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Abstract      This study examines the effects of forceful migrations 

resulting from wars on the human psyche. To understand the 

effects of forced migration, the meaning of settling down to a 

place and migrating from there for the psyche were explored 

by means of existentialist and psychoanalytic points of views. 

For this purpose, primarily the psychic settlement and 

migration in the developmental periods including infancy and 

childhood and their importance for survival were emphasized. 

     To bring the prevalence of displacement in the history of 

humanity into view, recent movements of migration resulting 

from wars was examined. The role of religion and culture as 

tools that direct communities to stay together or to migrate as 

well as their impact on giving meaning to this experince and 

integrating it to the communal identity were explored. The 

theme of forceful displacement in the religious and 

mythological writings were investigated with reference to the 

themes of crime and punishment. 

     Lastly, the hardly reparable effects of displacement as a 

type of psychic trauma were evaluated in light of 

psychoanalytic studies. In conclusion, the effects of religious 



myths on the migration trauma in the context of Yazidis’ 

experiences of mandatory displacement as a result of the war 

that happened in 2014 were reviewed. 

     Key words: forced displacement, psychic settlement, 

forced migration, migration trauma, Yazidis. 

 

Projenin Başlığı RUHSAL OLARAK YERLEŞME İHTİYACINA KARŞIN 

YERİNDEN EDİLME 

Türkçe Özet      Bu çalışmada, binlerce yıldır yerleşik yaşamaya 

çalışmamıza karşın savaşlar sonucu yerini terk etmek zorunda 

kalmış olmamızın ruhsallığımızda yarattığı izler takip 

edilmiştir. Göç etmek zorunda kalmanın etkilerini 

anlayabilmek için; öncelikle bir mekana yerleşmenin ve 

oradan göç etmenin insan ruhsallığı için anlamı varoluşçu ve 

psikanalitik bakış açılarından yararlanılarak açıklanmaya 

çalışılmıştır. Bu amaçla, öncelikle bebeklik ve çocukluk 

gelişim dönemlerinde ruhsal olarak yerleşmemizin ve göç 

etmemizin hayatta kalmamız için önemi üzerinde 

durulmuştur. 

     Yerinden edilmenin insanlık tarihi boyunca ne denli 

yaygın olduğunu görünür kılmak için yakın tarihimizdeki 

savaş sonucu oluşan göç hareketleri gözden geçirilmiştir. 

Ardından, toplulukları bir arada kalmaya ya da kitlesel olarak 

göç etmeye sevk eden araçlar olarak din ve kültürün göç 

deneyimine anlam yükleme ve bu anlamı toplumsal kimliğe 

entegre etme işlevleri üzerinde durulmuştur. Dini ve mitolojik 

metinlerdeki zorla yerinden edilme hikayeleri suç ve ceza 

temalarına üzerinden irdelenmiştir. 

     Ruhsal bir travma olarak, yerinden edilmenin onarılması 

güç etkileri yapılmış araştırma sonuçlarından hareketle ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Son olarak 2014’te savaş sonucu 

yerlerini terk etmek zorunda kalmış Ezidilerin deneyimleri 

bağlamında, dini mitlerin göç travmasının sonuçlarıyla baş 

etme sürecini etkileme biçimi psikanalitik literatür açısından 

ele alınmıştır. 

     Anahtar kelimeler: zorla yerinden edilme, ruhsal 

yerleşme, zorunlu göç, göç travması, Ezidiler. 

 

 

 


