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TÜ R K İY E’DE KIRSAL KALKIN MA POLİTİKALARI VE
UYGULAMALARI ÜZERİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM:
POPÜLER BİR ALAN MI, KALKINMAYA DAYALI BİR
UYGULAMA MI?

Bülent G Ü L Ç U B U K 1
Ö /et
Son yıllarda “ kırsal kalkınma” olgusu sıkça gündeme gelmekte ve
tüm insanların mutlu ve refah içinde yaşadığı bir ortam dileği ve stratejisi ile
kırsal alanlarda yaşayanlara yönelik kalkınma arayışları hızlanmıştır Dünya
genelinde olduğu gibi Türkiye de kırsal kalkınma olgusuna daha fazla kay
nak. bilgi ve zaman ayırma durumuna gelmiştir. Yoksulluk, çevre, küresel
kirlenmeler, dramatik göç hareketleri, toprak kirlenmeleri, içilebilir su kay
naklarının sınırlılığı ve dezavantajlı nüfus grupları her toplumu ve bireyi
doğrudan ilgilendirir hali gelmiştir. Sorunların çözümünde kırsal kalkınma
politikaları, uğraşıları öncelikle devreye girmektedir. Özünde belirli bir kır
sal alan içinde yaşayan insanların bir bütün olarak tarımsal, ekonomik, kültü
rel ve sosyal alanlarda kalkınmalarına ve çevre duyarlılığına yardımcı olacak
tüm unsurların harekete geçirilmesine ve bunların optimal düzeyde yer alma
sına dayanan kırsal kalkınma politikaları; kırsal alandaki toplumların eko
nomik, toplumsal ve kültürel olanaklarını geliştirmek, bu toplumları ulusal
yaşam düzeyine kavuşturmak, onların ulusal gelişmeye bütünüyle katılımla
rını sağlamak üzere, toplulukların ve devletin birleşik çabaları sonucu ortaya
çıkan ilerlemeyi kapsayan politikalardır. Bunlardan hareketle özellikle ge
lişmekte olan ülkelerde büyümeye dayalı politik öncelikler yerini giderek
toplumun tamamını kapsayan kalkınma arayışlarına bırakmaktadır Cinsiyet
eşitliği, yoksulun güçlendirilmesi, açlık sorununun azaltılması, çocuk ölüm
lerinin azaltılması, eğitim, sağlık, konut, sosyal güvenlik, iyi yönetişim, katı
lım-katılımcılık-sürdürülebilirlik, çevre duyarlılığı, işsizlik-yoksulluk, pazara
ve kredi kaynaklarına erişim, tabana dayalı örgütlenme gibi hedefler kırsal
kalkınma yaklaşımlarının özünü ve ortak yanlarını oluşturmaya başlamıştır.
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AB sürecinde Türkiye’de kırsal alanda önemli değişiklikler yapıl
maya çalışılmaktadır. Kırsal alanı cazip bir yaşam alanı haline getirmek için
fırsatlar, olanaklar yaratılmaya çalışılmaktadır. Çoğunlukla “tarım politikası”
önceliğini taşıyan bu yaklaşımlar kırsal nüfusun gereksinimlerine yanıl ver
mekte yetersiz kalmakta ve kırsal nüfusu yerinden göçe ve farklı arayışlara
ilmektedir. Tepeden-meı kezden belirlenen politikalar yerelde duyulan gerek
sinimleri çözmekte yetersiz kalmaktadır. Popüler bir uygulama alanı ve ge
nellikle de başta AB olmak üzere uluslar arası kaynaklara dayalı olarak uy
gulanmaya çalışılan kısa erimli kırsal kalkınma uygulamaları yerel kapasite
yi güçlendirmekten ve yerel öııcelikleri-sorunları belirlemekten yoksun ol
duğu için hedefe ulaşmada yetersiz kalmakta ve sürdürülebilir, kalıcı sonuç
ların elde edilmesine olanak tanımamaktadır. Oysa tabanı-yereli dikkate alan
kırsal kalkınma uygulamaları; kırsal ekonomilerin canlandırılmasını, çeşit
lendirilmesin!, bilgi ve teknolojinin kırsala ulaşmasını-yaygınlaşmasım, sürdürülebilir-kalıcı sonuçları elde etmeyi, kırsalda yaşam kalitesinin yüksel
tilmesini ve daha da önemlisi kırsal halkın tabandan gelen dinamiklerle kal
kınmasını ve kendine yeterli hale gelmesini hedef almalıdır.
Bu bildiride, kırsal kalkınma alanında ortaya çıkan değişimler, yeni yakla
şımlar ele alınacak, Türkiye’de giderek popüler bir uğraşı ve politika uygu
lama alanı haline gelen kırsal kalkınma çalışmaları tartışıldıktan sonra tabana
dayalı ve yerel öncelikleri dikkate alan kırsal kalkınma yaklaşımları konu
s u n d a ı ü m d ü n y a d a k i caıuşmatar ışığında bilgi verilecektir.
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