniﬂ bir çal›ﬂma olan Sosyal Eylem Plan›’nda,
bölgenin tüm özellikleri, tüm bunlar› yönetim (iktidar) müdahalesine tâbi tutacak biçimde problematize edilmiﬂti. Yap›lan araﬂt›rmalarda çat›ﬂmayla ilgili konularda da, bilinçli bir suskunluk göze çarpmaktad›r. Sorunlar›n sunumunda, bu sorunlar›n alt›nda yatan siyasi nedenler görmezden gelinmiﬂ ya
da bölgenin siyasi konjonktürünün bu sorunlar üzerinde bir etkisi yokmuﬂ
gibi davran›lm›ﬂt›r. Timothy Mitchell’in görüﬂlerini takip ederek, ﬂu fikri öne
sürece¤im; bu çal›ﬂmalarda, bölge, “onu tan›mlayan söylemden ba¤›ms›z bir
ﬂekilde varl›¤›n› sürdüren”, “müstakil bir oluﬂum” olarak tasvir edilmekle kalmam›ﬂ, ama ayn› zamanda, devletin kendisi de “gözlemlenen nesneyle herhangi bir iliﬂkisi olmayan bir politika geliﬂtiricili¤inin ve uzmanl›¤›n›n rasyonel merkezi” olarak resmedilmiﬂtir (Mitchell, 2002: 233). Devleti ve bölgeyi
bu ﬂekilde tasvir etmek suretiyle, bölgedeki sorunlar›n çözümü, rasyonel hesaplamalar, uzman raporlar› ve devletin yapaca¤› planlamalar ile halledile-

Söylem düzeyinde her ne kadar bölgenin sorunlar›, sorunlar›n temelini oluﬂturan siyasetten ayr›ﬂt›r›l›p, devletin planl› müdahaleleriyle çözülecek teknik
konulara indirgenmiﬂse de GAP dahilindeki kalk›nma pratiklerinin hayata
geçirilmesi, siyasi müdahalelerden hiç de uzak de¤ildi. Baﬂka bir deyiﬂle, var
olan söylem, sosyal olgular› depolitize edip, GAP’›, bölgenin tüm sorunlar›na çare olarak kurgularken, bölge halk›n› ilgilendiren tüm toplumsal konular› da, do¤rudan müdahalenin hedefi haline getiriyordu. Ferguson’un Lesotho örne¤inden yola ç›karak ileri sürdü¤ü üzere “bir ‘kalk›nma’ projesi, maksatl› ‘kalk›nma’ planlar›n› bir hayli görünür k›lmak suretiyle, kurumsal devlet mekanizmas›n› kimsenin ruhu duymadan tarafs›z ve teknik bir misyon k›l›f›na yerleﬂtirmek ve yaymak gibi son derece politik operasyonlar gerçekleﬂtirebilir” (Ferguson, 1994: 254). Devletin büyük bir ölçüde güvenlik güçleriyle temsil edildi¤i bir bölgede, GAP’›n sunaca¤› sosyal hizmetler, devletin gücünü geniﬂletmesi için bir kurumsal mekanizma iﬂlevini görecekti. Bu
tam olarak ﬂu anlama geliyordu; GAP’›n sosyal projeleri, yükselen çat›ﬂma
ortam›nda, sosyal hizmetlerin sunumunu sa¤layacak ve devletin gücünü görünür hale getirecekti.
1990’lar›n baﬂlar›ndaki bu yönetim (iktidar) çabalar›n›n pratikteki en somut
sonucu “Çok Amaçl› Toplum Merkezleri” (ÇATOM) olmuﬂtu. Bu kurumlar
1995’te kurulmuﬂ olup, kad›nlara ve 14 yaﬂ üzeri “genç k›zlara” “e¤itim programlar›” ve “sosyal programlar” sunacakt› (TC Baﬂbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi, 2001: 39). Bu programlar aras›nda, okuma yazma (Türkçe), do¤um kontrolü17, genel sa¤l›k, ana-çocuk sa¤l›¤›, hijyen, beslenme ve ev ekonomisi, dikiﬂ, kilim dokuma, el sanatlar› gibi gelir getiren iﬂler üzerine e¤itim
kurslar› bulunuyordu (GAP Dergisi, 1997: 8). ÇATOM’lar “GAP Bölgesi’ndeki
kentlerin daha çok k›rdan göç etmiﬂ yoksul hanelerin oluﬂturdu¤u gecekondu mahallelerinde ve kad›nlar›n marjinalleﬂti¤i merkezi nitelikli köy yerleﬂimlerinde”18 kurulmuﬂtu. ﬁu anda GAP bölgesinde 23 tane ÇATOM bulunmaktad›r. ÇATOM’un çal›ﬂanlar› bölge halk›ndan seçilmektedir. Saha sorumlular›

15- Bkz, TC Baﬂbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi, GAP Bölgesi Nüfus Hareketleri Araﬂt›rmas›: Yöneticiler
‹çin, 1994.
16- Zorunlu köy boﬂaltmalar›na dair yak›n tarihli bir çal›ﬂma için, bkz, Zorunlu Göç Raporu, (2003);
http://www.tmmob.org.t adresinde bulunabilir. Ayr›ca bkz, Bilgin Ayata ve Deniz Yükseker’in konu hakk›nda yazd›klar› makale.
17- Takip eden y›llarda, Türkçe dersleri konusu ve do¤um kontrol programlar› hakk›nda ateﬂli tart›ﬂmalar aç›¤a ç›kt›. Özellikle de Kürtçe feminist yay›nlar, do¤um kontrol programlar›n›n devletin Kürt nüfus art›ﬂ›n› engellemek için kulland›¤› bir yöntem oldu¤unu, Türkçe kurslar›n›n da asimilasyoncu politikalar için bir araç
oldu¤unu öne sürüyorlard›. ÇATOM’un faaliyetleri hakk›nda yürütülen tart›ﬂmalara dair bir inceleme için,
bkz, Zeynep Kutluata, The Politics of Difference within the Feminist Movement in Turkey as Manifested in
the Case of Kurdish Woman/Feminist Journals (M.A. Thesis, Bo¤aziçi Üniversitesi, 2003).
18- http://www.gap.gov.tr
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cek teknik konulara indirgenmektedir. Böylece GAP, Ferguson’un, “üzerine
e¤ildi¤i her konuyu depolitize eden” “siyasetsizleﬂtirme ayg›t›” olarak çal›ﬂacakt›. ‹ç göç ya da dil sorunu gibi siyaseten hassas konulardaki ›srarl› suskunluk, eldeki sorunlar için, siyaseti bir neden ya da çözüm olarak görmeyen bu kavram ile ilgiliydi.
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denen bu personeli inceleyen tezinde, Sözer ﬂöyle bir gözlemde bulunuyor:
“...saha sorumlular› yerel dillere (Kürtçe, Arapça gibi) hâkim insanlard›r...
(bölge kad›nlar› ile) iletiﬂimin sa¤lanmas›n› mümkün k›larlar” (Sözer, 2004:
108). ÇATOM’lar›n idaresini, bölgenin ve bölge halk›n›n karakteristiklerine
âﬂina kad›nlara b›rakarak, bölge kad›nlar›n›n ÇATOM programlar›na kat›l›mlar›n›n sa¤lanaca¤› düﬂünülüyordu. K›saca, ÇATOM, GAP’›n 1995’ten beri süre giden sosyal kalk›nma hedeflerinin en somut göstergesi olmuﬂtur.
Savaﬂ Sonras›nda GAP ve Sosyal Poli ti ka: Bir Taﬂla ‹ki Kuﬂ Vurmak m›?
1999’dan sonra, silahl› çat›ﬂman›n yo¤unlu¤u gittikçe azald› ve 1990’lar ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bölge bir normalleﬂme sürecine girdi.19 Benim iddiama
göre, GAP için “sürdürülebilir insani kalk›nma” ad› alt›nda yeni bir söylemin
kullan›lmaya baﬂlanmas› bu de¤iﬂen siyasi koﬂullara ba¤l› olarak ortaya ç›km›ﬂt›. Gerçekten de bu yeni kalk›nma kavram›, 1980’lerden beri tüm dünyada yükselmekte olan neo-liberal kalk›nma modeline olan yöneliﬂin üstünü
örtmekteydi. Öncelikle, neo-liberal kalk›nma modeliyle neyi kastetti¤imi k›saca aç›klamaya çal›ﬂaca¤›m.
1980’ler itibariyle, II. Dünya Savaﬂ› sonras› dönemde üzerinde uzlaﬂ›lan devlet eksenli kalk›nma modelinden vazgeçilmeye baﬂlanm›ﬂt›. Bu, küresel kapitalizmin yükseliﬂi ve hegemonyas›yla tan›mlanan bir dönemin baﬂlang›c›yd›. Neo-liberal piyasa küresel ölçekte önde giden güç olarak kutsan›yordu.
Böylece, hem kalk›nma fikri ve hem de kalk›nma pratikleri küresel kapitalizmin ihtiyaçlar› do¤rultusunda dönüﬂmüﬂtü. “Piyasa kalk›nma kavram›n›n yüceltilmesi için en uygun görülen araç haline gelmiﬂti” ve bu durum “kalk›nma prati¤inde… devlet eksenli yaklaﬂ›mlardan piyasa eksenli yaklaﬂ›mlara
do¤ru kesin bir dönüﬂe” (Rankin, 2001: 18-19) iﬂaret ediyordu. Kalk›nma prati¤indeki bu de¤iﬂiklik Dünya Bankas› gibi uluslararas› kalk›nma kurumlar›
taraf›ndan desteklenmekte ve empoze edilmekteydi. Uluslararas› kalk›nma
kurumlar› taraf›ndan “az geliﬂmiﬂ” ülkelere dayat›lan bu kalk›nma reçeteleri,
piyasa güçlerine çok daha büyük bir rol atfediyor ve devletin rolü art›k sadece piyasalar›n iﬂlemesini kolaylaﬂt›rmakla s›n›rl› tutulmaya çal›ﬂ›l›yordu.
“Sosyal kalk›nma” kavram› bu ba¤lamda, II. Dünya Savaﬂ› sonras› dönemde sahip oldu¤undan farkl› bir anlam kazand›. “Sosyal” kavram›n›n neo-liberal ba¤lamdaki günlü¤ü, “sosyal hizmetlerin ve uzmanl›¤›n, kamu destekli, kâr amac› gütmeyen ve özel sermayeli örgütler ve organlar taraf›ndan sunulmas›nda bir dizi ‘piyasa benzeri’ olarak yeniden ﬂekillendirilmesiydi”
(Dean, 1999: 173). Dolay›s›yla, Dean’in de belirtti¤i gibi, bu kavram “sosyal
olan›n ölümü”ne de¤il, onun dönüﬂümüne at›fta bulunuyordu (Dean, 1999:
207). Sosyal olan öyle bir ﬂekilde yeniden kurgulanm›ﬂt› ki, “bunun sunumu, bürokratik yollardan ziyade piyasa taraf›ndan koordine edilen de¤iﬂik
organlar, toplum gruplar› ve ortakl›klar taraf›ndan gerçekleﬂtirilecekti” (Dean, 1999). Bireyleri hünerli, kendi kendine yeten ve üretken hale getirmek
amaçlan›yordu.
1990’lar›n sonunda, “sürdürülebilir insani kalk›nma” kavram› GAP dâhilinde
neo-liberal ilkelerin hayata geçirilmesi için gerekli zemini oluﬂturmaya baﬂ-

1990’lardaki bu geliﬂmelere paralel olarak, GAP ‹daresi, 1989’dan beri GAP
dâhilindeki kalk›nma pratiklerinin çerçevesini çizen Master Plan›’n› gözden
geçirmeye baﬂlad›. Bu çabalar›n neticesinde, 2002 y›l›nda orijinal Master Plan›’n›n yerini Güneydo¤u Anadolu Projesi Bölge Kalk›nma Plan› ald›. Yeni
plan, Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program›’n›n (UNDP) finansal yard›m›yla
haz›rlanm›ﬂt›. Bu planda, sürdürülebilir kalk›nma kavram› ayr›nt›l› biçimde
aç›klan›yordu. Projenin “vizyon”u “küresel düﬂünce ve yerel koﬂullar ›ﬂ›¤›nda” (TC Baﬂbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi, 2002) olarak belirtiliyor,
plan›n misyonu ise, “çevre ve insan odakl› de¤er yaratma” (TC Baﬂbakanl›k
GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi, 2002) olarak ifade ediliyordu. Planda, sürdürülebilir kalk›nman›n insani boyutu s›kl›kla vurgulan›yor ve kalk›nma sürecinde devletin rolü, projenin bu yönüyle ba¤lant›l› biçimde aç›klan›yordu:
“Yeni dünya düzeninde devletin bölgesel düzlemdeki yeni ve temel iﬂlevi insan sermayesini geliﬂtirme, ö¤renme ve bilgiyi yayg›nlaﬂt›rma ve buluﬂçulu¤u geliﬂtirme konular›nda yo¤unlaﬂmas› gerekti¤i”dir (TC Baﬂbakanl›k GAP
Bölge Kalk›nma ‹daresi, 2002: 2). Bu ba¤lamda, kalk›nma sürecinde devlete
biçilen rol, “uluslararas› rekabet koﬂullar›nda... yerel kapasitenin kullan›m›”n›n (TC Baﬂbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi, 2002) yolunu açmak
için sosyal kaynaklar› geliﬂtirmekti. Planda, toplumsal kaynaklar› geliﬂtirmek
yolunda, yerel halk›n çeﬂitli kesimleri (örne¤in, gençler, kad›nlar, vs.) için
sosyal politikalar tasarlanm›ﬂt›. Plan›n, gençli¤in geliﬂtirilmesi ile ilgili hedeflerinden biri, “bireyi güçlendiren kültürel ve sosyal altyap›lar› geliﬂtirmek,
bunun için her ilde Gençlik Evi/Gençlik Merkezleri açmak” (TC Baﬂbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi, 2002: 114) olarak belirtilmiﬂti. Planda, gençlikle ilgili s›kl›kla belirtilen bir baﬂka hedef ise, “yayg›n e¤itim kapsam›nda
gençlere yönelik biliﬂim teknolojileri ve yabanc› dil e¤itimi vermek” (TC Baﬂbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi, 2002) ﬂeklinde ifade ediliyordu. Sonuç olarak, gençlik için haz›rlanm›ﬂ proje ve politikalar›n hedefi bölgedeki
insan kayna¤›n› geliﬂtirmekti.

19- Bu çal›ﬂmada, savaﬂ sonras› ya da silahl› çat›ﬂma sonras› terimleri ile 1999 sonras›nda silahl› çat›ﬂman›n sona erdi¤ini ya da bölgedeki sorunun (ya da genel bir deyiﬂle Kart meselesinin) çözüldü¤ünü imâ etmiyorum. Bundan ziyade bu terimlerle as›l keatetti¤im, 1990’lar›n baﬂlar› ve ortalar› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, PKK
ve Türk ordusu aras›ndaki çat›ﬂmalar›n göreceli olarak azalm›ﬂ oldu¤udur.
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lad›. Bu yeni söylemin benimsenmesiyle, GAP’›n gündeminde, “çevre, kat›l›m ve sürdürülebilirlik” gibi bir dizi yeni kavram ortaya ç›kt›. Resmi GAP
belgelerine göre, bu yeni kavramlar benimsenmiﬂti çünkü “dünya ekonomisinde yaﬂanan yap›sal de¤iﬂime paralel olarak ulus devletlerin kalk›nma hedefleri, amaçlar› ve söylemleri de farkl›laﬂm›ﬂ; planlama alan›nda yeni yaklaﬂ›mlar ortaya ç›km›ﬂ [ve] uluslararas› camiada kalk›nma tan›m› ve felsefesine
yeni boyutlar eklenmiﬂ[ti]” (TC Baﬂbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi,
2002: 5). Dolay›s›yla, GAP’›n dönüﬂümü, kalk›nma kavram›n›n uluslararas›
boyutuna “sürdürülebilirlik” kavram›n›n eklenmesi ile ilgiliydi. Yine GAP
belgelerine göre, “bu yeni kavram›n ortaya ç›k›ﬂ›yla, GAP bölgesinde sürdürülebilir kalk›nman›n temelini oluﬂturmak için insan kaynaklar›n›n önceli¤i
aç›¤a ç›km›ﬂt›” (TC Baﬂbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi, 2002).
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ﬁimdi de 2002 tarihli yeni kalk›nma plan›n›n, asl›nda 1990’lar›n sonuna do¤ru bölgedeki savaﬂ koﬂullar›n›n sakinleﬂmesiyle ﬂekillendi¤ini örneklerle
göstermeye çal›ﬂaca¤›m. Mardin valili¤i ile Mardin belediyesinin de destekledi¤i Gençten Gence Sosyal Geliﬂim Projesi isimli ilk gençlik projesi, GAP
‹daresi ile uluslararas› bir gençlik örgütü olan AIESEC’in iﬂbirli¤iyle 1999 y›l›nda Mardin’de hayata geçirildi. GAP belgelerinde, projenin amac› “gençler
aras›nda iletiﬂimi art›rmak, inisiyatif geliﬂtirmek ve örgütlü davranmalar›n›
teﬂvik etmek yolu ile toplum kalk›nmas›n›n aktif üyeleri haline getirmek”
ﬂeklinde belirtiliyordu.20 Benzer bir ﬂekilde, gene ayn› zamanlarda gençlere
yönelik bilgisayar, güzel sanatlar, müzik ve ‹ngilizce kurslar› sunan Mardin
Gençlik Evi kurulmuﬂtu. Bu projeden bir y›l sonra, projenin bölgedeki eksenini geniﬂletmek için yeni planlar ortaya konuldu. 2001 y›l›nda Gençlik ‹çin
Sosyal Geliﬂim Projesi isimli baﬂka bir proje harekete geçirildi. Bu plan, GAP
‹daresinin ve Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program›’n›n (UNDP) bünyesinde
haz›rlanm›ﬂt›. Proje için gerekli finansal deste¤i ‹sviçre hükümeti sa¤lam›ﬂ,
Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derne¤i örgütleri de projenin hayata geçirilmesini sa¤lam›ﬂt› (Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derne¤i, Nisan 2002: 4).
Gençlik merkezinde gerçekleﬂtirilen faaliyetler, kapasite geliﬂtirme programlar›, sosyal-kültürel programlar, istihdam programlar› ve toplumsal duyarl›l›k
programlar› olmak üzere dört kategoriye ayr›lm›ﬂt›.21 Gençlik evlerinde sa¤lanan olanaklar, yaﬂlar› 15 ile 25 aras›nda de¤iﬂen gençlerin özelliklerine ve
ihtiyaçlar›na göre sunuluyordu. Gençlik evlerindeki sosyal-kültürel programlar›n içinde, yukar›da da bahsedildi¤i gibi güzel sanatlar ve tiyatro, müzik,
halkoyunlar› ve spor kurslar› bulunuyordu. Bunlar›n d›ﬂ›nda, mesleki beceri
kazand›rma kurslar› ve kendi iﬂini kendin kur programlar› gibi iﬂsiz gençlere yönelik programlar da bulunmaktayd›. Toplumsal duyarl›l›k programlar›
çerçevesinde, bir grup Diyarbak›rl› genç sergiledikleri oyunun gelirini lösemili bir arkadaﬂlar›n›n tedavisi için ba¤›ﬂlam›ﬂlard›. Ayr›ca, Mardin’den bir
grup genç, bir okulun duvarlar›n›n boyanmas› için gönüllü olmuﬂlard›. Bu
programlar›n sonucu olarak ﬂu tespit yap›lm›ﬂt›r: “Gençlerin enerjilerinin insana ve çevreye karﬂ› duyarl› alanlara odakland›r›ld›¤› görülmüﬂtür.”22
Bu pratiklerin gösterdi¤i üzere, de¤iﬂen küresel kalk›nma söyleminin etkisi
alt›nda, sosyal sermayenin geliﬂtirilmesi GAP dâhilinde önemli bir mesele haline gelmiﬂtir. GAP hakk›ndaki devlet eksenli kalk›nma modelinden piyasa
eksenli kalk›nma modeline geçiﬂin etkisi “sosyal” denilen yeni kavram ile s›n›rl› de¤ildi. Piyasa eksenli kalk›nma modelinin etkisiyle, kalk›nma pratiklerinde devletin azalan rolü de gözlemlenebilir. Toplumsal projeleri kamu ve
benzeri ayg›tlar›n finansal deste¤iyle yürüten eski politikalar›n aksine devlet,
özel sektör ve sivil toplum örgütleri aras›nda artan bir iﬂbirli¤i söz konusuydu. Yeni GAP plan›nda, kalk›nma sürecinde sivil toplum örgütlerinin rolüne
özellikle vurgu yap›lm›ﬂt›.23 GAP projelerinde sivil toplum örgütlerine düﬂen
rol giderek artmaktad›r.24
Bu durumun en bariz örne¤iyse, ÇATOM’lard›. Yukar›da da tart›ﬂ›ld›¤› gibi,
ilk kuruluﬂ y›llar›nda, ÇATOM’lar›n iﬂlevi bölgede kad›nlarla ilgili yönetim
(iktidar) politikalar›n›n uygulanmas›yla s›n›rl›yd›. Ancak 1990’lar›n sonlar› iti-

Bu noktada, bu neo-liberal kalk›nma modelinin GAP kapsam›nda uygulanmas›n›n bölgedeki çat›ﬂmalar›n azalmas›yla mümkün olabildi¤ini belirtmek
gerekir. Asl›nda, bu durum 2002 tarihli yeni kalk›nma plan›nda da do¤rulanm›ﬂt›: “Master Plan›’n›n hedeflerini gerçekleﬂtirememesinin bir nedeninin
1990’lar›n sonuna do¤ru kontrol alt›na al›nabilen ve marjinalleﬂtirilen terör
olaylar›” (TC Baﬂbakanl›k GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi Baﬂkanl›¤›, 2002: 5)
oldu¤u söylenmekteydi. Çat›ﬂmalar hafifleyince 1990’lar sonunda GAP’›n izledi¤i yolda, çat›ﬂma sonras› durum önemli bir belirleyen haline gelmiﬂti.
Baﬂka bir deyiﬂle, Master Plan›’n›n yeniden gözden geçirilmesi, asl›nda yönetim(iktidar) politikalar›yla silahl› çat›ﬂman›n seyri aras›ndaki kaç›n›lmaz
iliﬂkinin bir yans›mas›yd›.
Çat›ﬂmalar›n azalmas›, GAP taraf›ndan sunulan hizmetlerin çeﬂitlerini de etkiledi. 1990’lar›n baﬂ›ndaki ana fikir, temel sosyal hizmetlerin devlet taraf›n-

20- http://www.gap.gov.tr, Güneydo¤u Anadolu Projesi’nin resmi sitesi.
21- http://www.gap.gov.tr, Güneydo¤u Anadolu Projesi’nin resmi sitesi.
22- http://www.gap.gov.tr, Güneydo¤u Anadolu Projesi’nin resmi sitesi.
23- http://www.gap.gov.tr, Güneydo¤u Anadolu Projesi’nin resmi sitesi. s.115.
24- Silahl› çat›ﬂma sonlan›p güvenlik tedbirleri azald›kça, sivil toplum örgütleri bölgeye giriﬂ yapmaya baﬂlam›ﬂt›r. Örnek olarak, silahl› çat›ﬂman›n sona ermesinden sonra, Diyarbak›r ilindeki sivil toplum örgütleri ve
bunlar›n faaliyetleri üstüne yap›lm›ﬂ bir analiz için bak›n›z, ﬁeyhmus Diken, Güneydo¤u’da Sivil Hayat (‹stanbul: Metis, 2001).
25- http://www.gap.gov.tr, Güneydo¤u Anadolu Projesi’nin resmi sitesi.
26- http://www.gap.gov.tr, Güneydo¤u Anadolu Projesi’nin resmi sitesi. (Vurgu eklenmiﬂtir).
27- http://www.gap.gov.tr/Turkish/Sosprj/ch2003 adresinden, 2004 Haziran tarihli al›nt›d›r.
28- http://www.gap.gov.tr, Güneydo¤u Anadolu Projesi’nin resmi sitesi.
29- http://www.gap.gov.tr/Turkish/Sosprj/ch2004 adresinden, 2004 Haziran tarihli al›nt›d›r.
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bariyle, bu merkezler sivil toplum örgütleri ve özel sektör ile iﬂbirli¤i yapmaya baﬂlad›lar. Mesela, Batman’daki ÇATOM’lardan biri Türk E¤itim Vakf›’n›n
deste¤iyle aç›l›rken, Siverek’teki bir ÇATOM da, Procter & Gamble’›n katk›lar›yla kurulmuﬂtu.25 Yani asl›nda, sivil toplum örgütleriyle artan bir iﬂbirli¤inden de öte, ÇATOM’lar gittikçe bir sivil toplum örgütü gibi hareket eden
kurumsal organlar haline gelmiﬂlerdi. GAP kay›tlar›nda ﬂöyle denmektedir:
“ÇATOM’lar bulunduklar› kasaba, köy ve mahallelerde, devlet ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n sundu¤u sosyal hizmetlere halk›n ulaﬂabilmesi için destekleyici arac›l›k iﬂlevi üstlenmiﬂtir. ÇATOM’lar, bu bölgelerdeki halk›n yeﬂil
kart sahibi olmas›, sosyal yard›m programlar›ndan yararlanmas› ve ihtiyac›
olan baﬂar›l› ö¤rencilerin burs bulabilmesi gibi konularda çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.”26 Bu anlamda, ÇATOM’lar›n faaliyetleri çeﬂitlendirilmiﬂti. Mesela, 2003 y›l›nda Mardin ilinin bir ilçesi olan Ömerli’de kurulan bir ÇATOM,
Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nün iﬂbirli¤iyle “okul öncesi e¤itim” diye tan›mlanan
bir projeye baﬂlam›ﬂt›.27 Benzer bir ﬂekilde gene ayn› ÇATOM, çocuk felcine
karﬂ› bir aﬂ› kampanyas› için köy sa¤l›k oca¤› ve üyeleriyle gönüllü olarak
iﬂbirli¤i yapm›ﬂt›.28 Cizre’deki ÇATOM’da kat›l›mc›lar bir a¤açland›rma projesinde gönüllü olarak çal›ﬂm›ﬂlard›.29 Böylece ÇATOM, devletin sosyal hizmetlerini sa¤lamas› için bir araç olmaktan ç›k›p, temel hizmetlere yerel halk›n
kat›l›m›n›n sa¤lanmas› için devlet ile yerel halk aras›ndaki arac› bir organ halini alm›ﬂt›.
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dan halka en k›sa sürede ulaﬂt›r›lmas›yd›. Ancak 1990’lar›n sonu itibariyle
GAP’›n gündeminde yeni sorunlar ortaya ç›kt›. Mesela, bölgede; köylerde ve
mezralarda yaﬂayan halk çat›ﬂmalar s›ras›nda ﬂehir merkezlerine zorla göç ettirilmiﬂti. 1999’da, GAP idaresi, hükümet taraf›ndan Köye Dönüﬂ ve Rehabilitasyon Projesi’ni koordine etmekle görevlendirilmiﬂti.
Özet olarak, silahl› çat›ﬂman›n azalmas›yla GAP çerçevesindeki sosyal kalk›nma kavram›n›n dönüﬂümü ve sürdürülebilir kalk›nma söyleminin benimsenmesi aras›ndaki iliﬂkiye ba¤l› olarak üzerinde durulmas› gereken iki nokta bulunmaktad›r. Birincisi, GAP’›n neo-liberal kalk›nma modeline göre yeniden düzenlenmesi silahl› çat›ﬂman›n sona ermesiyle mümkün olmuﬂtu.
‹kinci olarak da, GAP’›n politikalar› ve pratikleri bölgedeki savaﬂtan do¤an
toplumsal travmalara yönelik olmuﬂtu. Neo-liberal kalk›nma kavram›, kalk›nma hizmetlerinin devletten ziyade devlet-d›ﬂ› kurumlar arac›l›¤›yla sunulmas›n› vaat etmesi itibariyle, devlet için güvenilirli¤ini ve prestijini kaybetti¤i bir
bölgede kalk›nma hedeflerini gerçekleﬂtirmek için çok uygun bir araç haline gelmiﬂti.
Buna dayanarak, neo-liberal kalk›nma modelinin benimsenmesinin bir taﬂla
iki kuﬂ vurmak olarak yorumlanabilece¤ini söyleyebiliriz. Öncelikle, belli
hizmetler sivil organlara ve özel sektöre aktar›larak kalk›nma pratiklerinin
maliyeti azalt›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. ‹kinci olarak da, bu geçiﬂ, bölgede itibar›n›n aﬂ›nmas› ve güvenilirli¤inin azalmas› ile birlikte ciddi bir sorun yaﬂayan
Türk devletinin bölgeye sosyal hizmetler götürecek yeni aktörler getirmesi
için bir f›rsat yaratm›ﬂt›r.
Son Söz
1990’lar›n baﬂlar›nda, GAP’›n bir altyap› projesinden bütünleﬂmiﬂ bir sosyal
kalk›nma program›na dönüﬂmesi, devletin öncelikle bölgedeki silahl› çat›ﬂmayla nihai olarak da Kürt meselesiyle baﬂa ç›kabilme çabalar›n›n sonucuydu. Bu çal›ﬂmada, GAP’›n ciddi anlamda bir sosyal kalk›nma projesine dönüﬂmesinin bu ba¤lamda gerçekleﬂti¤i ileri sürüldü. 1990’lar boyunca, devletin yürürlü¤e koydu¤u kalk›nma çabalar›n›n do¤as›n› belirleyen büyük ölçüde savaﬂ›n gidiﬂat› olmuﬂtu. ‹ktidar›n bölgede meﬂruiyetini ve egemenli¤ini yeniden tahsis etme çabalar›, GAP kapsam›nda yürütülen projeler ve politikalar ile yap›sal olarak ba¤lant›l›yd›. Yukar›da da öne sürdü¤üm gibi,
1990’l› y›llar›n büyük bir k›sm›nda görülen, devletin bölgedeki insanlar› kontrol alt›na almay› amaçlayan gözetim (surveillance) ve bilgi teknolojilerini
geliﬂtirme çabas› gittikçe artm›ﬂt›.
1990’lar›n sonuna do¤ru, bölgedeki silahl› çat›ﬂma azalmaya baﬂlad›kça, GAP
dâhilinde yürütülen kalk›nma pratikleri de tekrar bir dönüﬂüm geçirdi. Proje, neo-liberal dönemin küresel kalk›nma ilkelerini ve pratiklerini daha fazla benimsemeye baﬂlad›. Dolay›s›yla GAP, sürdürülebilir insani kalk›nman›n
k›rm›z›çizgilerinin oluﬂturdu¤u yolu takip ederek, devlet eksenli bir kalk›nma projesinden piyasa eksenli bir kalk›nma projesine dönüﬂtü. Sosyal kalk›nma kavram›, kendi kendine yeterli ve üretken bireyler oluﬂturma hedefiyle sermayenin ihtiyaçlar›na göre yeniden ﬂekillendi. Buna göre bu bireyler,

GAP kapsam›ndaki kalk›nma düﬂüncesinin de¤iﬂen anlamlar›n› ve uygulamalar›n› Kürt meselesi ile ba¤lant›l› bir ﬂekilde inceleyince, kalk›nma kavram›n›n her yerde ayn› ﬂekilde, ayn› amaçlar için iﬂleyen bir soyut fikir olmaktan ziyade, tarihsel, belirli yönetimsel rasyonalitelere göre ﬂekillenen ve yeniden düzenlenen bir süreç oldu¤u görülebilmektedir. GAP örne¤inde de bu
durum, bölgede kalk›nma politikalar›n›n izledi¤i yolun esas olarak savaﬂ ve
savaﬂ-sonras› koﬂullar› taraf›ndan belirlendi¤i ﬂeklinde görülmektedir.
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