
1 Yenisömürgecilikkavramınıdahaçokneoliberalpolitikalarınkültürelvetoplumsalalanıyeniden
kurgulayarakegemenliğiniderinleştirmeyeçalışmasıolarakgörebiliriz.Sömürgeciliğinbelirlibir
alanıegemenliğialtınaalıpdahaçokekonomiksömürüilişkilerinihedeflediğinidüşündüğümüz-
de,yenisömürgeciliğindahakarmaşıksüreçlerleişlediğinisöyleyebiliriz.Dahadetaylıbirokuma
içinbakınızA.Loomba,“Kolonyalizm,Postkolonyalizm”,AyrıntıYayınları,İstanbul,2000.

2 1990’lardaKürtlerinyaşadığıdeneyimitarifetmekiçinkullanılan“zorunlugöç”tanımınınyeter-
siz olduğunu düşündüğümüzden, bir takım eksiklikleri olsa da araştırmacı Zübeyit Gün’den
ödünçaldığımız“ZorunluKürtGöçü”tanımınıçalışmaboyuncakullanmayıtercihedeceğiz.

Türkiye’de son yıllarda “ZorunluKürtGöçü2 ”ne dair çalışmalarda bir artış
gözeçarpmaktadır.Akademidünyasındaveçeşitlikuruluşlarnezdindeortaya
çıkanbuilgininTürkiye’ninküreselölçektekurduğuilişkilerveABsüreciyle
birlikte görülen yapısaldönüşümle (ki budönüşümbizimbakış açımızdan
yeni-sömürgecilikteknikleriniveegemenlikbiçimleriniiçermektedir)atbaşı
gittiğigözlerdenkaçmıyor.Konjonktürelolarakböylebirsüreçleortaklaşan
buçalışmalarınbirdiğernoktası isesorunayaklaşımvehareket tarzlarıol-
maktadır.Maruzkalınangöçünnedenlerinineredeysehiçtartışmayanyada
çok yüzeysel değinip geçen ve bunu yaparken de çoğunlukla resmi devlet
söyleminirefereedenbuçalışmalar,göçünsonuçlarıüzerindedurmayı,daha
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çokdagöçemaruzkalankitleninkentlerdesorunolan,“huzurubozan”“tedir-
ginlik yaratan” halleri üzerinden hareket ettikleri görülmektedir. 25 yıldır
sürensavaşınağıryükünüçekmiş,çokfarklıacılaratanıkolmuşbuinsanların,
geçmiş yaşamlarını, nasıl göç ettiklerini, neler yaşadıklarını görmezden ge-
lerek, kentlerde yaşanan bir çok kriminal sorununmüsebbibi, suçlu ya da
potansiyel suçlu diye kodlamak hakkaniyetli bir yaklaşım olmadığı gibi
akademikaçıdandanesnelliklebağdaşmamaktadır.3

Buyazıda;yukarıdayaptığımızgeneltespittenhareketleMayıs2009tarihinde
yayınlananyenibirçalışmayıdeğerlendirmekonusuyapacağız.Elealacağımız
kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden bir grup akademisyenin4 Doç. Dr.
AyhanKaya’nın yürütücülüğünügerçekleştirdiği 18 aylık bir araştırmapro-
jesinin sonucundahazırlanan rapordur. İstanbulBilgiÜniversitesiYayınları
tarafındanokuyucuyasunulankitap“Türkiye’deİçGöçlerBütünleşmemiGeri
Dönüşmü? İstanbul,Diyarbakır,Mersin”başlığını taşımaktadır. “Günümüz
Türkiyesi’ndeYaşananİçGöçler”başlığıilehazırladıklarıprojeyiTÜBİTAK’ın
verdiğidesteklegerçekleştirenaraştırmaekibiİstanbul,DiyarbakırveMersin
illerindeyoğunlaşanZorunluKürtGöçü’neodaklanmıştır. 1Eylül2006tari-
hindestartalançalışmanınilkbeşayıönhazırlıkolarakplanlanmış,sonraki9
aylıkzamandilimialanaraştırmalarınaayrılmış,sonuçraporununhazırlanıp
yayınlanmasıise4aylıkbirsüreyikapsamış.Herbirilde50hanedenoluşmak
üzeretoplam150hanedederinlemesinemülakatgerçekleştirildiği,genellikle
kentlerin çeperlerinde oturan bu insanlardan başka yerel yetkililer,medya,
siyasalpartilerveSTKtemsilcileriiledegörüşmeleryapıldığı,ayrıcaherilde5
adet olmak üzere toplam 15 adet odak grup görüşmesi gerçekleştirildiği
araştırmaekibi tarafından rapor edilmiştir.Literatür taramasınayer ayrılan
kitabınbirincibölümündeuluslararasıliteratürünyanındaTürkiye’degöçleil-
giliyapılançalışmalarayerverilmiş,özellikleTESEVveHÜNEE’ninraporları
değerlendirmekonusu yapılmıştır.GaziMahallesi veTarlabaşı örnekleri ü-
zerinde durulan ikinci bölümün başlığı “Türkiye’nin Demografik Yapısı ve
GöçleMetropollerinDönüşenÇehresi”dır.İlkikibölümdedahaönceyapılan
çalışmalarınözetineyerverilirkenüçüncübölümde“AlanÇalışmasıBulguları”
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3 BukonudanesnelliğeriayetederekyapılmışörnekbirçalışmaiçinHollandalıakademisyenJoost
Jongerden’in2008’deVateYayınlarındançıkan“Türkiye’deİskanSorunuveKürtler”adlıkitabı-
nabakılabilir.AkademikaçıdanörnekbirçalışmayaimzaatanJongerden,geridönüşkonusuna
odaklandığıçalışmasındadevletinvediğerkurumlarınhazırladığıraporveprojeleritektekde-
ğerlendirmekonusuyapmış,ayrıca2002-2005yıllarıarasındaDiyarbakır’abağlıdörtköyözgü-
lündebizzatgözlemlerdebulunarakgeridönüşünnasılişlediğiveyaişleyemediği,yaşananso-
runlarınnelerolduğu,devletiçindegeridönüşkonusunayaklaşımfarklılıklarıvbhususlardaol-
dukçadeğerlitespitlerdebulunmuştur.Hollandalıakademisyeninkitabıgeridönüşkonusuna
odaklanmışolsadasorunudahaiyitespitetmekiçinKürtgöçününnedenlerine,nasıluygulan-
dığına,tarihselarkaplanına,güncelduruma,siyasalveaskerikonjonktüreeğilmektendegeri
kalmamıştır.Özellikle 1990’lar da yaşananKürt göçünün “yeniden iskan” kavramı ekseninde
cumhuriyettarihiboyuncaarkaplanınıdeşifreetmesivegöçünnedenlerikonusundaönesür-
düğü fikirlerle yazar, akademik açıdanörnekbir çalışma yapmanın yanında, sorunun adının
doğrukonulmasıvetartışılmasınadabüyükbirkatkısunmuştur.

4 Projeekibindeyeralankişiler;Doç.Dr.AyhanKaya,Doç.Dr.EmreIşık,BaharŞahin(Araştırma
Görevlisi), BasriÇağlayan (Asistan),PelinAksoy (DoktoraÖğrencisi), EsraElmas (Araştırma
Görevlisi),ŞafakVelioğlu(SanatDirektörü).
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başlığıyla yapılan araştırmaya dair bilgi aktarılmıştır. Dördüncü ve son
bölümde iseyazarlargöçolgusunayaklaşımlarını,araştırmadançıkardıkları
sonuçları ve yapılması gerekenlere dair önerilerini “Genel Değerlendirme”
başlığındasunmuşlardır.KitabınsonunadâhiledilenEKbölümündeise“Son
Yıllarda İç Göç Konusunda Hazırlanan Yüksek Lisans ve Doktora
ÇalışmalarınınGenelDökümü”neyerverilmiştir.

Kitabadair fikirlerimizi beyan etmedenönceönemli bulduğumuzbirnok-
tanınaltınıözellikleçizmekistiyoruz.Görebildiğimizkadarıylaprojeninalan
araştırmasısafhasınıoluşturan9aylıkdönemde,araştırmaekibiningöçkitle-
si ile buluşmasında ve saha çalışmasını gerçekleştirmesinde göç sorunu ile
doğrudanveyadolaylıolarakilgiliKürtkurumlarıalançalışmalarınaönayak
olmuşvedestekvermiştir.BaştaüçildedeörgütlüGöç-Derolmaküzerebazı
kadınkuruluşları, kültürmerkezleri veDiyarbakır’dabazı belediyeler proje
ekibineyardımcıolmuş,bukurumlarınreferansı ilegörüşmelergerçekleşti-
rilmiştir. Benzer şekilde başka bir çok araştırmada da aynı metodun kul-
lanıldığı ve gelen araştırmacılara kurumların yardım ettiği bilinmektedir.
Burada üzerinde durmak istediğimiz husus, giderek artan bir şekilde
akademidebiraraştırmanesnesiolarakgörülenKürtlereduyulanbuilginin
sorgulanmasıgerektiğiyönündedir.Bununlabağlantılıolarakyardımtalepleri
karşısındakurulanilişkilerdeseçicidavranmak,tekyönlü,kendiniyardımla
sınırlayan pasif konumlanışlardan sıyrılmak ve hakikatin ortaya çıkmasına
hizmetedençalışmalaradestekolmakgerektiğidir.Açıklanmasınıelzembul-
duğumuzbudurumtespitini yaptıktan sonrakitabın temelargümanlarına,
ZorunluKürtGöçü’nebakışaçısınavebunlaradairdeğerlendirmeveeleştiri-
lerimizegeçebiliriz.

1. Öncelikle,kitapiçinseçilenİçGöçlerbaşlığınınyapılanaraştırmanın
içeriğiniyansıtmadığınıbelirtmekistiyoruz.ZorunluKürtGöçü’neeğilenbir
kitabaİçGöçlerbaşlığıverilerek,Türkiye’deyaygınolarakkullanılanvebizce
yaşananları tanımlamada yetersiz olan “Zorunlu Göç” ve “Ülke İçinde
YerindenEdilme”gibitanımlarınbilegerisinedüşülmüştür.Literatürehâkim
olduğu aşikâr olan yazarların gayet iyi bildiği gibi, ZorunluKürtGöçü’nün
sınırlarıaşanbirboyutuvardır.AyrıcaDiyarbakırgibiKürtyoğunlukluböl-
gelerin dışına Türkiyemetropollerine doğru gerçekleşen zorunlu göçün “iç
göçgörünümlüamadışgöçözellikleri taşıyan”birniteliğininolduğuhatta
“Türkiye metropollerine zorunlu göç edenler için ‘iç sığınmacı’ teriminin”
(Gün,2006)kullanıldığıbilinmektedir.Buanlamdaçokdahagenelvearaştır-
makonusuaçısındanbelirsizlikler taşıyanböylebirbaşlığın tercihedilmesi
haylisorunlubirçalışmaylakarşıkarşıyaolduğumuzuyansıtmaktadır.

Kitabın “önsöz”ünde yazarlar, “göç hareketinin ‘kentsel yoksulluk’, ‘kayıtdışı
ekonomi’, ‘artan suç eğilimleri’, ‘sokak çocukları’, ‘alt sınıf gettolarının oluşu-
mu’, ‘namus cinayetleri’, ‘mafyoz ilişkiler’, ‘intiharlar’, ‘aile içi şiddet’ ve ‘şiddetin
kurumsallaşması’ gibi konularda” sonyıllardakamuoyundaartanbir farkın-
dalıkbulunduğunuama“konuyla ilgili etkin politika üretim ve uygulama süreç-
lerine dair perspektifleri de içeren akademik çalışmalarda yetersizlik söz
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konusu” olduğunu tespitetmektevedolaylıolarakçalışmalarınınbuboşluğu
doldurmayayönelikolduğunusöylemektedirler.Buradageçenetkinpolitika
üretimiveuygulamasındankastedileninneolduğuaçıkçadevletebağlanma
stratejisinin nasıl işlevselleşebileceğinin bilgisidir.“Proje, zorunlu göçün
sonuçlarının sadece göçmenlerin hayatlarıyla sınırlı olmadığı, göçmenlerin yeni
çevrelerindeki dezavantajlı koşullarla birlikte, hem kendileri hem de yakınların-
dakiler için huzurlu ve sağlıklı bir varoluşu engelleyen bir çok zorluk ve sorun
yaratarak daha geniş bir ölçekte sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik gelişmeyi
etkilediği ve istikrarı tehdit ettiği varsayımından hareket eder…” derkenyazarlar
sadecegöçünsonuçlarına,odakentin“yerli”sakinleri,devlet,asayişvegüven-
likpenceresindenbakıyorlar.Öyleanlaşılıyorki,politikaüretmesüreçlerine
akademik cepheden perspektif sunmak niyetinde olan proje ekibi zorunlu
göçemaruz kalmış Kürtleri kendi başına dikkate alınacak bir özne olarak
görmemektedir.

Yineönsözyazısındabundanbirkaçsatıraşağıda“projenintemelamacı”şöyle
formüle edilmiş: “Bu insanların hem kentsel hayata hem de yerel ve ulusal
ekonomiye başarılı bir şekilde nüfuz etmelerini sağlayacak önkoşulların neler
olduğunu tespit etmek ve bu çerçevede ihtiyaç duyulan yapısal ve bireysel
koşulları tahlil etmektir. Ayrıca, kent merkezindeki sorunları çözmeye yönelik
bir seçenek olarak sunulan köye dönüş projelerinin gerçekleştirilebilirliğini in-
celemek, bu projelerin başarılı olabilmesi için göz önünde bulundurulması
gereken mikro ve makro faktörleri tanımlamak”.Temelamaçlarınıböylerafine
birşekildeformüleedenprojeekibininbuifadelerinineoliberalpolitikaların
kimlikeksenindenasılbirkontrolmekanizmasıylaekonomikalanabağlan-
maya çalıştığının bir örneği olarak okuyabiliriz. Çünkü neoliberal yaklaşım
kimliğidahabireyselbirçerçeveyeoturtupgöçolgusununyapısalvetoplum-
saltarihselliğinigörmezdengelenbiryaklaşımıesasalır.Buyüzdenbuçalış-
matoplumsalbirbelleğinhikayesinidahabireyselbirçerçevededeğerlendirip
sorunusadecepazarekonomisininrekabetçiterimleriyleifadeetmeyeçalış-
maktadır.

Buperspektiftenhareket eden yazarlarımızın ileri sürdüğü fikir ve öneriler
mevcut devlet politikalarına oldukça paralellik arz etmektedir. Nitekim
araştırmanıngeridönüşkonusundabelirginbirfikirilerisürmemesi,adetabu
sorundan ısrarla uzak durması başka türlü açıklanamaz.Aynı şekilde 2004
yılındaçıkarılan,yaygın tabirle “TazminatYasası”olarakbilinen,5233 sayılı
“Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında
Kanun”a dair kitapta tek satır yer ayrılmadığı görülmektedir. Gerek hazır-
lanışı,gerekiçeriği,gerekseuygulanmasıaçısındanhaylisorunluolanbuka-
nun,gerçekanlamdasorunlarıçözmektenuzakolduğuiçinyoğuneleştiriye
maruzkalmıştır.BMveAİHMileyürütülengörüşmeveişbirliğineticesinde
çerçevesiçizilenveyürürlüğesokulankanun,aynızamandagöçetmişkitleleri
hedefalanvezararlarınmaddiaçıdantazmininiöngörenbirniteliktaşımak-
tadır. Bir anlamda tartışma konusu yaptığımız kitlenin sorunlarının
çözümünedairçıkarılanbukanunun,hemdearaştırmanıngerçekleştirildiği
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süreçte fazlasıyla gündemdeolduğudüşünüldüğündeele alınmamışolması
çalışmanınoldukçadevletmerkezlibiryaklaşımıesasaldığınıgöstermektedir.
Yazarlarıngenelitibarıylakonuyuelealırkenmeseleninözünenüfuzetmek-
tenkaçınandikkatlibirüsluptakındıkları,olayınsiyasiveetnikmahiyetinies
geçerek, devletin rolüne ve uygulamalarına değinmeyerek değerlendirme
konusuyapmadıklarıdikkat çekmektedir.Kitabınbütünündehissedilenbu
çekince,çalışmayıbaştansınırlayanveetkisizleştirenbirpozisyonasokmak-
tadır.

Kitabın “Alan Çalışması Bulguları” başlıklı üçüncü bölümünde özellikle
mülakat yapılan kişilerin düşüncelerine yer verilerek değerlendirmeler
yapılıyor. Bu mülakatlar bir kez daha bize gösteriyor ki, “Zorunlu Kürt
Göçü”nemaruzkalankişilerfırsatbulduklarındasorunlarınıanlatmaktaçok
da zorlanmıyorlar. Yaşanan acıların Türkiye kamuoyuna mal edilmesinde,
toplumun bütününde bu konuda bir bilinç oluşturulmasında deneyimi
yaşayanlarınkendikelimeleri,cümleleriylesesleriniduyurabilmelerioldukça
önemli.Bunarağmenprojeekibininmülakatyaptıklarıinsanlarınanlatılarını
yorumlamabiçimlerifazlasıylatarafgirbirbakışıveempozeetmeyemeyillibir
perspektifiyansıtmaktadır.Özellikle,barışiçinannelerininisiyatifgeliştirdiği
“BarışAnneleri”(Orhan,2009:97-103)kadınhareketinegöndermeyapılarak
buhareketinaslındabarışıarzulayanbirhareketdeğil;tamtersinesavaşiste-
diğini iddia eden “Savaş Anaları” diye bir söylemin üretilmeye çalışıldığını
görmekteyiz. İfade edilen örneğe bakmak oldukça önemlidir. 125. sayfada
“ŞiddetinSiyasallaştırdığıKadın: ‘SavaşAnaları’”başlığıaltında,birkadının
anlatısı:“Bugün hala beni özel harekat timleri takip ediyor. Pek çok gece evimi
basıyorlar. Adana’ya kaçtık orada da kurtulamadık. En büyük bela sistemin ken-
disi… Avrupa’da bir köpek ölse, ne kadar ilgi gösterilir. Burada cenazelerimize
köpek kadar bile ilgi göstermiyorlar. Nerede inceyse orada kopsun. Ben artık
savaş istiyorum. Eşimi bile görmeme izin vermiyorlar hapiste. Bize Ermeni di-
yorlar. Ermeniysek Ermeniyiz. O zaman atsınlar bizi vatandaşlıktan.
İstemiyorum bu ülkenin vatandaşlığını, ne verdi ki bana, hep aldı benden. 14
yıldır Yeşil Kart için sürekli başvuruyorum, ama sicilim nedeniyle vermiyorlar…”
(KişiselGörüşme,Diyarbakır,Bağlarİlçesi,ŞeyhŞamilMahallesi,7Haziran
2007.Sayfa125-126).Buanlatı,birkadınınsavaşdışındahiçbiryerdevarlığını
sürdürmesineizinvermeyenbirsisteminveyayaklaşımınneolduğunuişaret
etmesi açısından önemliyken, savaş anaları diye bir tanımlama çalışmanın
tüm amacının sorunlu olduğunu gösteriyor. Bu savaşı kimlerin nasıl
gördüğünün izlerini sürebileceğimiz bu anlatıdan sistemin kimleri dışarıda
bıraktığını da görmek açısından oldukça önemli. Ayrıca Kürtlerin ve
Ermenilerinbusisteminötekileriolarakkurgulandığınıdaokumaktayız.

2. KitabındördüncüvesonbölümüGenelDeğerlendirme’yeayrılmış.6-
7 sayfadan oluşan bu kısa bölüm aslında yazarların kendi fikirlerini, çalış-
madançıkardıklarısonuçları,meseleyebakışaçılarınıveçözümönerilerinior-
taya koydukları en açık bölüm. Öncelikle “Zorunlu Göçün Sosyolojisi” ü-
zerindeduranyazarlar,buradançıkardıklarısonuçlarıdörtayrıbaşlıkaltında
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toplamışlar ve “ZorunluGöçünKaynağı”, “ZorunluGöçünRotası”, “Varılan
NoktadakiDurum”veÖnerilerşeklindesıralamışlardır.171.sayfadayeralan
“ZorunluGöçünKaynağı”başlığıaltında,göçenedenolarakdörtmaddeyeyer
verilmiş.Birincimaddedegöçünnedeniaynenşöyletarifedilmiş:“Zorunlu
göç güvenlik nedeniyle gerçekleştirilmiştir. Ancak yapılan mülakatlarda birçok
kişi terörle ilişkilerinin bulunmadığını vurgularken, bazıları farklı yerel neden-
lerle akraba ve diğer kişilerle yaşanan sorunların kendilerinin göçe zorlanmasın-
da rol oynadığını vurgulamışlardır”. Göçün nedeni konusunda yapılan bu
tespit, sorunu tanımlamaktan uzak, belirsizliklerle dolu, hatta nesnellikten
yoksun,buanlamdaakademikkriterleredeuymayanbiryaklaşımıngösterge-
sidir.Öncelikle“güvenliknedeniylegerçekleştirilmiştir”derken,hangigüven-
likproblemindenkaynaklandığı,ortadagüvenlikaçısındannetürbirsorunun
bulunduğu,kimingüvenlik tehlikesialtındabulunduğuköylülerinmi,dev-
letinmi,yinebugüvenliğikiminvenasıltehditveteminettiğihepbelirsizlik-
ler içindedir. İkinci husus göçün gerçekten güvenlik sorunundan mı kay-
naklandığıdır.Dörtbincivarındaköyünboşaltıldığıdüşünüldüğündedevletin
askerigüçleribukadarçokyerleşimyerindegüvenliğisağlayamadığıiçinmi
milyonlarcainsanıyerindenyurdundanetmiştir,yoksaaskeri,siyasi,tarihibir
strateji,politikavedüşünceninmiürünüdür!5

Yinebutanımlamalarınoldukçabilinçlibirşekildekullanıldıklarınısöyleye-
biliriz.Bununbilinçlibirterciholduğuhemenardındangelencümledeki“an-
cakyapılanmülakatlardabirçok kişiterörleilişkilerininbulunmadığınıvur-
gularken”ifadesindeaçıkçadışavuruyor.Böylebircümlekurarakprojeekibi,
devletinresmisöylemindekiterörtanımınıbenimsediklerinivebuanlamda
yapılanuygulamayıdahaklıbulduklarınıdolaylıolaraksöylemektedirler.Bu
önkabullehareketedenekip,bazıkişilerin“teröre”bulaşmadığıhaldeköy-
lerininboşalttığını,göçetmekzorundakaldıklarınısöylemektedir.Göçeden
bazıkişileriniseyerel,aile-akrabasorunlarındandolayıköyleriniterkettiğini
belirtmektedirki,böylemünferitveherdaimyaşananbirsorunun“zorunlu
göç”kapsamıiçindebirnedenolarakilerisürülmesisorunungerçekmüseb-
bibini ve mahiyetini gizlemeye çalışmanın farklı tezahürlerinden biri olsa
gerektir.

“ZorunluGöçünKaynağı”başlığıaltındasıralanandiğerüçmaddeise,soru-
nunnedenlerindençokuygulanmabiçimineyönelikbilgilerihtivaetmekte-
dir.İkincimadde“zorunlugöçün”sadecekırsaldakiKürtlerideğil,kasabalar-
da da uygulandığını söylemektedir. Üçüncü madde, “Zorunlu göç kararını
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5 ZorunluKürtGöçününaskeri,siyasi,idari,kültürelvbbirçoksebebivar.Bunlartitizlikleişlen-
medenüstünkörütanımlarlaaçıklamayaçalışmakdoğruolmaz.Göçünnedenlerikonusundada-
haöncezikrettiğimiz“Türkiye’deİskanSorunuveKürtler”kitabıbizlereönemlibilgilersunmak-
tadır.Kitabınınikincibölümündemeseleninaskeriboyutunaeğilenyazar,TSKvePKK’nindetay-
lıprofilleriniçıkardıktansonra,askerigüçleriniveesasaldıklarısavaşstratejilerinideğerlendirir
vebununüzerindenTSK’nın1991sonrasıgeçirdiğidönüşümilebirliktedevreyesoktuğukontr-
gerilla stratejisi çerçevesinde köylerin boşaltıldığını dönemin verileriyle birlikte ortaya koyar.
Kitabındördüncübölümündemeseleninidari-yönetselboyutlarınıelealanyazar,beşincibölüm-
deisecumhuriyettarihiboyuncauygulananiskanpolitikalarıylabağlantısınıkurarakmeselenin
arkaplanına,tarihinedenlerine,asimilasyonpolitikalarınaışıktutar.
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verenler bu tür bir toplumsal eylemin doğuracağı istenmeyen sonuçlar
konusunudikkatealmamıştır”demektedir.Butespittartışmalıbirniteliktaşı-
maktadır.Uygulamanıntarihtekibenzerlerindenkopukluğunuanlamakiçin
döneminküreselçaptakineo-liberalpolitikalarınaveTürkiye’ninekonomik
dönüşümünebakmakgerekir.Dördüncümadde“zorunlugöçmağdurlarının”
önuyarıyapılmaksızınevleriniterketmekzorundakaldıklarınıbelirtmekte-
dir.Elbettebuuygulamanınnasılgerçekleştiğiveuygulamaesnasındayapılan
insanlıkdışıuygulamalarınbilinmesioldukçaönemli.Amayukarıdadadile
getirdiğimizgibibirincimaddenindışındakiüçmaddedegöçünkaynağından
çokuygulanmabiçimiüzerindedurulmaktadır.

3. ZorunluKürtGöçü’nünnedenlerini“terör”ve“güvenlik”gerekçele-
rinebağlayanyazarlarımız,raporunsonbölümündearaştırmadançıkardık-
ları sonuçlara referansla bazı politika önerilerinde bulunmaktadırlar.
Sorunun adlandırılması konusunda resmi devlet söylemine eklemlenen ve
böylece aksayan yönlerini gidererek mevcut egemenliği yeniden üretme
gayretigösterenprojeekibi,aynıhassasiyetisunduğupolitikaönerilerindede
sergilemektedir. 14 maddeden oluşan politika önerileri arasında Kürtlerin
kimlikveözgürlüktalepleriniiçerenbirtekönerininbulunmamasıbununen
netgöstergesidir.KolonyalbirbakışaçısıylaKürtlerigelişmemişliksöylemine
bağlayarak üzerinde uygulanan baskıları meşrulaştıran bu araştırma,
merkeze aldığı entegrasyon çözümünü ise devletin sosyal güvenlik poli-
tikalarıüzerindentesisetmeyisalıkvermektedir.NitekimÖneriler’inbirinci
maddesi “geri dönüş projelerine yapılan vurgu yerine kente entegrasyon
konusunda paradigmatik bir sıçrama yapılması” gerektiği yönündedir. Bu
temelde kente entegrasyona yönelik geliştirmek istedikleri “yeni” paradig-
mayla bağlantılı olduğu anlaşılan yedi öneri sıralanmış. Önerilerin ikinci
maddesi “Özellikle çocukların eğitimi, kadınların Türkçe dil becerilerinin
geliştirilmesi…” biçimindeformüleedilmiş.Buradandaanlıyoruzki,enteg-
rasyonla bağlantılı paradigmatik sıçramadenilen şey eskinin inkâra dayalı
asimilasyonpolitikalarındanbaşkabirşeydeğildir.Kürtçeanadildeeğitimve
Kürtçeninkamusalalandayeralmasıgibibugünartıkevrenselinsanhakları
kapsamındadeğerlendirilenhaklarındahigörmezliktengelinmesiveyadile
getirilmemesi,çalışmanınamacınınneolduğunugayetaçıkyansıtmaktadır.
BaştaaskericenaholmaküzerebirkısımdevletyetkilisininKürtkadınlarına
Türkçeöğretmekonusundakihassasiyetlerivebudoğrultuda“sivil toplum
kuruluşları”vasıtasıylayürütülenfaaliyetlerdüşünüldüğündesöyleneninhiç
deyenibirteknikolmadığıgörülebilmektedir.Nitekimentegrasyonayönelik
ilerisürülendiğerönerilerarasındayeralanyerelyetkililer,siviltoplumku-
ruluşları ve merkezi yönetimin eşgüdüm içinde çalışması ve “göç mağ-
durlarının” sağlık, eğitim, psikolojik destek ve istihdam konularındaki
ihtiyaçlarınınkarşılanması,bazıalanlardaöncelik tanınması, yatırımcıların
teşvikedilmesigibikonularsıralanmaktadırki,sorunukalkınmacıbirman-
tıklaelealanbuönerileringünümüzneo-liberalekonomipolitikalarıhesaba
katıldığındagerçekbirçözümolmayacağıaşikârdır.
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Önerilerin 9. maddesinde “yeniden köye dönüş projelerinin hayata geçir-
ilebilmesiiçinbölgedegerekliçevreetkianalizlerininyapılmasıgerektiği”vur-
gulanmaktadır.Geridönüşönündekiengellerinnelerolduğudilegetirilmese
bileböylebirihtiyacavurguyapılmasıyerindedir.Bununlabağlantılıolarak10.
maddede“köykoruculuksistemininkaldırılmasıgerektiği”söylenmektedir.11.
maddede yine kalkınma temelli bir çözüm olarak bölgede “kırsal ve
endüstriyelistihdamgeliştirmemerkezlerininoluşturulması”önerilmektedir.
12. maddede ise “bölgede güvenliğin yeniden inşa edilmesi gerektiğini”
söyleyenyazarlar,bununiçinikisomutönerigetirmektedir.Bunlardanbirin-
cisidevletyetkililerinindemokratikbirdevleteuygunbirşekildegörevveso-
rumluluklarınıyerinegetirmesiolurken;ikincisidevletitemsiledenlerindaha
çokbölgehalkındanseçilmesiveböylecebölgedekietnikgeriliminazaltılması
biçimindedir. Dikkat edilirse burada önerilen yönetim teknikleri Kürtlerin
yerindenyönetimisteklerinedenkgelenözyönetimtaleplerinekarşılıkolarak,
mevcut baskıcı devlet mekanizmasının çehresinde yapılacak değişiklerle
yenidensürdürülebilirliğiniinşaetmeçabasıdır.Kürtlerinözyönetimtalepleri
bir hak olarak kabul edilmeden, halk olarak varlıkları resmen tanınmadan
“bölgede”devletyetkililerininKürtlerarasındanseçilmesiKürttemsilineyol
açmayacağıgibiçözümdeolamayacaktır.Buönerileriyapanlar“inkardanson-
ra idarenin de iflas (Ayata, Yükseker, 2007:47-60) ettiğini” Kürtlerin artık
böylesi mekanizmalarla “idare” edilmesinin mümkün olmadığını bilme-
lidirler.

13.maddede “BirleşmişMilletler tarafından zorunlu göç konusunda alınan
tedbirlerin uygulanmaya konması”nı ve siyasal iktidarın gerekli hassasiyeti
göstermesini önermektedirler. Böyle bir öneri getiren ekibin BM ile ilişki
içerisindehazırlananve yukarıda vurguladığımız 5233Sayılı yasayı, yasanın
hazırlanış,içerikveuygulanışınıkitapboyuncahiçbirşekildedeğerlendirme
konusuyapmamışolmasıkendisöylemleriyleçelişenbirdurumdur.14.veson
öneriisekitapboyuncagöçveKürtmeselesiarasındabağlantıkurmaktanıs-
rarlakaçınan,meseleninkimlikvetarihselboyutunugörmezdengelenproje
ekibinbututumunudahadagenelleştirmesiaçısındanoldukçadikkatçeki-
cidir. “Türkiye Cumhuriyeti’nin komşularının içinde bulundukları sosyo-
ekonomik koşullar da Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki yoksulluğun
ve şiddetin düzeyini daha da artırmaktadır. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti
bölgedeki komşu ülkelerin sosyal, ekonomik, siyasal ve ticari anlamda gelişmiş-
lik düzeylerini yükseltmek için gerekli siyasal irade sergilenmeli ve böylece bu
ülkelerin dış dünya pazarlarına eklemlenme konusunda üstlendiği sorumluluğu
artırmanın yollarını aramalıdır” (175). Sorunun adını Güneydoğu ve Doğu
Anadolu bölgelerinin kalkındırılması olarak koyan araştırmacılar çözümü
uluslararası sömürge ilişkileri içerisinde aramakta, aynı şekilde adı konul-
madanKürt sorununun uluslararasılığına gönderme yapmaktadırlar. Yoksa
ZorunluKürtGöçüilekomşuülkelerinsosyo-ekonomikkoşullarıarasındabir
ilişkisellik kurmaknasıl açıklanabilir.Kürtmeselesini “yoksulluk ve şiddet”
diyeşifreleyenaraştırmacılar,komşuülkeleresirayetedenbuuluslararasıyok-
sullukveşiddetinçözümündeTürkiye’yebiröncülükmisyonubiçmektedirler.

254

T
oplum

veK
uram

Sayı:2G
üz2009

toplumvekuram2 son:Layout 1  10/15/09  1:17 PM  Page 254



Buyönüyle,göçolgusunuuluslararasısömürgeilişkileriçerçevesindedeğer-
lendirenbiryaklaşımınbircoğrafiayırımyaparakgelişmişliksöylemiylebirse-
viyeyeişaretettiğinigörmekteyiz.Buseviyebelirlemeçabası,bellibirbölgeyi
müdahaleedilmesigerekenbiralanolarakkurmayıvekendimodelinebağla-
mayıarzulayanbirhakimolmaisteğidir.Bununizinisürdüğümüzzamanyok-
sulluk ve şiddet belirli bir bölgenin siyasal, ekonomik, sosyal ve ticari
koşullarıyla ilişkilendirilirken eksiklikleri giderecek güç olarak Türkiye
Cumhuriyeti’ninmevcutyapısıörnekolaraksunulmayaçalışılmaktadır.Buise
göçolgusunuTürkiyedevletininsiyasalvepolitikyapısındanbağımsızeleal-
mamızıdüşündürtmeyeçalışanmanipülatifbirdeğerlendirmedir.

4. Sonuç olarak; “İç Göçler” diye tanımlanan bu kitabın, göç mefhu-
munuelealışbiçiminin“belirlikaygılar”la“belirliyerler”ekonuşmaarzusuyla
hazırlandığı göze çarpmaktadır. Kitap boyunca iç göçle ne kastedildiği ve
kiminiçgöçüolduğumeselesiyaşanılanı,deneyimleneni,konuşulanıvehat-
takonuşulamayanınasılgörmezdengeldiğinigörmekteyiz.Dahası,buyak-
laşım için kimin, nasıl konuşması gerektiğinin ifade sınırlarını belirlemeye
çalışanbirtemsilintahayyülalanınıçizenbirçalışmaolduğunusöyleyebiliriz.
1990’larda yaşanan Kürt göçünü entegrasyon veya geri dönüş “ikilemi” ü-
zerindentartışmayaaçmak,göçolgusunuböylebirikiliğehapsetmek;etnik,
tarihi,siyasi,kültürel,askerivbbirçokboyutunuhesabakatmadantartışmak,
bizce bu olguyu deneyimleyen insanların kendi dilleriyle, dünyalarıyla
konuşabilecekleri üçüncü terimleri olanaksızlaştırmaktadır (Chakrabarty,
2000).İnsanlarınhangideneyimlerdenveanlamdünyalarındanbeslendiğini
vehangidünyalarıinşaetmeyiarzuladıklarınıancakkenditerimleriyleanlaya-
biliriz.Fakatçalışma,birçoknoktadadevlet-merkezcibirsöylemegönderme
yaparak entegrasyondan yana olduğunu ilan etmektedir. Bu entegrasyon
söylemiylededevletisosyalgüvenlikpolitikalarıçerçevesindesorunçözücü
temelözneaddetmektedir.Bu işaretbiçimi, insanlarınyaşantıvedeneyim-
lerininikilisınıflandırmalaraindirgenmesiönermesindenhareketettiğinden,
üçüncü terimlerdünyasını ya içeriyemonteedilecekbirkitle veyadışarıda
bırakılacakbircemaatolarakkurgulamayıamaçlar.Böylece,herdurumdai-
lerlemeci(Löwy,2007)birbakışaçısındaneksikolaraktanımlananKürtlerya
eksikliğigiderilecekbirunsurolarakbütünleşmesöylemineeklemlenecekya
dabuyapılmazsadakentlilikkimliğinibozduğuiçinonlarınhayatlarınıbelir-
libiçimlerdesürdürebilecekleri(bunadakendianlamdünyalarıdeğil,devlet
kararverecek)geridönüşprojelerihazırlanacaktır.Şimdibubakışaçısınınen
önemlinoktalarındanbiri,belirlibiretnikkimliğiveyagrubugelişmemişlik
söyleminebağlayarakeksikolaraktanımlamakvegelişmişliksöyleminibelir-
libiçimlerdeentegrasyonpolitikalarıylaiktidarınatabikılmaktır.Buyüzden,
göçolgusunuaraştırırkensöyleminaktığıvebeslendiğikaynağınçokönemli
bir iktidar alanı olarak kurulduğunu görmek gerekmektedir. Bu alanda,
hakkındabilgiüretilmesigerekilenvehangiaşamalardangeçmesigerektiği
düşünülen bir insanlar topluluğuyla karşı karşıya kalan egemenin, sorunu
çözmesi aciliyeti çıkmaktadır ki, öncelikle bu topluluğun tanımlanması
zorunludur. Bu bağlamda, göç olgusu tartışma konusu edilirken adlandır-
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manın, tanımlamanın egemenlik alanlarını da yeniden kurguladığını ve
bununüzerindenyenibiryönetimselliğe (governmentality)(Foucault,2000)
tabibirnüfusuntümhareketliliğiveyaşamalanınınyenidendüzenlendiğini
görmekteyiz. Başka bir deyişle, kendi diliyle dünyayı okumak ve yaşamak
isteyen insanların terimlerine tahammül edemeyen egemenlerin dilinde
açılan gediklerin bu tür araştırmalarla egemenlik dilini ve alanını yeniden
şifreleyerekörgütlenmesinisağlamayaçalışmaçabasıdır.Budurum,gelişmiş-
liksöyleminebağlanmışyenibiryönetimsellikanlayışınınşifresiolanyenibir
sömürgecistratejiolarakdagörülebilir.Budurumudahaiyianlatabilmekiçin
Elizabeth Grosz’un şu ifadelerine yer vermek yerinde olacaktır: “Dünyanın
hâkimiolmayışınatahammüledemeyenbirkendilik,kenditikelliğinivesınır-
larınısomutlaştırdığıiçinötekilerdenkorkarvenefreteder;veötekiliğiherfır-
sattakendimodelinedayalıbirkimlikveaynılığaindirgemeyeçalışır”(Grosz,
1990:81). İştebuçalışmadabizeaslındabukorkuvenefretkavramlarının
nasılbirkendinetabikılmavekendimodelinidayatmaarzusuilebeslendiği-
nigöstermesiaçısındanoldukçaönemlidir.
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