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ÖZET 

 

Türkiye‟de hızlı ve düzensiz nitelikte gerçekleĢen göçler, birçok olumsuz sonuçlara 

sebebiyet vermektedir. Göç edilen kent ortamında çeĢitli sorunlarla karĢılaĢan bireyler, 

kendileriyle hemĢehrilik bağları olan kiĢilerle dayanıĢma içerisine girmektedir. Söz konusu 

dayanıĢmanın kurumsallaĢarak resmi bir hüviyet kazanması sonucu “hemĢehri dernekleri” 

ortaya çıkmaktadır.  

Raporumuzda, göç, kent, kentleĢme ve kentlileĢme kavramları izah edilmiĢ, hemĢehrilik 

iliĢkilerinin doğası ele alınmıĢ, hemĢehri derneklerinin aracı bir kurum olma yönü 

vurgulanarak sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal iĢlevleri değerlendirilmiĢtir. 
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ABSTRACT 

 

Rapid and irregular emigration end up in very negative results. The individuals 

encountering various kinds of problems in the cities try to cooperate and develop relations 

with the fellow countrymen. This relationship with the countrymen gains an official identity 

and is institutionalized with the foundation of fellow countrymen associations.  

The concepts of emigration, urban, urbanization and urbanising are explained, the 

nature of citizenship is dealed and the socio-economic, cultural and political aspects of fellow 

countrymen associations as an intermediary institution is evaluated in this report.  

 



 

iii 

 ملخص

 

 انهجزة انذاخهيت انتي تجزي في تزكيا بشكم سزيع وعشىائي يكىٌ نها تذاعياث 

 سهبيت في صعىبت تأييٍ انسكٍ وانعًم وغيزها يٍ األيىر انحياتيت. 

ويٍ اجم انحهىل وانتسهيالث نهذِ انتذاعياث يقىو بعض انًهاجزوٌ يٍ أهاني انًذيُت 

 يا يطهق عهيها بانتزكيت "هًشزي". انىاحذة بإَشاء جًعياث أههيت بيٍ أبُاء يذيُتهى 

كًا يتُاول هذا انتقزيز ظاهزة انهجزة   وانتًذٌ ودور هذِ انجًعياث في حياة أهاني انًذيُت 

 انىاحذة في يىطُهى انجذيذ يٍ انُاحيت االجتًاعيت واالقتصاديت وانسياسيت وانثقافيت.
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GĠRĠġ 

 

Türkiye‟de göç hareketleri genel itibariyle 1950‟den sonra ivme kazanmıĢ, 1980‟den 

sonra ise hızlı bir seyir izlemeye baĢlamıĢtır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri‟nde on 

yıllardır sürmekte olan silahlı çatıĢma atmosferi de, “zorunlu ve ani” göçlerin yaĢanmasına 

sebebiyet vermiĢtir.  

Türkiye‟de Doğu‟dan Batı‟ya, kırdan kente, küçük yerleĢim birimlerinden büyük 

metropollere doğru gerçekleĢen göçler, hem göç edilen yerler hem de göç eden kitleler 

açısından önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu sorunların baĢında, göç eden 

kitlelerin göç ettikleri kentlerin sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel ortamına yeterli düzeyde 

uyum sağlayamaması gelmektedir. Bu uyumsuzluk, göç edenler üzerinde yabancılaĢma, 

yalnızlaĢma, suça itilme gibi psikolojik ve sosyal sorunlara yol açmakta ve göç edenler 

memleketleri ile yeni kent yaĢamı arasında bocalama yaĢamaktadır. Aynı Ģekilde göç edilen 

kentlerde de çok boyutlu problemlere sebebiyet verilmektedir. Bu bağlamda, gerek göç 

edenler gerekse göç edilen yerleĢim yeri açısından “hemĢehri dernekleri” önemli niteliklere 

sahip bir yapılanma olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Bazı kesimler tarafından “kentleri köylüleĢtiren ve kitlelerin modernizasyonunu 

geciktiren” kuruluĢlar olarak değerlendirilse de hemĢehri dernekleri; göç sonrası yaĢanan iĢ 

bulma, barınma, kente uyum sağlama ve kentte tutunma gibi unsurların sağlıklı bir Ģekilde 

gerçekleĢmesi noktasında “aracı bir kurumdur.” HemĢehri dernekleri, memleket kültürü ile 

kent kültürü arasındaki gerilimi azaltan, bireylerin kendi öz kültürlerini yaĢatmakla birlikte 

kent kültürüne adapte olmalarını sağlayan bir geçiĢ alanıdır.  
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1. GÖÇ, KENT, KENTLEġME VE KENTLĠLEġME KAVRAMLARI 

Göç, genel olarak bir mekândan ayrılıp baĢka bir mekâna yerleĢme anlamına gelse de, 

sosyolojik olarak bu anlamın ötesinde sosyo-kültürel, politik ve ekonomik bazı hususiyetleri 

de barındırmaktadır. Bu bağlamda göç, birey ve grupların sosyal, siyasi ve iktisadî vb. 

nedenlerle, isteğe bağlı veya zorunlu olarak kendi yerleĢim alanlarından ayrılıp baĢka bir 

yerleĢim alanına yerleĢmelerini ifade eden sosyal bir hareketlilik olarak tanımlanabilir. 

Kent, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, yönetim durumu ve nüfus bakımından 

kırsal alanlardan ayırt edilen, genellikle tarımsal olmayan üretimin yapıldığı, daha önemlisi 

hem tarımsal hem de tarım dıĢı üretim dağıtım ve denetim iĢlevlerinin toplandığı, teknolojik 

geliĢme derecelerine göre belirli bir büyüklük, heterojenlik ve bütünleĢme düzeyine varmıĢ, 

ikincil toplumsal iliĢkilerin, toplumsal farklılaĢma, uzmanlaĢma ve hareketliliğin yaygın 

olduğu yerleĢim alanıdır.
1
 

KentleĢme, dar anlamıyla, sanayileĢmeye ve ekonomik geliĢmeye bağlı olarak kentlerin 

nitelik ve nicelik açısından büyümesini ifade eder. GeniĢ anlamda ise, toplumda iĢbölümü, 

örgütlenme ve uzmanlaĢmanın artması ve insan davranıĢ ve iliĢkilerinde kente özgü 

değiĢikliklerin ortaya çıkaran bir nüfus birikim sürecini anlatır.  

KentlileĢme ise, kentleĢmenin toplumsal değiĢim boyutunu, yani kentleĢmeyle baĢlayan 

değiĢimin insan davranıĢ ve iliĢkilerine, değer yargılarına, yaĢam tarzlarına yansıma sürecini 

ifade eder. KentlileĢme, göçmenin geleneksellikten uzaklaĢmasını ve organize bir toplumsal 

yaĢama sahip olan kentle bütünleĢmesini anlatır. Bu süreçte, geleneksel değerlere sahip 

göçmenler, karĢılıklı bağımlılık iliĢkisi içerisinde bir yandan kentli değerlere uyum sağlama, 

diğer yandan ise kırsal değerleri terk etmeme ikilemi yaĢarlar. Göçle birlikte yaĢanan ilk Ģok 

atlatılıp kentin sunduğu olanaklardan yararlanılmaya baĢlanıldığında kentlileĢme yolunda ilk 

adım atılmıĢ olur. Bu süreç, çok yönlü olarak gerçekleĢir. Ekonomik yönü, bireyin geçimini 

tamamen kente özgü iĢlerle sağlamasının; toplumsal ve kültürel yönü ise, kente özgü 

değerlerin ve davranıĢ biçimlerinin benimsenmesinin bir sonucudur. Kısacası, kentlileĢme, 

kırı yavaĢ yavaĢ dıĢlayarak göçmeni kent insanına dönüĢtürür.
2
 

 

                                                           
1
 Sezgin KIZILÇELĠK: Sosyoloji Yazıları 2, Anı Yayıncılık, Ankara 2000, s.114. 

2
 Gürbüz ÖZDEMĠR: “Tampon Mekanizmadan Siyasal Aktörlüğe HemĢehri Dernekleri”, Turkish Studies - 

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Ankara 2013, 

Volume 8/6, s.580.  www.turkishstudies.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=4702 EriĢim Tarihi: 25.02.2016 

http://www.turkishstudies.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=4702
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2. HEMġEHRĠ VE HEMġEHRĠLĠK ĠLĠġKĠLERĠ 

“HemĢehri” kavramı, iliĢkisel bir mahiyete sahiptir. HemĢehri tanımlamasının ortaya 

çıkabilmesi için en az iki kiĢinin olması gerekir. ĠliĢkiselliği içinde hemĢehri, “aile kökeni 

aynı coğrafi alandan olan ve kendisiyle hemĢehrilik bağı tanımlanan kiĢidir.” Birbirlerini 

tanımayan kiĢiler, karĢısındakinin fiziksel görünüĢüne, konuĢmasına bakarak birbirlerini 

coğrafi alana referansla kategorileĢtirerek, birbirlerini “biz” ve “onlar” olarak değerlendirirler. 

Bu durumda kiĢi kendisini öznel olarak coğrafi mekânla ve oraya ait olan diğer insanlarla, 

oranın kültürü ve çevresiyle özdeĢleĢtirmektedir.
3
 

Gündelik yaĢamda ise, hemĢehrilik öncelikle toplumsal bir kimlik kavramıdır. Önceden 

planlanmamıĢ, geçici karĢılaĢmalarda ve/veya kiĢilerarası iletiĢimin baĢlangıcında önceden 

tanıĢmayan bireylerin “Nerelisin” sorusuna verdikleri cevaba göre yaptıkları bir 

sınıflandırmadır. Göç ve kentleĢme bağlamında bakıldığında ise, birbirlerini daha önceden 

tanımayan bireylerin birbirlerini sınıflandırmasını tarif etmektedir. Kavram, bir coğrafi alana 

ait olayı bildiren kimlik ve kimlikleri tanımlar ve kentsel mekânlar bağlamında memleketi 

aynı yer olan kiĢilerin paylaĢtıkları ortak kültür özellikleri temelinde kurulmuĢ olan iliĢki 

ağlarını ve bu iliĢki ağları aracılığıyla geliĢtirilmiĢ örgütsel ve birleĢtirici/iliĢkilendirici 

pratikleri ifade eder.
4
   

HemĢehriliğe dayalı iliĢki ağları, hemĢehri kahvehanelerinde olduğu gibi (yüz yüze) 

teke tek iliĢkiler ve grup/cemaat iliĢkilerine kadar enformelle formel arasında çeĢitlilik 

göstermektedir.
5
  

HemĢehriliğe dayalı enformel iliĢki ağları, ev ve çalıĢacak iĢ bulma gibi her alanda 

birincil iliĢki türünü içerir. Aynı coğrafi yere ait olmanın verdiği güven hissi,  hemĢehrilik 

iliĢkilerinin temelini oluĢturur. HemĢehrilik iliĢki ağlarının formel örgütlenmesi ise, bir grup 

hemĢehrinin kurduğu dernek veya vakıflardan oluĢur. Dernek ve vakıflar, hemĢehri iliĢki 

ağlarına ve hemĢehrilik olgusuna en çok katkısı olan örgütlenme Ģeklidir. Çünkü bu yolla 

hemĢehrilik bağı resmi makamlarca onaylanmaktadır.
6
 

 

                                                           
3
 Aynur KÖSE: “KüreselleĢme Çağında Bir Aidiyet Zemini ve Örgütlenme ġekli Olarak HemĢehrilik” 

Akademik Ġncelemeler Dergisi, Sakarya 2008, Cilt:3, Sayı:1, s.223. 
4
 Ayça KURTOĞLU: HemĢehrilik ve ġehirde Siyaset: Keçiören Örneği, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 2004, s.19. 

5
 Ayça KURTOĞLU: “Mekansal Bir Olgu Olarak HemĢehrilik ve Bir HemĢehrilik Mekanı Olarak Dernekler”, 

https://ejts.revues.org/375 EriĢim Tarihi: 25.02.2016 
6
 Ayça KURTOĞLU, a.g.m., https://ejts.revues.org/375 EriĢim Tarihi: 25.02.2016 

https://ejts.revues.org/375
https://ejts.revues.org/375
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3. HEMġEHRĠ DERNEKLERĠ 

 

3.1. HemĢehri Derneklerinin Tanımı ve KuruluĢ Amaçları 

 

Göç eden insanlar, göç ettikleri yerleĢim yerlerinde farklı bir yaĢam tarzıyla 

karĢılaĢmakta ve bu durum insanların uyum sağlamada bazı sorunlarla karĢılaĢmalarına neden 

olmaktadır. Bunun için göç genellikle, kentlerdeki akraba, hemĢehri gibi yakınlık duyulan 

kiĢilerin bulunduğu bölgelere yönelik gerçekleĢen bir olgudur. Göç edenlerin yapmıĢ olduğu 

bu öncelikli tercih, onların yeni gittikleri yerlerde kendilerini yalnız hissetmemeleri ve ihtiyaç 

duyulduğunda kendilerine yardımcı olunacağı inancından kaynaklanmaktadır.
7
  

Enformel düzlemde göç edilen yerlerde hemĢehrilerle kurulan dayanıĢmaya dayalı 

iliĢkiler ağı, resmi düzeyde bir örgütlenmeye evrildiğinde karĢımıza “hemĢehri dernekleri” 

çıkmaktadır. HemĢehri dernekleri, aynı memleketten baĢka bir yere göç eden insanların 

“hemĢehrilik” ortak paydası ile bir araya gelip kurdukları yardımlaĢma ve dayanıĢma amaçlı 

sivil toplum kuruluĢlarıdır.  

HemĢehri derneklerinin kuruluĢ amaçlarını; “kente ayak uydurmak için uygun 

ortamların oluĢmasını sağlamak”, “hemĢehrileri dernek çatısı altında toplamak”, “gelinen 

yöreye ait kültürel değerleri korumak ve yaĢatmak”, “maddi durumları iyi olmayanlara 

yardımda bulunmak”, “hemĢehrilerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam 

oluĢturmak” Ģeklinde ifade etmek mümkündür.
8
 

Raporumuz kapsamında mülakat yaptığımız hemĢeri derneklerinin
9
 baĢkanları da, 

derneklerinin kuruluĢ amaçlarıyla ilgili çok boyutlu bir “yardımlaĢma ve dayanıĢma” yönüne 

vurgu yapmıĢlardır. HemĢeri dernekleri aracılığıyla gerçekleĢtirilen dayanıĢma, kültürel 

canlılığı muhafaza etmek, sosyal adaptasyonu hızlandırmak, ekonomik sıkıntıları minimize 

etmek ve siyasi mekanizmalarda etkin bir konum elde etmek gibi çeĢitli iĢlevleri yerine 

getirmektedir. 

 

                                                           
7
 Elif Bilge ġAHĠN: HemĢehri Dernekleri ve Siyasal Katılım: Mersin Örneği, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans 

Tezi, Mersin 2015, s.67. 
8
 Elvan TERZĠ ve Yüksel KOÇAK: “HemĢehri Dernekleri, HemĢehrilik Bilinci ve KentlileĢme ĠliĢkisi Üzerine 

Bir AraĢtırma: Ġstanbul/Sultangazi‟deki Karslı HemĢehri Dernekleri Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya 2014, Sayı: 32, s.142.  
9
 Rapor kapsamında Ġstanbul‟da faaliyet yürüten Bingöl, Erzurum, GümüĢhane, Mardin, Tokat ve Sivas illerine 

ait bazı hemĢehri dernekleriyle görüĢülmüĢtür. 
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3.2. HemĢehri Derneklerinin ĠĢlevleri 

 

3.2.1. Sosyo-Kültürel ĠĢlevler 

HemĢehri derneklerinin sosyo-kültürel iĢlevlerinin baĢında üyelerinin bağlı olduğu 

kültürel değerleri yaĢatmak gelmektedir. Özellikle yeni göç eden bireylerin bir yandan kent 

kültürüne uyum sağlayabilmesi, diğer yandan ise yabancısı olduğu kentsel yaĢam içerisinde 

öz değerlerini yitirmemesi hedeflenmektedir. Rapor kapsamında görüĢtüğümüz Ġstanbul 

Mardinliler Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği BaĢkanı Abdurrahman GeĢgin, 

derneklerinin bu hususta yerine getirdiği iĢlevi Ģöyle ifade etmiĢtir: “Köyden kente göç eden 

hemşehrilerimiz için kentte yaşama kurallarını aktarıyor, bu hususta çeşitli etkinlikler 

düzenliyoruz. Üyemiz olan hemşehrilerimize İstanbul kültürünü aktarıp kendilerini 

kaybetmeyecekleri bir bilinç kazandırmaya çalışıyoruz.”  

HemĢehri dernekleri, üyelerini düzenli aralıklarla bir araya getirerek kente özgü bir 

yalnızlıktan kurtarmaya çalıĢmaktadır. Söz konusu birliktelikler göç eden bireyler üzerinde 

sosyalleĢme açısından olumlu bir etki bırakmaktadır. Ġstanbul Erzurum Aziziye Elmalı Köyü 

Derneği BaĢkanı, “Düğün, sünnet, cenaze veya hastalık gibi durumlarda üyelerimizle bir 

araya geliyoruz. Bu durum, hemşehrilerimizin kendilerini yalnız hissetmelerinin önüne 

geçiyor ve sosyal açıdan önemli bir görev yerine getirilmiş oluyor” demiĢtir. Sivas Koyulhisar 

Akseki Köyü Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği BaĢkanı Faruk CoĢgun ise, 

dıĢarıdan bir katılımın ötesinde cenaze ve taziye iĢlemlerinin de dernekleri tarafından yerine 

getirildiğini, memlekette bazı yolların yapıldığını, memleketten gelen misafirlerin ağırlanması 

için konuk evinin tahsis edildiğini belirtmiĢtir.  

HemĢehri dernekleri, üyeleri arasında piknikler, spor müsabakaları, gezi gibi sosyal 

aktiviteler de düzenlemektedir. Ġstanbul Bingöl Kültür ve DayanıĢma Vakfı (BĠNDAV) 

BaĢkanı Müslüm Ayyıldız, belirli zamanlarda memlekete geziler düzenlediklerini ve 

böylelikle memleket ile bulunulan kent arasında iletiĢimin devamlılığını sağlamaya 

çalıĢtıklarını belirtmiĢtir. GümüĢhane Yayladere Köyü Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma 

Derneği BaĢkanı da, Ġstanbul Feshane‟de her yıl GümüĢhane ile ilgili etkinlikler düzenleyerek 

memleketlerinin tanıtımına katkı yaptıklarını ifade etmiĢtir. Ġstanbul Tokat Dernekler 

Federasyonu BaĢkanı Ahmet Yılmaz ise, “Belirli aralıklarla memlekete ziyaretler 

düzenliyoruz, orada mesire alanı kurduk. Ayrıca Tokat’ın kültürünü yansıtmak için 

İstanbul’da da etkinlikler yapıyoruz Ek olarak spor müsabakalarıyla dernek üyeleri arasında 

iletişimi pekiştiriyoruz.” diyerek hemĢehri derneklerinin sosyal iĢlevlerine iĢaret etmiĢtir.  



6 
 

3.2.2. Sosyo-Ekonomik ĠĢlevler 

HemĢehri dernekleri, üyelerine iĢ bulma ve barınma hususlarında yardımcı olmaktadır. 

HemĢehrilik bağları üzerinden gerçekleĢtirilen bu durum, bireylerin ihtiyaçlarını karĢılaması 

noktasında önemli bir iĢleve sahiptir. Bunun yanı sıra, derneklere mensup varlıklı kimselerin 

hemĢehrilik olgusundan ötürü dernek çatısı altında muhtaç kimselere ekonomik yardımlarda 

bulundukları da görülmektedir. Bu hususta, , Ġstanbul Tokat Dernekler Federasyonu BaĢkanı 

Ahmet Yılmaz, “Üyeler arasında toplanan paralarla sıkıntılı ailelere yardımcı olup temel 

ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” demiĢtir. Ġstanbul Mardinliler Sosyal YardımlaĢma ve 

DayanıĢma Derneği BaĢkanı Abdurrahman GeĢgin ise, “Hemşehrilerimize konut temini ile 

ilgili olarak tanıdık inşaat firmalarıyla ya da üyelerimiz vasıtasıyla müdahil oluyoruz. İş 

bulma konusunda da derneğimiz tanıdık firmalarla iletişime geçip olanaklar oluşturuyor.” 

diyerek hemĢehri derneklerinin ekonomik iĢlevlerine vurgulamıĢtır.  

HemĢehri dernekleri, üyelerinin ihtiyaçlarını giderme noktasında yönlendirmelerde de 

bulunmaktadır. Kültürel yapı içerisinde bireyler, “Kazanacaksa hemĢehrim kazansın” 

anlayıĢında olabilmektedir. AlıĢveriĢ yapılacak hemĢehriye ise, hemĢehri derneği vasıtasıyla 

ulaĢılabilmektedir. Böylelikle, hem iĢletme sahibi hem de müĢteri pozisyonundaki dernek 

üyeleri, dernek vasıtasıyla menfaatlerini temin edebilmektedir. 

3.2.3. Siyasal ĠĢlevler 

HemĢehri dernekleri, esasen kente uyum sağlama noktasında dayanıĢma amaçlı 

kuruluĢlar olarak teĢekkül etseler de, daha sonraki süreçlerde siyasal iĢlevler de yerine 

getirmeye baĢlamıĢtır. HemĢehri dernekleri, sivil toplum kuruluĢları olmaları hasebiyle 

özellikle yerel düzeyde kent yönetimlerini etkilemek, yönetim mekanizmaları üzerinde baskı 

kurarak yönlendirmek, karar alma süreçlerinde etkin olmak, yönetimlerde temsil edilme 

olanaklarına eriĢmek ve kendi üyelerinin ihtiyaçlarını karĢılamaya dönük ortamların 

oluĢmasını sağlamak için gayret gösterirler.  

Yöneticilerin ve temsilcilerin belirlendiği seçim dönemlerinde hemĢehri dernekleri üye 

sayılarına ve etkinlik alanlarına göre siyasi partiler/adaylar tarafından muhatap alınmakta ve 

talepleri hususunda siyasi pazarlıklar yapılmaktadır. Adaylar toplu halde kitlelere ulaĢmak 

açısından hemĢehri derneklerini önemli bir araç olarak görmektedirler. Bu bağlamda, 

hemĢehri dernekleri, hemĢehri olan adayları destekleme ya da bir siyasi partiye üyelerini 

yönlendirme hususunda önemli bir siyasi aktör olarak görülmektedir.   
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3.3. Tampon Kurum Olarak HemĢehri Derneklerinin KentlileĢme Sürecindeki Rolü 

HemĢehri dernekleri üzerinde yapılan incelemeler, daha çok siyasal katılma, sosyal 

dayanıĢma ve ekonomik iliĢkiler ekseninde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu bağlamda, bazılarına göre 

bu dernekler sosyal dayanıĢma ve yardımlaĢmayı sağlayarak bireyselliğin öne çıktığı kent 

hayatında önemli bir ihtiyacı gideren “ara kurumlar” olarak yorumlanmaktadır.
10

 

HemĢehri derneklerini, göç sonucu kiĢilerin karĢılaĢmıĢ olduğu sorunları ortadan 

kaldırmaya ve yeni ortama uyum sağlamaya yardımcı olacak kurumlar olarak 

değerlendirebiliriz. Kırsal alanda karĢılaĢtıkları sorunları cemaat iliĢkileri çerçevesinde kendi 

yakınları yardımıyla çözme imkânına sahip olan bu kiĢiler, kentte karĢılaĢtıkları sorunlarda bu 

sorunları çözmeye yardımcı olabilecek kurumlardan yardım alma gereği hissederler.  

Sosyolog Mübeccel Kıray, söz konusu kurumları “tampon kurumlar” olarak ifade eder. 

Bu kurumlar kentlileĢen kiĢilerin kentte kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmelerini önleyerek 

toplumsal bir bütünleĢme sağlamaktadır. Kıray, “tampon mekanizma” kavramını Ģu Ģekilde 

açıklamaktadır: “Göreli olarak daha hızlı ve daha kapsamlı değiĢme hallerinde, her iki temel 

yapıda da görünmeyen, fakat oluĢum içerisinde beliren ve bütünleĢmeyi mümkün kılan 

kurumlar ve ilintiler ortaya çıkar ya da eski müesseseler yeni fonksiyonlar kazanır. Bu hâl, 

sosyal yapının her müessesesi, ilintisi ya da bunlarla ilgili değerlerin hepsinin aynı anda ve 

aynı hızla değiĢip, aynı süre içerisinde yeni bir yapı haline gelmemesinden doğar. Toplumsal 

değiĢmenin buhransız olmasını sağlayan, çözülmenin önüne geçen ve her iki sosyal yapıya da 

ait olmayan bu yeni beliren müesseseler, ilintiler, değerler ve fonksiyonları biz „tampon 

mekanizmalar‟ terimi ile ifade ediyoruz. Bu „tampon mekanizmalar‟ sayesinde, sosyal yapının 

çeĢitli yönleri birbiri ile bağlanır, fonksiyonel bütünün parçası olmayan taraflar kaybolur. Bu 

Ģekilde toplumun orta hızda bir değiĢme oluĢumunda da göreli bir denge halinde kalması 

mümkün olur”.
11

  

Kent yaĢamının en belirgin özelliklerinden biri, bireylerin örgütlü bir yapı içerisinde 

ihtiyaçlarını karĢılamasıdır. Köyden göçen insanlar ise, bu yapılara yabancıdır ve örgütlü yapı 

içinde yer alabilmeleri uzun bir süreci gerektirmektedir. Eğitim- öğrenim düzeyini yükseltmek 

ve kentin davranıĢ örüntülerini içselleĢtirmek zaman, emek, yetenek istemektedir. 

Göçmenlerin kentte bilmedikleri yapı karĢısında tutunabilmek için en kolay ve en az maliyetli 

                                                           
10

 Ercan AKÇA: BüyükĢehir Belediyelerinde, HemĢehri Derneklerinin Yerel Siyaset ve Kent Yönetimi 

Üzerindeki Etkileri, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul 2012, s.20. 
11

 Ahmet ÖZKĠRAZ ve Yavuz ACUNGĠL: “HemĢehri Derneklerinin KentlileĢme Sürecindeki Rolü (Tokat 

Örneği)”, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Haziran 2012, Cilt: 29, Sayı: 1, s.254. 
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destek unsurları kendilerinden önce kente göç eden hemĢehrileridir. ĠĢte göçmenlerin bir 

anlamda kentte oluĢturdukları ve içinde bulundukları ilk örgütlü yapı da “hemĢehri 

dernekleridir.”
12

 

Kent yaĢamına geçiĢte tampon bir kurum olan hemĢehri derneklerinin önemi, 1990‟lı 

yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri‟nden Türkiye‟nin batısına göç edenlerin 

durumlarına bakıldığında daha iyi anlaĢılmaktadır. Bu dönemde Doğu‟dan göç edenlerle 

Türkiye‟nin diğer bölgelerinden göç edenler arasında hemĢehri derneklerinin teĢekkülü 

hususunda önemli farklılıklar bulunmaktadır. HemĢehri derneklerinden yoksun olan 

Doğuluların adapte olmaları ve kentlerde tutunmaları örneğin Karadeniz ve Ġç Anadolu 

Bölgesi‟nden gelenlere nazaran çok daha zor olmuĢtur.  

Doğu‟dan göç edenlerin hemĢehri dernekleri kurma noktasında yetersiz kalmalarının 

nedeni, sadece onların “zorunlu ve ani” göç etme biçiminden kaynaklanmamaktadır. Bu 

bölgelerden göç edenlerin çoğu, kırsal kesimden gelmedir, tarım ve hayvancılıkla 

uğraĢmaktadır. Bölgenin kırsal kesiminde tek örgütlenme biçimi geleneksel örgütlenme 

biçimidir. Kırsal kesiminden göç edenler, aile ve aĢiret bağı dıĢında bir bağ bilmemekte, 

formal bağlardan endiĢe duymaktadır. Bir bölümü yaĢamı boyunca resmi hiçbir kuruma 

uğramamıĢtır, kimliğini bile oldukça geç yaĢta ve köy muhtarı aracılığıyla edinmiĢtir. Kültür 

ve eğitimleri bir sivil toplum kuruluĢu içinde yer almaya uygun olmadığı gibi, ekonomik 

durumları da sivil toplum kuruluĢlarına aidat ödemeye müsait değildir. Söz konusu durum 

değiĢmeye baĢlamakla birlikte, hâlâ yeterli düzeye ulaĢmamıĢtır. 

Doğu‟dan göç edenlerin kurdukları hemĢehri derneklerinin etki ve faaliyet alanlarının 

da, diğer bölgelerden göç edenlere göre daha dar kapsamlı olduğu görülmektedir. 2011‟de 

Ġstanbul‟da kurulan Tokat Ġli Madas Köyü Sosyal YardımlaĢma Derneği (MADAS-DER) 

Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Elibüyük, rapor kapsamında kendisiyle yapılan görüĢmede 

derneklerinin faaliyetlerini Ģu Ģekilde özetlemiĢtir: “Derneğimiz, Ġstanbul Tokatlılar Derneği 

Federasyon (ĠSTOKDEF) üyesidir. HemĢehrilerimizin cenaze, düğün ve diğer etkinliklerini 

duyurur; onların acı ve sevinçlerine ortak oluruz. Bu, her hemĢehri derneğinin fonksiyonudur. 

Ama biz, bundan fazlasını da yapıyoruz. Mukaddes günlerde derneğimizde mevlit, vaaz 

etkinlikleri düzenler, hemĢehrilerimizin manevi yönden kendisini korumasına katkıda 

bulunuyoruz. YeĢilay Derneği ile iĢbirliğimiz var. Belli dönemlerde YeĢilay görevlileri 

derneğimize gelip sigara, alkol, uyuĢturucu kullanımının zararları hakkında hemĢehrilerimizi 

                                                           
12

  Ahmet ÖZKĠRAZ ve Yavuz ACUNGĠL, a.g.m., s.254. 
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bilgilendiriyorlar. Sosyal Sorumluluk Projesi diye bir proje oluĢturduk. Türk Kızılay‟ı ile 

iĢbirliğimiz var. Her yıl Kızılay‟a kan bağıĢında bulunuyoruz. Yine gerekli kurumlarla 

iĢbirliği yaptık, hemĢehrilerimize ilkyardım eğitimi verdik.”  

Aktif ve etkin hemĢehri dernekçiliği çalıĢmaları yürütmek önemli düzeyde kurum 

kültürü gerektirmektedir. Doğu illerinden göç edenler ise, kendilerini bu hususiyetten yoksun 

görmektedirler. Örneğin, Ġstanbul‟un Beyoğlu TarlabaĢı‟nda kurulan Mardin‟in Dargeçit 

Köyleri Ġle YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği (DARDER), MADAS-DER ile aynı amaçlar 

için kurulmuĢ olmasına rağmen dernek üyeleri, derneklerinin bir köy odası olmaktan baĢka bir 

iĢ görmediğini ve hemĢehrilerine yeteri kadar hizmet vermediğini düĢünmektedir. Bu durum, 

Doğu‟dan göç edenlerin kurdukları hemĢehri derneklerinin kent kültürüne geçiĢte aracılık 

vasfını tam olarak yerin getiremediğine iĢaret etmektedir. 

 

Özetle, hemĢehri dernekleri, geleneksel iliĢkiler ağından modern iliĢkiler ağına geçiĢte 

ikilem ve bocalama yaĢayan bireylerin kent kültürüne uyum sağlamasında önemli bir tampon 

kurum olarak karĢımıza çıkmaktadır.  
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SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

 

Türkiye‟de 1950‟lerden sonra hızlanarak gerçekleĢmekte olan göç hareketleri, 1990‟lı 

yıllarda “güvenlik göçleriyle” farklı bir boyut kazanmıĢtır. 1990‟lı yıllarda yaĢanan söz 

konusu göçlerin travmatik sonuçları hâlâ etkisini sürdürmekteyken; çatıĢmaların tekrar 

baĢlaması yeni bir göç dalgasını da tetiklemiĢtir. Bu durumda göçlerin olumsuz sonuçlarını 

minimize etmeye dönük giriĢimlerde bulunmak önem arz etmektedir. 

Sosyal devlet anlayıĢının yetersizliği ve yerel yönetimlerin ilgisizliğinden ötürü göç 

sonrası ciddi sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. Bu bağlamda göç olgusu, aynı zamanda bir sosyal 

politika sorunu olarak ele alınmalıdır. Ġdari mekanizmaların istenilen düzeyde performans 

sergileyememesinden doğan boĢluğu ise “hemĢehri dernekleri” doldurmaya çalıĢmaktadır.  

Kente göç eden fakat uyum sağlamakta problemler yaĢayan, iĢ ve konut edinme 

noktasında zor durumda olan, göç ettikleri yerlerde ötekileĢtirmeye maruz kalan bireyler, 

kendilerine benzer kimselerle dayanıĢma duygusu içerisine girmektedirler. HemĢehrilerle 

sürdürülen bu iliĢkiler, kurumsallaĢarak resmi bir hüviyet kazandığında hemĢehri dernekleri 

ortaya çıkmaktadır.  

Sivil toplum kuruluĢu kategorisinde değerlendirilen hemĢehri dernekleri, üyeleri 

arasında yardımlaĢma ve dayanıĢmayı kalıcı bir Ģekilde tesis etmek amacıyla kurulmaktadır. 

Ortak noktaları aynı memleketten olmak olan insanlar, hemĢeri dernekleri aracılığıyla kent 

ortamında öz kültürlerini yaĢayabilmekte, ekonomik sorunlarını azaltmakta, zorlanmadan 

iletiĢim kurabileceği sosyal bir çevre edinmekte ve siyasal taleplerini yönetim erkine 

ulaĢtırmada imkânlar elde edebilmektedir. Ayrıca hemĢehri dernekleri aracılığıyla üyeler, 

birliktelik içerisinde kendi memleketlerini de kalkındıracak giriĢimlerde bulunmaktadırlar. 

HemĢehri dernekleri, göç eden kitlelerin sorunlarının giderilmesinde, yeni olanakların 

oluĢturulmasında ve kent kültürüne geçiĢte aracı kurumlardır. Bu nedenle, hem göç edenler 

hem de göç ettikleri yerleĢim alanları açısından ehemmiyet arz etmektedirler.  
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Sonuç olarak, raporumuzda yapılan tespitlerden yola çıkılarak hemĢehri dernekleriyle 

ilgili yapılması gerekenler Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 HemĢehri derneklerinin olumlu iĢlevlerinin arttırılmasına dönük projeler 

geliĢtirilmelidir. 

 HemĢehri derneklerinin kent içinde bir “gettolaĢmaya” sebebiyet vermesi ve içe 

kapanık bir topluluk ağı oluĢturması engellenmelidir. 

 HemĢehri dernekleri, bir tür lokal ve kahvehane olarak kullanılmak yerine; 

manevi değerlerin yeni nesillere aktarıldığı ve çeĢitli meslekî becerilerin 

kazanıldığı kültür merkezleri olarak faaliyet yürütmelidir. 

 HemĢehri dernekleri, sosyal politikalar bağlamında ekonomik olarak 

desteklenmelidir. 

 HemĢehri dernekleri, kamuya yararlı dernekler statüsüne alınmalıdır.  

 HemĢehri derneklerinin devletin resmi kurumlarıyla ortak projeler geliĢtirmesine 

olanak tanınmalıdır. 

 Türkiye‟nin genel göç sorunlarıyla ilgilenecek bir  “Göç Bakanlığı” kurulmalı, 

belediyelerle birlikte söz konusu bakanlık bünyesinde de “hemĢehri dernekleri 

birimi” oluĢturulmalıdır.  
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