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Özet: Chatty'nin Ortadoğu ve göç çalışmalarına yeni bir soluk getiren ‘Ortadoğu'da Yerinden 

Edilme ve Göç’ adlı eseri, güncel krizlerin analizi için önemli bir tarihsel kaynak olmasının 

yanı sıra metodolojik olarak da dikkate değer bir kaynaktır. Bu kitap, göç alanında çalışacak 

birçok araştırmacı için bir başvuru kitabıdır. Bu anlamda bu çalışmada 'Ortadoğu'da Yerinden 
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ORTADOĞU’DA YERİNDEN EDİLME VE GÖÇ 
KİTAP TAHLİLİ

Sema Karaca

�

Dawn Chatty
Displacement and Dispossesion in the Modern Middle East

Cambridge University Press, 2010, 335 s.

Dünya, küresel mülteci ve göçmen nüfusunun tarihte hiç olmadığı kadar art-
tığı; özellikle de savaş ve doğal afetlerden kaynaklanan zorunlu göçlerin ve 

yerinden edilmelerin birçok ülkeyi ekonomik, sosyal ve siyasal etkileri bakımın-
dan şoka sürüklediği bir döneme şahit oluyor. Küresel mülteci nüfusu -kitlesel 
yerinden edilmelerin büyük etkisiyle- II. Dünya Savaşı’ndan sonraki en yüksek 
rakama ulaştı. Bugün dünyada 59,5 milyon mülteci var; topraklarında en fazla 
mülteci barındıran ülke ise halihazırda Suriye krizinin yaygın etkileriyle baş et-
meye çalışan Türkiye.

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşam mücadelesi veren milyonlarca mül-
teciden kimi insan onuruna yakışmayacak denli kötü şartlara sahip geri gönder-
me merkezlerinde “tutuklu”, kimileri “çölün ortasında hapishane” denebilecek 
kamp alanlarında yaşam mücadelesi verirken, kimileri de komşu ülke toprakla-
rına dağılmış durumda. Üstelik bu insanlar neredeyse bütün temel insan hakla-
rından yoksun biçimde hayatlarına devam etmeye çalışıyor. 

Hakim dünya sisteminin çıktıları olarak da okunabilecek bir “krizler çağı”n-
da yaşıyoruz ve bu krizler, çoğu zaman milyonlarca insanı ülkesini, evini terk 
etmek zorunda bırakıyor. Bu çağ, Stephen Castles’in tabiriyle bir “göçler çağı”;1 
ama terime teknik anlamıyla bakıldığında çağa damgasını vuran bu göçlerin 
“zorunlu göçler” (forced migration) olduğu görülüyor. Toplumlar, etnik/dini 
gruplar akın akın topraklarını terk ediyor; bu terk ediş, çoğu zaman geri dönü-
şü olmayan bir yolculuk demek. Kitlesel yerinden edilmeler, Phillip Marfl eet’in 
ifadesiyle “modern sosyo-politik düzenin -modern çağın erken safhalarından iti-
baren mültecileri, ulus-devletlerin ortaya çıktığı, yeniden şekillendiği ve yeniden 
yapılandırıldığı süreçlerin bir parçası olarak üreten düzenin- önemli bir bileşe-
nidirler. Mülteciler, gerçekten de, modern toplumun kurucu elementi durumun-
dalar. Oysa mülteci hikayeleri sadece yakalanması ve anlaşılması zor hikayeler 
değil, aynı zamanda çağdaş tarihçiler de dahil olmak üzere tarih yazıcılarının 

1 Stephen Castles, Mark J. Miller, Hein de Haas, The Age of Migration, Palgrave-MacMillan, 5th 
Edition, 2014.



SOSYOLOGCA / 10

224

ilgi alanına da nadiren giriyor. Tarihsel kayıtlarda -dipnotlar haricinde- çok az 
yer alabiliyorlar ve deneyimlerinin “tanıklıklar” şeklinde sunumu da son derece 
istisnai: Mülteciler hem görünmez hem de sessizler.”2

Kitlesel zorunlu göçler tarihine bakıldığında, yerinden edilmiş kitlelerin/top-
lumların başarılı biçimde -bir daha yerinden ayrılmamacasına- topraklarına ve 
elbette eski hayatlarına geri dönebildikleri bir örnek maalesef bulunmuyor. Zo-
runlu göç örüntüsü, sürekli tekrar eden zorunlu göçler sarmalı biçiminde var olmaya 
devam ediyor.

“Sürekli tekrar eden zorunlu göçler” olgusunun en fazla görüldüğü toprak-
lar ise hiç şüphesiz Ortadoğu toprakları ve Osmanlı sonrası Anadolu coğrafyası. 
Ünlü antropolog Dawn Chatty’nin 2010 tarihli kitabı “Displacement and Dispos-
session in the Modern Middle East”3 de bu coğrafyayı etkisi altına alan yerinden 
edilme ve buna bağlı mülksüzleş(tiril)me olgularını bölgede Osmanlı sonrası 
sosyal ve siyasal dinamiklere bağlı kalan bir açıklama girişimi. Chatty, uzun ve 
kapsamlı bir projenin çıktısı olan bu çalışmada, göçü gerektiği gibi açıklamaktan 
yoksun ve makro perspektifi n ötesine geçemeyen tarihsel çalışmaların yakalaya-
madığı son derece ayrıntılı bir resmi gözler önüne seriyor.

Eserin Hikayesi

Elbette, her hikaye edenin olduğu gibi, Ortadoğu’da mülteciliğin ve mülte-
cilerin hikayesini anlatan bu kapsamlı kitabın da bir hikayesi var. Prof. Dawn 
Chatty, kitabın basımına kadarki süreçte araştırma sorularının nasıl ortaya 
çıktığından, araştırma metodunun nasıl seçildiğine ve bu araştırma için coğra-
fi /siyasal sınırların nasıl “yeniden”-tanımlandığına dek birçok soruya cevap 
verdiği 2008 tarihli “Dispossession and Displacement: Forced Migration in the 
Middle East and North Africa” başlıklı makalesinde , “Sadece geçtiğimiz 20 
yıl zarfında, bundan önceki tüm zorunlu göçler, yaklaşık 4 milyon Iraklı’nın 
1990’da ülke dışına kaçması ya da ülke içinde yer değiştirmesiyle adeta göl-
gede kaldı. Bu insanların 2 milyon kadarı 2006 ve 2007 yılları arasında Suriye 
ve Ürdün’e sığındı. 2006 yılının yazında 1 milyon Lübnanlı Suriye’ye kaçtı. Ve 
aynı süreçte, Sudanlı ve Somalili mülteciler, huzur, güvenlik ve sürdürülebi-
lir hayat arayışı içinde Mısır ve Yemen’e doğru göç etmeye devam ettiler. Bu 
olaylar, medyanın dikkatini önemli ölçüde çekti; elbette araştırmacıların da. 
Giderek artan oranda insan, bu kitlesel göçleri ve bölgede giderek genişleyen 
zorunlu göç fenomenini konu edecek çalışmalar yapmak üzere araştırma ve 
seyahat burslarına başvurdu,” diyordu. Chatty de bu araştırmacılardan biri 

2 Philip Marfl eet, “Making States, Making Refugees”, University of East London, Journal of 
Refugee Studies, Vol. 26, No. 2, 2013, ss. 302-309, s. 302.

3 Bundan sonra yazıda boyunca kitap için D&D kısaltması kullanılacaktır.
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olarak Council for British Research in the Levant (Doğu Akdeniz’de İngiliz Araş-
tırmaları Konseyi) önderliğinde geniş çaplı bir kurumsal işbirliği ile D&D’nin 
tohumları atma fırsatı bulmuştur. Projenin başından bu yana “büyük sorular” 
sorduğunun ve bunun için de geniş çaplı ve derin bir çalışma gerektiğinin 
farkındadır. Her ne kadar hedefi nde “mikro” hikayeler ve bireysel zorunlu 
göç tanıklıkları olsa da Chatty, bölgeyi tarihsel ve sosyolojik bakımdan doğru 
okumak adına çok geniş bir skalada göçün nasıl anlaşıldığını derinlemesine 
araştıran bir ekiple çalışmıştır.

Chatty, çalışmaya başlamadan evvel, üniversitesinin ve Levant Konseyi’nin 
kurumsal desteklerini alarak, akademisyenlerden kalkınma ve insani yardım 
profesyonellerine dek konunun pek çok uzman ismini bir araya getirdiği bir dizi 
çalıştay düzenlemişti. Çalıştay sonrasında oluşan resim; zorunlu göçün, Ortado-
ğu’da yaşamın artık son derece önemli ve tanımlayıcı bir özelliği haline geldiği 
görüşünü destekliyordu. Bu resim, dört ana başlık altında özetlenebilecek bir hi-
kayeyi de beraberinde getirmiştir:

1. Yerinden edilme (displacement)
2. Geri dönüş veya Yeniden-yerleştirilme (repatriation)
3. Sürgünde kimlik (identity in exile)
4. Mülteci politikaları (Refugee policies)
Bu başlıklardan üçüncüsü haricindeki her biri, devletin, özelde de ulus-dev-

let yapılanmalarının, insanların topluca göçü karşısında nasıl tavır aldıklarıyla 
doğrudan ilişkilidir. Üçüncü başlık olan “sürgünde kimlik” ise, Chatty’nin ça-
lışmasının ve uzmanlık alanının esere adeta damgasını vurduğu başlıktır. Zira 
bir antropolog olarak Chatty’nin, mültecilerin bireysel tanıklıklarına odaklana-
rak makro perspektiften mikro alana ustalıkla kaydırdığı araştırma zemini, tarih 
ve siyaset yazınında bugüne değin hep “edilgen”, “etkilenen”, “nesne” olarak 
tasvir edilen mülteci(ler)in, aslında baştan sona bireye dışsal ve mücbir olarak 
resmedilen/anlaşılan zorunlu göç olgusunu bile dönüştürecek bir güç ve etki 
kapasitesi taşıdığını gösteriyor.

Chatty’nin Metodu Göç Araştırmacılarına Ne Sağlıyor?

Chatty, Ortadoğu’daki yerinden edilme ve mülksüzleş(tir)menin dinamikle-
rini anlamak adına dört örnek vaka seçmiştir: Çerkes, Ermeni, Filistin ve Kürt 
zorunlu göçleri. Bu sınırlamayı yaparken dikkate aldığı en önemli kriter ise bir 
coğrafi  ölçüttür. Chatty, Ortadoğu’da yerinden edilme ve mülksüzleşmenin doğ-
ru okunabilmesini, Osmanlı’nın sosyal ve tarihsel mirasının iyi anlaşılması şartı-
na bağlamaktadır. Ona göre Ortadoğu’yu kasıp kavuran kitlesel göçler, impara-
torluktan ulus-devlete geçiş sürecinin sistemik bir hususiyetidir. Osmanlı sonrası 
dönemde, Osmanlı mirasının yoğun etkisi altındaki coğrafya ise Chatty’ye göre 
Bilâd üş-Şam’dan Mısır’a kadar olan bölgeyi kapsar. Kapsamın bu şekilde belir-
lenmiş olması, aslında Osmanlı dönemi yerinden edilmişlerine yönelik politika-
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ların imparatorluğun ömrünü aşan bir yapı arz ettiğinin hatta Arap Ortadoğu-
su’nu hâlâ belirlemekte olduğunun da göstergesidir.4

Chatty’nin araştırmasını göç çalışmalarında bir köşe taşı kılan unsur, gelenek-
sel tarih yazımının sağladığı çerçeve ile yetinmemesi; bu yazına eleştirel bakma-
sıdır; ancak bundan daha önemlisi, Chatty, bir tarihsel süreç olarak göçün, göç 
eden/ettirilen insanlarca son derece özel biçimlerde yeniden şekillendirilmekte 
olan bir süreç olduğunu düşünmesi. Chatty, bu düşüncesini Kürt, Çerkes, Erme-
ni ve Filistinli mültecilerin tekil tanıklıklarından yaptığı çıkarımlara dayandırı-
yor. Yazarı bu kanıya ulaştıran tekil tanıklıkları dinlemek üzerine kurulu meto-
doloji, E.P. Thompson’ın görkemli bir benzerini İngiliz işçi sınıfına dair çalışması 
The Making of The English Working Class’ta kullandığı “sözlü tarih” yaklaşımıyla 
büyük oranda örtüşüyor. Chatty, bugüne dek hep siyasal kaynaklardan ve hakim 
güçlerin retoriği ile dillendirilen Ortadoğu’nun yerinden edilme tarihini bu kez 
göçün “gerçek özneleri”ne yazdırıyor. Makro/küresel politik-ekonominin yarat-
tığı krizlerin birer çıktısı sayılabilecek zorunlu göçmenleri, -literatürdeki yaygın 
tavrın aksine- birer “özne” kabul ederek işe başlıyor ve araştırmasını da bir “öz-
nelerarası ilişki” olarak kurguluyor. Tarih, sosyoloji, antropoloji ve uluslararası 
ilişkiler gibi disiplinlerin kaynaştığı bir ortak alan yaratarak, bu öznelerarası te-
masın sonuçlarına dair önemli çıkarımlar yapıyor. Ulus-devlet düzeninden önce 
ve sonra yerinden edilmişliği tecrübe eden kişilerin aktardıkları, bireysel sesle-
rin, yorum ve deneyimlerin toplumsal, tarihsel ve sembolik olanla etkileşimini 
açığa çıkarması bakımından son derece önemli. 

Chatty, kitlesel yerinden edilmelerin 19. yüzyıldan bu yana tüm Ortadoğu’da 
ulusçuluğun en belirgin işareti olduğu görüşünde.5 Bugün hala bölgenin en te-
mel sorunları olan sekteryan (dini/mezhepsel) gerilimler ve siyasi çatışmaların 
sebep ve sonuçları arasında muhakkak bir yerinden edilme hikayesi de yer alı-
yor. 2002’den bu yana -hatta 1990’ların başından bu yana- Irak’ta cereyan edenler, 
2011’de patlak verdikten sonra ulaştığı karmaşık boyutla Suriye iç savaşı, bugün 
Chatty’nin tezini doğrulayan doneler sunan önemli örnekler. 

Bütün bunların yanında yazarın, insanların kitleler halinde, hem de defalar-
ca göçe mecbur bırakılmasına ve bu devasa insan hareketlilikleri bölgeye ciddi 
istikrarsızlık getirmesine rağmen bu kitlesel göçler için “halklar arası etkileşimi 
Osmanlı dönemindeki gibi diri tutma adına pozitif bir katkı da sağlayabilecek 
boyutta” olduğunu düşünmesi de kayda değer. 60 yıla yakın süredir Lübnan 
ve Ürdün’de yaşayan Filistinliler, son 5 yıllık zaman dilimini Türkiye, Lübnan, 
Mısır ve Ürdün topraklarında geçiren ve artık iyiden iyiye entegre olmaya başla-
yan Suriyeliler gibi. Yakın bir tarihte, bir araştırma projesi kapsamında görüşme 

4 Bkz. Stacy Fahrenthold, Book Review on Chatty’s Displacement & Dispossession in The Mo-
dern Middle East, Northeastern University, 2010. 

5 Chatty, Displacement and Dispossesion in The Modern Middle East, s. 73.



227

SOSYOLOJİDE YÖNTEM VE UYGULAMA

fırsatı bulduğum bir başka uzman da benzer bir yorumda bulunmuştu: “Suriye-
liler, 5 yıla yakın süredir yaşadıkları Lübnan’da, Ürdün’de hatta Türkiye’de -şart-
lar ne kadar kötü olursa olsun- kendilerini evlerinde hissettiklerini söylüyorlar. 
Toplumsal entegrasyon daha ilk karşılaşma döneminden bu yana ilmek ilmek 
örülüyor. Bu, -özellikle Türkiye örneği söz konusuyken- aynı dili konuşmayan 
insanların etkileşimi adına çok önemli.”

Osmanlı Millet Sistemi ve Çok-Kültürcü Devlet Politikasının 
Entegrasyona Katkısı

Chatty, Osmanlı dönemi çok-kültürcülüğünün, bölgede insan hareketliliğinin 
temel noktası olduğu kanaatinde. Sıklıkla yer değiştiren kitlelerin/toplulukların 
kolayca yeni mekanlarına entegre olabildikleri gözlemini yapan Chatty, bu du-
rumu ortak dil, din gibi faktörlerle açıklamanın mümkün olmadığını görmüştür. 
Bu hızlı ve sorunsuz entegrasyon imkanını doğuran ve elbette yaşamasına mey-
dan veren, yazara göre Osmanlı İmparatorluğu’nun himayesinde bulunan tüm 
halkların can ve mal güvenliklerini garanti altında tutma taahhüdü ve bunun da 
ötesinde, mültecilere yönelik pozitif içerikli politikalarında yatmaktadır. Bu nok-
tada, Chatty’i destekleyen bir tarihsel gerçeği de anmakta fayda vardır: Modern 
anlamda kurumsal özellik taşıyan ilk mülteci konseyi, Osmanlı Mülteci Konseyi 
adıyla 1860’ların yoğun zorunlu göç dalgaları esnasında kurulmuştu. Osman-
lı Devleti’nin yerinden edilmeleri kontrol altında tutmak için faaliyete geçirdiği 
bu konsey, mültecilerin yeniden yerleştirilmesinin (repatriation) yanı sıra onlara 
yeni mekanlarına ulaşana dek yiyecek, giyecek ve çadır yardımı yapıyordu. Ye-
niden yerleştirme işleminde ise bu kimselere toprak, hayvan, tohum yardımında 
bulunuluyor; tarımsal ekipman temini için nakdi destek sağlanıyordu. Osmanlı 
Mülteci Konseyi, 1900’lerin ilk yıllarına dek mültecileri ve zorla yerinden edilmiş 
toplulukları desteklemeyi sürdürmüştür.6 Cumhuriyet döneminde ise bu destek, 
her mülteciyi içine alan kapsam terk edilerek sadece “Türk soyu ve kültüründen 
olan” mültecilerin/mülteci topluluklarının ülkeye entegrasyonuna izin veren 
ulus-devletçi bir kalıba sokulmuştur.

Sonuç Yerine

Bugün, Ortadoğu’da hâlâ sıcaklığını koruyan üç büyük kitlesel mülteci krizi 
var: 

(1) Filistinli mülteciler; Ürdün, Lübnan ve Suriye’de yerleşikler. Defalarca tek-
rar eden yerinden edilmelerle bölge içinde ve bölgenin dışında birçok ülkeye 

6 Philip Marfl eet, “Making States, Making Refugees”, University of East London, Journal of 
Refugee Studies, Vol. 26, No.2, 2013, ss. 302-309, s. 308, note 2.
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yayılmış durumdalar. Vatandaşlık haklarına sahip olan tek grup ise Ürdün’de 
yerleşik bulunan grup. Onun dışındaki tüm Filistinli mülteciler, sürgün halinde; 
hatta de facto vatansız konumunda. Üstelik Filistinli mülteciler için Suriye iç sava-
şı yerinden edilmenin kapılarını bir kez daha araladı. Özellikle 1957’den bu yana 
konakladıkları Suriye’nin başkenti Şam’daki Yermuk mülteci kampında son dö-
nemde yaşanan trajedi, Filistinli mülteciler meselesinin çözümsüzlüğünün nasıl 
pekiştiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. 

(2) Iraklı mülteciler. Körfez Savaşı’ndan bu yana sürekli yerinden edilme ve 
mülksüzleşmeye sahne olan Irak, 2002 ABD işgalinden bu yana asla tam olarak 
toparlanamadı. 2010-2012 döneminde kısmen geri dönüşlerin başarıldığı ülke, 
bugün yine bölgeyi sarsan terör, etnik/dini gerginlikler ve kaostan nasibini fazla-
sıyla alıyor. Son dönemde Irak-Şam İslam Devleti adıyla ortaya çıkan terör örgü-
tünün eylemlerinde fazlasıyla zarar gören Irak’tan özellikle Ezidi ve Kürt halkın 
kaçışı sürüyor. 

(3) Suriyeli mülteciler, 2011 yılından bu yana Lübnan, Ürdün ve Türkiye başta 
olmak üzere komşu ülkelere hatta Ermenistan ve Mısır gibi birebir sınırı olmayan 
ülkelere bile vatandaşlarının sığınmasına sahne olan ülkede durum, içinden çı-
kılmaz bir kaos. Kısa ve orta vadede barış ve toparlanma mümkün görünmüyor. 
Suriyeliler, 4 milyonu aşkını ülke dışına doğru, 7 milyonu ise ülke içinde olmak 
üzere, yeryüzünün en büyük yerinden edilmiş toplumu durumunda.

Chatty’nin kitabı, 100 yılı aşkın bir zaman diliminde mültecilerin tecrübeleri-
ni nazara vermesi ve Marfl eet’in deyimiyle, sayıları milyonlarla ifade edilen bu 
insanlara makro tarih yazımının nesneleri olmak dışında bir rol atfetmesi bakı-
mından son derece önemli.7 Chatty, mültecileri küresel siyasetin negatif çıktıla-
rı olarak görmüyor; ona göre mülteciler, beraberinde kültürü, dilleri, inanç ve 
gelenekleri taşıyan ve hem değişme/dönüşme hem de dönüştürme/değiştirme 
kapasiteleri çok yüksek insanlar/insan toplulukları demek. 

Chatty’nin, Ortadoğu ve göç çalışmalarına yeni bir soluk getiren eseri “Displa-
cement and Dispossesion in the Modern Middle East”, güncel krizlerin analizi 
için önemli bir tarihsel kaynak olmanın yanı sıra, metodolojik bakımdan da dik-
kat çekici bir nitelik arz ediyor. 19. ve 20. yy. başlarında yaşanan zorunlu göçleri, 
o dönemlerin çocukları, bugününse son canlı şahitleri olan mültecilerin dilinden 
aktaran Chatty, bunu kültürel kodları, bölgenin etnik ve dini çeşitlilik arz eden 
sosyolojik dokusunu ve devletler arası siyasi dengeleri bir arada analiz ederek 
göç çalışmalarını tek yönlü perspektifl erin daraltıcı etkisinden kurtarmayı da ba-
şarıyor. Bu bakımdan, göç alanında çalışma yürütecek birçok araştırmacı için bir 
başucu kitabı niteliğinde.

7 Philip Marfl eet, “Making States, Making Refugees: A Review of Displacement and Dispos-
session in the Modern Middle East”, review article, Journal of Refugee Studies, Vol. 26, No. 2, 
Oxford Uni. Press, p. 1.


