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Sovyetler Birliği ve ABD arasında yaklaşık 50 yıl devam eden ‘Soğuk Savaş’ 21 Aralık 1991’de SSCB’nin çökmesiyle 
sona ermiştir. Her ne kadar bazı cumhuriyetlerde İmparatorluğun çöküşü döneminde Moskova tarafından askeri güç 
kullanıldıysa da, SSCB gibi bir İmparatorluğun kansız bir şekilde (Letonya, Gürcistan ve Azerbaycan’a yapılan askeri 
müdahaleler hariç) ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Sovyetler Birliği, ABD karşısında savaş alanında değil, 
silahlanma yarışında, ekonomik ve ideolojik cephede yenilmiştir. Bu da doğal olarak eski Sovyetler Birliği mekânında 
jeopolitik, ekonomik ve askeri alana büyük bir boşluğun oluşmasına ve etnik temele dayalı silahlı çatışmaların 
başlamasına neden olmuştur. Rusya, eski gücüne sahip olmadığı için bu çatışmalar üzerinde kontrolü sağlayamamış, 
ABD’nin ise bu konuda bazı girişimleri olsa da ekonomik, siyasi ve askeri açıdan bölgeye yerleşmek için acele 
etmemiştir. 
1980’lı yılların sonlarında Sovyetler Birliği’nin çöküşü arifesinde Güney Kafkasya’da Azerbaycan ve Ermenistan 
arasında Dağlık Karabağ, Gürcistan’da Abhazya, Acaristan ve Güney Osetya sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sorunların 
ayrılıkçı güçler tarafından sivil ve demokratik yollarla değil, askeri güç kullanılarak halletme girişimleri bölgesel ve 
uluslararası alanda ciddi sonuçlar doğurmuş, Güney Kafkasya’da yaklaşık 1,5 milyon kişi göçmen durumuna 
düşmüştür. 1990’lı yılların ortalarından itibaren bölgedeki silahlı çatışmalar ateşkes antlaşması imzalanarak 
durdurulsa da, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’daki göçmenlerin sorunları nihaiyi çözüme kavuşmamıştır. Bu 
ülkeler, askeri operasyonlar durdurulduktan sonra ekonomilerini geliştirmeye fırsat bulsalar da, göçmenlerin 
ekonomik-sosyal sorunlarını tam olarak halledememiş, onların geriye dönmelerini sağlayamamışlardır. 
Güney Kafkasya ülkelerinin bağımsızlıklarının tanınmasından sonra göçmen sorunu bölgesel özelliğini değişerek 
uluslararası nitelik kazanmış, başta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği olmak üzere diğer sivil toplum örgütleri 
maddi ve manevi olarak göçmenleri desteklemiştir. Günümüz itibarıyla Güney Kafkasya’daki göçmen sorunu 
Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan karşısında duran ve halledilmesi gereken en önemli sorunlardan biridir. Bu 
çalışmada Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesinden sonra ortaya çıkan kaçkın ve mecburi göçmen 
sorunu üzerinde yoğunlaşacağız.  

1. Kriz Bölgesi Analizi 

1. 1. Bölge Profili 

Tarihî Karabağ bölgesi, Azerbaycan’da Kür ve Aras ırmakları ile şu anda Ermenistan sınırları içinde bulunan Gökçe 
gölü arasındaki dağlık bölge ile bu bölgeye bağlı ovalardan oluşan bir coğrafi alandır. Aynı zamanda, XVII. yüzyılın 
ortalarında bu topraklar üzerinde kurulan bir Azerbaycan Türk Hanlığı’nın da adını ifade etmektedir.  
Karabağ bölgesi, Ermenistan ve İran’ı kontrol edebilecek bir noktada bulunması nedeniyle bölge açısından jeopolitik 
öneme sahiptir. Karabağ bölgesi ile eski Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’ni (DKÖB) birbiri ile karıştırmamak gerekiyor. 

                                                 
1 Kaçkın-mülteci, mecburi göçmen-ülke içinde yer değiştirmeye mecbur olan kişilerdir. Bu makalede kaçkın ve mecburi göçmen terimleri 
Azerbaycan Türkçesinde orijinal şeklinde kullanılmıştır. 
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Eski Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, tarihi Karabağ (yüzölçümü 18000 km2) bölgesinin sadece 4392 km2’lik kısmını 
teşkil etmiştir.2  
18. yüzyılın başlarında Penahali beyin önderliğinde bölgede Karabağ Hanlığı kurulmuştur. Aynı yüzyılın sonlarında 
artan dış saldırılar sonucunda kısa bir süre için Karabağ bölgesi, merkezi Azerbaycan’ın güney (şu anki İran) 
bölgelerinde bulunan Gacar Türklerinin yönetimi altına geçmişse de, genelde bağımsızlığını koruyabilmiştir.3 1826 
yılında, Karabağ Hanlığı Çarlık Rusya tarafından işgal edilmiştir. Rusya ile Gacar yönetimi arasındaki savaşlar 
sonucunda, 1828’de imzalanan Türkmençay Antlaşması ile Karabağ Hanlığı Rusya’ya bağlanmıştır. 19. yüzyıl 
sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında çeşitli isyanlar baş gösterdiyse de, 1918 yılına kadar Karabağ bölgesi, Çarlık 
Rusya’da Azerbaycan’ın bir bölgesi olarak (Gence Guberniyası’na/eyaletine bağlı olarak) yer almaya devam etmiştir. 

2. Sorunun Tarihsel Arka Planı  

I. Dönem 

Ermenilerin Karabağ bölgesine yönelik iddiaları genellikle, onun Ermenistan’a bağlı olduğu, Sovyet yönetiminin 
Karabağ bölgesini zorla alarak Azerbaycan’ın yönetimine verdiği şeklinde olmuştur. Ancak resmi belgeler bu 
iddianın tam tersi görüşü teyit etmektedir.  
22 Mayıs 1919’da, Bolşevik Ermeni liderlerden A. İ. Mikoyan, Rusya Komünist (bolşevik) Partisi Merkez Komitesine 
ve Vladimir İliç Lenin’e yazdığı mektupta ‘Ermeni Taşnakları Karabağ’ı Azerbaycan’dan koparıp Ermenistan’a 
birleştirme çabasındalar. Fakat bu, Karabağ için yaşam kaynağı olan Bakü’den ayrılmak ve hiçbir bağı bulunmayan 
İrevan’a birleşmek anlamına geliyor. Ermeni köylüleri 5. Kurultaylarında Azerbaycan’ı tanımayı ve onun yönetimi 
altında kalmayı kararlaştırmışlardır’ ifadelerini kullanmıştır.4  
28 Nisan 1920 tarihinde Azerbaycan Sovyet Rusya tarafından işgal edilmiştir. 1923’e kadar Karabağ bölgesi ve şu 
anda Ermenistan sınırları içinde kalan Zengezur bölgesel, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin sınırları içerisinde 
bulunmuştur. Fakat amaçlarına ulaşmak için Ruslarla işbirliği yapan Ermeniler, Azerbaycan’ın Rusya tarafından işgal 
edilmesini fırsat olarak görmüş ve Karabağ’a olan iddialarını daha sık gündeme getirmeye başlamıştılar.  
Bu arada eğer Ermenistan’da Sovyet Yönetimi kurularsa bunun karşılığında Karabağ ve Zengezur bölgeleriyle ilgili 
olarak bir takım vaatler de verilmiştir. Nitekim Azerbaycan Sovyet yönetiminin başı Neriman Nerimanov tarafından 
Ermenistan Komünistlerine 1 Aralık 1920 tarihinde gönderilen telgrafta, Ermenistan’da Sovyet yönetimi kurulması 
karşılığında, Azerbaycan’ın Nahçıvan, Zengezur ve Karabağ bölgelerini Ermenilere verebileceği ifade edilmiştir.5 
Burada amaç yukarıda da ifade edildiği üzere, Ermenistan’ı Sovyet yönetimine geçme konusunda teşvik etmek 
olmuştur. Nerımanov’un bu mektubundan daha önce ise Orconikidze, 19 Haziran 1920’de, Lenin ve Çiçerin’e çektiği 
telgrafta, Karabağ ve Zengezur’un kendilerini Azerbaycan’ın bir parçası olarak gördüklerini ifade etmiştir.6  
Ermenistan’ın Sovyet Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra dengeler bir ölçüde değiştirmiştir. Ermeni 
Komünistler Karabağ’a yönelik iddialarını hem Moskova’ya iletmiş, hem de Komünist Bolşevik Partisi (Kafkasya (b) 
P) Kafkasya Bürosu’nda dile getirmiştir. Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesi 27 Haziran 1921’de 
toplanarak Ermenilerin iddialarını reddetmiştir. 4 Temmuz 1921’de toplanan RK (b) P Kafkas Bürosu Karabağ 
bölgesinin dağlık kısmının Ermenistan’a verilmesi gerektiği konusunda görüş bildirmiş ancak Azerbaycan buna karşı 
çıkmıştır. Uzun süren tartışmalardan sonra Orconikidze ve Nazaretyan’ın önerisiyle ‘Müslümanlar ve Ermeniler 
arasında milli barışın gerekliliği, Yukarı ve Aşağı Karabağ’ın ekonomik ilişkilerinin zaruriliği, bölgenin 
Azerbaycan’la olan daimi bağlantısı dikkate alınarak Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 

                                                 
2 İgrar Aliyev, Dağlıq Karabağ, Bakü, Elm Yayınevi, 1989, s. 3.  
3 Ziya Bünyadov ve d., Azerbaycan Tarixi, I. Cilt, Bakü, Azerbaycan Devlet Yayınevi, 1994, ss. 530–541. 
4 SSCB KP arşivi Fond 1, Envanter 74, Dosya 120, sayfa 113’den aktaran Dursun Yıldırım ve Cihat Özönder, Karabağ Dosyası, s. 85. 
5 Nesib Nesibli, Bölünmüş Azerbaycan, Bütöv Azerbaycan, Bakü, Ay-Yıldız Yayınevi, 1997, s. 121.  
6 SSCB Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Dosya No 54882, s. 20’den aktaran İ.Aliyev, Dağlıq Karabağ, s. 80.  
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sınırları içinde kalmasına, Şuşa’nın idari merkez olmak üzere bölgeye geniş bir özerklik verilmesi’ karara 
bağlanmıştır.7  
Bu karara rağmen, Ermeniler Karabağ’a yönelik iddialarından el çekmemiş, çeşitli mercilerde tartışmalar yaklaşık iki 
yıl devam etmiş ve sonuçta 27–28 Haziran 1923 tarihlerinde toplanan RK (b) P Kafkas Bölge Komitesi bir ay içerisinde 
Karabağ bölgesinin dağlık kısmında özerk bölge oluşturulması gerektiği konusunda Azerbaycan’ı son kez uyarmıştır. 
Hatta bu amaç için Azerbaycan yönetimi de değiştirilmiştir. Sergey Kirov, Azerbaycan’ın yönetimine atanmış ve 7 
Temmuz 1923’de Azerbaycan Merkezi Yürütme Komitesi, Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’nin (DKÖB) oluşturulması 
hakkında karar almıştır.8 
Ermeniler, 1950’li yıllara kadar bu sorunu tartışmaya açmamış, uygun durumun ortaya çıkmasını beklemiştir. Bunun 
için uygun ortam 1943’de Tahran konferansında ortaya çıkmıştır. Ermeni diasporası Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı 
Molotov’a müracaat etmiş, İran’da yaşayan Ermenilerin Ermenistan’a göç etmeleri için izin istemiştir. Molotov 
Stalin’le görüştükten sonra izin verilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Yüksek Konseyi Azerbaycan’da kırsal alanların 
kullanımı, tarıma elverişli bölgelerin kurulması ve yurt dışında yaşayan Ermenilerin göç ettirilerek Ermenistan’a 
yerleştirilmesi için 23 Aralık 1947 tarihli ve 4083 numaralı ‘Ermenistan SSC’den Köylülerin ve Başka 
Azerbaycanlı Ahalinin Azerbaycan SSC’nin Kur ve Aras Ovalığı’na Göç Ettirilmesine İlişkin’ ve 10 Mart 1948 tarihli ve 754 
numaralı ‘Göç Ettirmenin Şartlarına İlişkin’ iki karar almıştır.9 Arşiv belgelerine göre 1948–53 yıllarında Batı 
Azerbaycan’da (Ermenistan’da) yaşayan Azerbaycan Türklerinden 144.654 kişi zorla Azerbaycan’a göç ettirilmiştir.10 
Göç ettirilenlerin yaklaşık 1/3’i açlık ve hastalık gibi nedenlerden dolayı hayatını kaybetmiştir.11 Göç ettirilenlerden 
hiç biri Karabağ’a sokulmamıştır. 
Ermenistan yönetimi DKÖB’nin Ermenistan ile birleştirilmesi konusunu 1964’de yeniden gündeme getirmiştir. Bu 
dönemde Mikoyan ve Ermenistan Komünist Partisi Birinci Sekreteri, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel 
Sekreteri Kuruşev’le görüşmesinde Kırım’ın Ukrayna’ya verildiğini örnek göstererek DKÖB’nin de Ermenistan’a 
birleştirilmesini istemiştir. Kuruşev ise cevabında ‘Size Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a taşınmanız için 24 saat ve 12 bin 
askeri kamyon vermeye hazırım’ demiştir.12 Bu cevabın ardından Ermeniler Dağlık Karabağ sorununu 1980’li yılların 
sonuna kadar gündeme taşımamıştır. 

İkinci Dönem 

Problemin yeniden gündeme gelmesi 1980’lı yılların sonlarında SSCB’nin dağıldığı bir döneme tesadüf etmiştir. 
DKÖB Bölge Sovyeti 20 şubat 1988’de Azerbaycan ve Ermenistan Yüksek Sovyetlerine hitaben, Azerbaycan’dan 
ayrılarak Ermenistan’a birleşme isteğini belirten müracaat kabul etmiştir. Ancak 21 şubat 1988’de toplanan Sovyetler 
Birliği KP MK bunun gerçekleşemeyeceğine karar vermiştir. Karabağ Ermenilerinin taleplerinin kabul 
edilmemesinden sonra Ermenistan hükümeti ülkede yaşayan Azerbaycan Türklerine karşı ciddi ekonomik ve siyasi 
baskı uygulamaya başlamıştır. Sonuçta 1990’a kadar baskıların daha da artarak silahlı saldırılara dönüşmesi üzerine 
Ermenistan’da yaşayan yaklaşık 300 bin13  Türk Azerbaycan’a göç etmiştir.  
12 Temmuz 1988’de DKÖB Yerel Meclisi, Azerbaycan’dan ayrılma kararını almış, ertesi gün toplanan Azerbaycan 
SSC Yüksek Sovyeti Başkanlık Divanı Yerel Meclis’in kararını geçersiz ilan etmiştir. Gelişmeler üzerine 18 
Temmuz’da toplanan SSCB Yüksek Sovyeti Başkanlık Divanı, her iki cumhuriyetin kararlarını değerlendirmiş ve 
konuyu karara bağlamıştır. Değerlendirmeler sırasında konuşma yapan SSCB KP MK Genel Sekreteri M. Gorbaçov 

                                                 
7 Cemalettin Taşkıran, Geçmişten Günümüze Karabağ Meselesi, ss. 136–137. 
8 Nesib Nesibli, Azerbaycan’ın Jeopolitiği ve Petrol, Bakü, Hazar Üniversitesi Yayınevi, 2000, s. 183.  
9 Emir Guliyev, ‘Göçürülme (1948–1953)’, I. Veliyev, K. Muhtarov, F. Hüseyinov (der), Deportasiya, Bakü, Azerbaycan Ansiklopedisi Yayınevi, 1998, 
s. 210. 
10 Zakir Serdarov, ‘En Büyük Tarihi Adaletsizlik’, Derleyen: Veliyev ve b (der), Deportasiya,  s. 279 
11 İ. Memmedov ve S Asadov, Ermenistan Azerbaycanlıları ve Onların Acı Kaderi, Bakü, 1992,  s. 49 
12 Yuriy Pompeev, Krovavıy Omut Karabaxa (Karabağın Kanlı Çıkmazı) , Bakü, Azerbaycan Yayınevi,  1992,  ss.19–20. 
13 Senuber Sarallı ile yapılan özel görüşme. Senuber Hanım, Ermenistan’dan göçe zorlanan insanların Azerbaycan’ın Gazah ve Zengilan illerinde 
kayda alındığını ve yapılan hesaplamalara göre, Ermenistan’dan göçe zorlanan insanların sayısının 500 binden fazla olduğunu tespit ettiklerini 
bildirmiştir. 

http://www.eraren.org/tur/makale/gecgunermazetur.htm#_edn50#_edn50
http://www.eraren.org/tur/makale/gecgunermazetur.htm#_edn49#_edn49
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özerk bölgenin sorunları olduğunu kabul ettiklerini, fakat bu sorunların Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne 
dokunulmadan çözüleceğini ifade etmiştir. Kararda, Azerbaycan ve Ermenistan’ın sınırlarının ve anayasayla 
belirlenen toprak bütünlüğünün değiştirilmesinin mümkün olmadığı, bu kararın SSCB Anayasası’nın 78. maddesinde 
yer alan ‘bir Sovyet cumhuriyetinin sınırı onun rızası olmadan değiştirilemez’ hükmüne dayandığı ifade 
edilmekteydi.14  
Olayların seyrinin değişmesinden sonra SSCB Yüksek Sovyeti 12 Ocak 1989’da DKÖB’nin yönetimini geçici bir süre 
için Azerbaycan’dan alarak doğrudan Moskova’ya bağlı Özel Yönetim Komitesi’ne vermiştir. Gorbaçov’un 
danışmanlarından olan Arkadi Volski komitenin başına getirilmiş ve 5.400 kişilik İçişleri Bakanlığı birliği ona 
bağlanarak bölgeye gönderilmiştir.15  
28 Kasım 1989’da Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti bölgedeki Ermenilerin haklarının korunması için gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılması ve güvenlik güçlerinin orada kalması şartıyla, DKÖB yönetiminin yeniden Azerbaycan’a 
bırakılmasına, karar vermiştir. Karar, DKÖB’nin Azerbaycan toprağı olduğunu bir daha onayladığı için Ermeniler, 
kendi iç sorunu konusunda Azerbaycan’a baskılar yaptığı için Azerbaycan tarafından eleştirilmiştir. Ermenistan daha 
da ileri giderek 1 Aralık 1989’da DKÖB’ni kendisine birleştirme kararı almıştır. Bunun üzerine, 7 Aralık 1989’da, 
Azerbaycan Yüksek Sovyeti Ermenistan Parlamentosu’nun aldığı DKÖB ilhak kararını kınamış ve bölgeyi yönetmek 
üzere, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Egemenlik Yasası’na (23 Eylül 1989’da kabul edilen bu yasada 
Karabağ üzerinde Azerbaycan’ın egemenliği de ayrıca vurgulanmıştı) dayanarak başkanlığını Azerbaycan KP İkinci 
Sekreteri Viktor Polyaniçko’nun yaptığı ‘Teşkilat Komitesi’ kurmuştur. 
23 Ağustos 1990’da Ermenistan egemenliğini ilan ederken, uluslararası hukuku hiçe sayarak, DKÖB’yi kendi toprağı 
olarak göstermiştir.16 Bu arada, 1990 yılı boyunca da Ermenistan’ın bu bölgeyi kendi topraklarına katma girişimleri ve 
bu çerçevede karşılıklı saldırılar devam etmiştir. 
1991 yılına belirsiz bir ortam içinde girilmiştir. Orta çaplı çatışmalar, iki tarafın sürekli birbirini suçlaması ve merkezi 
Moskova yönetimi gerekli önlemleri almamıştır. Mart 1991 ortalarında Gorbaçov ‘TASS’ ajansına yaptığı açıklamada 
bölgedeki çatışmalardan rahatsızlığını ve ‘Karabağ’ın Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçası’ olduğunu ifade etmiştir. Bu 
açıklamadan sonra basın toplantısı düzenleyen Ermenistan Başbakanı Vazgen Manukyan, o güne kadar izledikleri 
politikanın aksine DKÖB üzerinde bir hak iddia etmediklerini, sadece oradaki yerli Ermenilerin mücadelesini 
desteklediklerini beyan etmiştir.17  

3. Savaş zamanı Azerbaycan’ın uğradığı kayıp 

Dağlık Karabağ sorunu Ermenistan’ın müdahalesi sonucunda 1991 sonlarından itibaren silahlı çatışmaya 
dönüşmüştür. Mayıs 1994’te ateşkes antlaşması imzalanana kadar Ermenistan Azerbaycan topraklarının yaklaşık % 
20’sini işgal etmiştir. Aşağıda işgal edilen bölgeler ve Azerbaycan’a deyen maddi zarar gösterilmiştir 
 

                                                 
14 Kommunist, 20 Temmuz 1988. 
15 Fahrettin Çiloğlu, Rusya Federasyonu’nda ve Transkafkasya’da Etnik Çatışmalar, İstanbul, Sinatle, 1998, ss. 144–145. 
16 Le Monde, 24 Ağustos 1990. 
17 Taşkıran, Geçmişten Günümüze.., ss. 156-157. 
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LAÇIN İLİ 
İşgal tarihi: 15 – 18 Mayıs 1992  

Arazisi - 1,835 km2  

Aile sayısı - 14095  

Nüfus sayısı - 61763   

Kadınlar - 31278   

Çocuklar - 24705  

Ölü sayısı - 324   

Sakat sayısı- 1125   

Yetim sayısı - 1200   
 

ZARAR VE KAYIPLAR:  

 

Köyler ve kasabalar - 120  

Binalar - 8949  

Sanayi ve inşaat alanları - 7  

Kamu binaları - 471  

Okullar - 154  

Hastane ve sağlık merkezleri - 30  

Kültür merkezleri - 360  

Hayvan çiftlikleri - 40  

 

KELBECER İLİ  
İşgal tarihi: 31 Mart ‐ 2 Nisan 1993  

Arazisi – 3,054 km2  

Aile sayısı - 14780  

Nüfus sayısı - 60698  

Kadınlar - 31363  

Çocuklar - 24279  

Ölü sayısı- 458  

Sakat sayısı- 510  

Yetim sayısı - 734  

  
ZARAR VE KAYIPLAR:  

 

Köyler ve kasabalar - 150  

Binalar - 11130  

Sanayi ve inşaat alanları - 8  

Kamu binaları - 383  

Okullar - 97  

Hastane ve sağlık merkezleri- 120  

Kültür merkezleri - 318  

Hayvan çiftlikleri - 54  

Müzeler- 1  

Sanatoryumlar -1  
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CEBRAYIL İLİ  
İşgal tarihi: 23 Ağustos 1993  

Arazisi – 1,050 km2  

Aile sayısı - 14112  

Nüfus sayısı - 57125  

Kadınlar - 30277  

Çocuklar - 22850  

Ölü sayısı - 353  

Sakat sayısı- 368  

Yetim sayısı - 218  
 

ZARAR VE KAYIPLAR:  

 

Köyler ve kasabalar - 96  

Binalar - 9242  

Sanayi ve inşaat alanları - 17  

Kamu binaları - 383  

Okullar - 114  

Hastane ve sağlık merkezleri - 17  

Kültür merkezleri - 138  

Hayvan çiftlikleri - 44  

 

 
AĞDAM İLİ  
İşgal tarihi: 23 Ağustos 1993  
(kısmen işgal edilmiştir)  

Arazisi - 1154 km2  

Aile sayısı - 36054  

Nüfus sayısı- 158000  

Kadınlar - 82160  

Çocuklar - 63200  

Ölü sayısı- 538  

Sakat sayısı- 587  

Yetim sayısı - 987  

  

ZARAR VE KAYIPLAR: 

Köyler ve kasabalar - 122  

Binalar - 24446  

Sanayi ve inşaat alanları - 48  

Kamu binaları - 1317  

Okullar - 160  

Hastane ve sağlık merkezleri - 65  

Kültür merkezleri - 373  

Tiyatro - 1  

Müze - 2  

Cami - 3  
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GUBADLI İLİ  
İşgal tarihi: 30 Ağustos 1993  

Arazisi - 802 km2  

Aile sayısı - 8331  

Nüfus sayısı- 30678  

Kadınlar - 16260  

Çocuklar - 12080  

Ölü sayısı- 80  

Sakat sayısı- 722  

Yetim sayısı- 435  
  
ZARAR VE KAYIPLAR:  
 

Köyler ve kasabalar - 95  

Binalar - 6999  

Sanayi ve inşaat alanları - 15  

Kamu binaları - 291  

Okullar - 78  

Hastane ve sağlık merkezleri - 13  

Kültürel değere sahip binalar - 285  

 

 
ZENGİLAN İLİ  
İşgal tarihi: 20–23 Ekim 1993  

Arazisi - 707 km2  

Aile sayısı - 8640  

Nüfus sayısı - 34924  

Kadınlar - 17950  

Çocuklar - 12800  

Ölü sayısı - 490  

Sakat sayısı- 345  

Yetim sayısı- 395  
  

ZARAR VE KAYIPLAR:  
 

Köyler ve kasabalar - 93  

Binalar - 5779  

Sanayi ve inşaat alanları - 15  

Okullar- 86  

Hastane ve sağlık merkezleri - 15  

Kültür merkezleri - 279  

Hayvan çiftlikleri - 29  
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FİZULİ İLİ  
İşgal tarihi: Ağustos 1993  
(kısmen işgal edilmiştir)  

Arazisi – 1,386 km2  

Aile sayısı - 22110  

Nüfus sayısı - 98958  

Kadınlar - 52561  

Çocuklar - 36321  

Ölü sayısı- 669  

Sakat sayısı- 1450  

Yetim sayısı- 155  
 
ZARAR VE KAYIPLAR:  
 

Köyler ve kasabalar - 77  

Binalar - 15213  

Sanayi ve inşaat alanları - 33  

Kamu binaları - 786  

Okullar - 117  

Hastane ve sağlık merkezleri - 43  

Kültür merkezleri - 166  

Hayvan çiftlikleri - 50  

 

4.  Kaçkınların ve Mecburi Göçmenlerin Etnik, Mezhepsel ve Sosyal Tanımı 

1988–1991 yılları arasında Ermenistan’dan zorla göç ettirilenler ve Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından 
işgal edilmesi sonucunda mecburi göçmen olanlar etnik köken olarak Oğuz soyundan gelen Azerbaycan Türkleridir. 
Ermenistan’da yaşayan Azerbaycan Türkleri ile birlikte Müslüman Kürtler de zorla göçe tabi tutulmuştur. Kürtlerin 
bir bölümü Azerbaycan’a bir bölümü de Rusya’ya göç etmiştir. Ermenistan’ın bütün illerinde Azerbaycan Türkleri 
yaşamıştır.  
Kaçkınlar ve mecburi göçmenler Müslüman’dır ve Caferi/Şii mezhebine bağlıdırlar. Çok az kısmı ise Sünni’dir. 
Yetmiş yıllık Sovyet dönemi bu insanların dini vecibelerini yerine getirmesine engel olsa da, dini tamamen unuttura 
bilmemiştir. İnsanlar defnetme ve düğün merasimlerini İslam dinin talepleri çerçevesinde hayata geçirmiştir.  
 
Kaçkınlar ve mecburi göçmenler genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşmıştır. Azerbaycan Türkleri Ermenistan’da 
yaşadıkları zaman maddi durumları iyi olmuştur. Genellikle köylü nüfusu teşkil etmişlerdir. Yüksek eğitim alanlara 
Ermenistan’da iş vermedikleri için üniversite mezunlarının büyük bir kısmı Azerbaycan’a göç etmeye mecbur 
olmuştur. Azerbaycan Türkleri Ermenistan ekonomisine ve kültürel hayatına önemli katkılarda bulunmuşlardır. 
1960’lı yıllardan itibaren Ermenistan hükümeti Azerbaycan Türklerine karşı sosyal ve ekonomik alanlarda baskı 
uygulamıştır. Bu baskı 1980’li yıllardan itibaren daha da artmıştır. 

5. Kaçkınların ve Mecburi Göçmenlerin Hukuki Durumu 

Azerbaycan’ın 1992’de kabul ettiği ‘Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenlerin Statüsü Hakkında Kanun’da kaçkınların ve 
mecburi göçmenlerin tanımlamaları verilmiştir. Buna göre: 
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Kaçkınlar-‘Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenlerin Statüsü Hakkında Kanun’una uygun 
olarak Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içerisinde ‘kaçkın’ olarak kabul edilen, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı 
olmayan, yaşadıkları bölgeden kenarda, daha önce yaşadığı hükümetin korumasından yararlanma imkânı olmayan 
veya milli, ırk, din, dil ayırımına göre, aynı zamanda özel sosyal gruba ait olduğu için ailesine, malına reel zararın 
oluşması zamanı bu korunmayı kabul etmeyen şahıslardır. 
Mecburi göçmenler-aynı kanuna uygun olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içerisinde diğer yerlere göç 
ettirilmiş, yaşadığı yeri terk etmeye mecbur olmuş veya Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı olan ve diğer ülkede 
yaşadığı yeri terk etmeye mecbur edilenlerdir.18 
Kaçkınlar ve mecburi göçmenler sorununun araştırılması ve çözüm yolları bulunması amacıyla Azerbaycan Milli 
Güvenlik Bakanlığı Akademisi’nde sınırların kontrolü üzere eğitim merkezi kurulmuştur. Bu merkezde Güvenlik, 
Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları sınırların güvenliğinin sağlanması konularında seminerler düzenlemişlerdir.  
Azerbaycan’da 2000 yılında kaçkınlarla ilgili yeni yasa kabul edilmiştir. Bu kanun çerçevesinde Kaçkın Statüsünün 
Belirlenmesi Şubesi kurulmuştur. Bu şube Başbakan yardımcısı tarafından yönetilmektedir. Yasa gereğince bu şube 
diğer bakanlıkların görüşlerini almadan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile yapılan görüşmelerden sonra kuruma 
müracaat eden kişilere kaçkın statüsü verebilir. Bu şube şimdi ağırlıklı olarak Ermenistan’dan gelmiş kaçkınlarla 
çalıştığı için yeni kaçkın dalgası ortaya çıkarsa onlarla çalışacak kapasitede değildir.  
1998’de uluslararası standartlara uygun vatandaşlık yasası kabul edilmiştir. Yasa, bağımsız uzmanlar tarafından 
araştırılmış ve vatandaşlık almak isteyen kişilere engel olan hiç bir maddeye rastlanmamıştır.  
Bundan başka BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile yapılan işbirliği ile kaçkınlar ve sığınmacıların kimliğini 
onaylayan belge verilmesi prosedürüne yardımcı olmuş, neticede güvenlik güçleri ve kaçkın/sığınmacılar arasında 
yaşanan anlaşmazlıklar önemli derecede azalmıştır. 2003’te konuyla ilgili BM konvansiyonları imzalanarak 
onaylanmış ve Uluslararası Göçmen Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve AGİT’le birlikte Faaliyet Planı hazırlanmıştır.  

5. 1. İç Göç 

Azerbaycan’da iç göçün (mecburi göçmenlerin) ortaya çıkmasının nedeni Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını 
işgal etmesi olmuştur. Azerbaycan hükümeti ve sivil toplum kuruluşları mecburi göçmenlerin sosyal ve ekonomik 
durumunu iyileştirmeye çalışsalar da, mecburi göçmenler sosyal ve sağlık hizmetlerin yetersiz olduğu bir ortamda 
hayatlarını ikame etmeye devam etmektedir. Mecburi göçmenlerin 55.000’den fazlası çadırlarda, 32.000’ni evlerde, 
57.000’ni hayvan barınaklarında 8.000’ni vagonlarda, geri kalan kısmı ise okul binalarında, spor salonlarında ve 
inşaatı tamamlanmamış binalarda barınmaktadırlar. Çeşitli okul binaları ve spor salonlarında mecburi göçmenlerin 
yaşaması nedeniyle bölgelerde eğitim alanında ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır. 
Azerbaycan hükümeti ve uluslararası yardım kuruluşları mecburi göçmen ve kaçkınların sosyal ve ekonomik 
durumlarının iyileştirilmesi için çeşitli programları hayata geçirmişlerdir.  
Azerbaycan Cumhurbaşkanının Ağustos 2001 kararına göre Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (State Oil Company of 
Azerbaijan) Mecburi Göçmenlerle İş üzere Devlet Komitesi’nin banka hesabına her ay 190.000 ABD Doları 
yatırmaktadır. Devlet, Kaçkınların ve Mecburi Göçmenlerin Statüsü Hakkında Kanun’a dayanarak kaçkınlara ve 
mecburi göçmenlere çeşitli maddi yardım yapmaktadır. 
Yoksulluğun Azaltılması ve Ekonomik Gelişme üzere Devlet Programı’nda (YAEGDP) mecburi göçmenlerin 
problemlerinin halledilmesi için özel yükümlülükler getirilmiştir. YAEGDP, hükümete kaçkınlar ve mecburi 
göçmenlerle bağlı problemlerin halledilmesini ülke genelinde vatandaşların yaşam düzeyinin iyileştirilmesinin bir 
parçası gibi kabul edilmesini önermiştir. YAEGDP, kaçkınlar, mecburi göçmenler ve yoksullarla ilgili aşağıda 
belirtilen konuları kabul etmiştir: 

                                                 
18 Kaçkınların ve Mecburi Göçmenlerin Statüsü Hakkında Kanun, Bkz: http://www.ngo-az.org/contents.php?cid=435 
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Bütün devlet okullarının 1–5. sınıflarında mecburi göçmen ve yoksul ailelerin çocuklarının ders kitaplarının devlet 
tarafından karşılanması, 
Mecburi göçmenler ve kaçkınların yaşadıkları yerlere geri dönmeleri (Büyük Dönüş programının hazırlanması),  
İşgalden kurtulmuş bölgelerin onarılması, geçici konutlarda yaşayan kaçkınlar ve mecburi göçmenlerin sosyal 
durumunun iyileştirilmesi, kendilerine ait olan evlerde yaşayan kaçkınlar ve mecburi göçmenler için altyapı projeleri 
hayata geçirilmesi, problemlerinin halledilmesi, kaçkın ve mecburi göçmen çocuklarının eğitim almalarına imkân 
tanınması, sağlık hizmetleri verilmesi ve gıda ihtiyaçlarının iyileştirilmesi.  
Geliştirme programı çerçevesinde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve BM Geliştirme Programı’nın yardımı ile 
mikro krediler verilmiş, kaçkınlar ve mecburi göçmenlerin yaşadıkları bölgelerde çocukların korunması için UNICEF 
ile ilişkiler kurulmuştur. UNICEF/Azerbaycan Hükümetinin Acil Tıbbi Hizmetler Alanında Reform Projeleri ABD 
Uluslararası Gelişeme Ajansı’nın teşebbüsü ile mecburi göçmenlerin yerleştiği 15 bölgede sosyal savunmaya en çok 
ihtiyacı olan insanların sağlık hizmetlerinden uygun fiyatlarla yararlanmasına yardım etmek maksadıyla hayata 
geçirilmiştir. Dünya Gıda Programı çerçevesinde sosyal savunmaya en çok ihtiyacı olanlara gıda verilmesine yardım 
etmiş, mecburi göçmenlerin gelir elde etmeleri için bir dizi projeleri uygulamayı planlamıştır.  
Mecburi göçmenlerin sayı toplam 4,4 milyondur ve onların % 18’i Azerbaycan’da yaşamaktadır. Nüfusa orantısı 
dikkate alındığında ise Azerbaycan mecburi göçmenlerin sayına göre dünyada birinci yerdedir. Azerbaycan’da her 
sekiz kişiden biri mecburi göçmendir. Bu gün Azerbaycan’daki kaçkınlar ve mecburi göçmenlerin toplam sayı 947.586 
kişidir. Onlardan 261.000 kişi kaçkın, 686.586 kişi ise mecburi göçmendir. Bu listeye cephe bölgelerinden geri çekilen 
insanlar da dâhildir. Onların sayı 128.199’dur.  

5. 2. Dış Göç 

Azerbaycan’a gelen ilk dışgöç dalgası 1988’de Ermenistan’dan göçe zorlanan Azerbaycan Türkleri olmuştur. 
Azerbaycan 1991’de bağımsızlığını ilan etmesinden sonra 1990’lı yıllarda Orta Doğu ve Kafkasya’da yaşanan silahlı 
çatışmalar sonucunda Irak, İran, Afganistan, Gürcistan ve Kuzey Kafkasya’dan göçmenler bu ülkeye gelmişlerdir. 
Göçmen kitlesinin Bakü’ye gelmesi hem göçmenler için hem de Bakü nüfusu için ciddi sosyal ve psikolojik sorunlar 
ortaya çıkarmıştır.19 1999–2003 yılları arasında Azerbaycan’a 10 bin kaçkın gelmiştir. Bu tarihe kadar ülkede 240.000 
mecburi göçmen 1988–1992 yılları arasında Ermenistan’dan gelen yaklaşık 300,000, 1988’de Özbekistan’da yaşayan 
Ahıska Türklerinin zorla kovulmasından sonra gelen 48.000 ve 1946’da İran’dan gelen yaklaşık 7.000 kaçkın 
yaşamaktaydı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne ise genellikle Çeçenistan’dan gelen kaçkınlar müracaat 
etmektedir.   
Ortaya çıkan sorunların giderilmesi için hükümet ve geliştirme programı üzere uluslararası kurumlar aşağıda 
gösterilen çalışmalara başlamışlardır: 
Azerbaycan Haziran 2001’de Uluslararası Göç Teşkilatı’na üye olmuş, 
2001 yılı Aralık’ta kaçkınların hukuki ve sosyal-ekonomik durumunu müzakere etmek amacıyla ilgili bakanlıklar, 
büyükelçilikler, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve AGİT’le görüşmelerde bulunmuştur. 
 
BM’nin verdiği bilgiye göre dünyada 40 milyondan çok kaçkın vardır.  Kaçkınların sadece % 40’ı BM Mülteciler 
Yüksek Komiserliği’nde kayıtlıdır. Kaçkınların % 50’si Afrika’da, % 10’u Avrupa’da ve Amerika’da çadırlarda 
yaşamaktadırlar. 
Son yıllarda Azerbaycan, Hükümeti göçmenleri yaşadıkları kamplardan alarak yeni inşa edilen kasabalara 
yerleştirmeye çalışmaktadır. Azerbaycan’da mevcut olan 12 kamp, 16 prefabrike kasaba ve demir yolu vagonlarında 
yaşayan göçmenlerin bir kısmı yeni inşa edilen kasabalara yerleştirilmiştir. Bugüne kadar toplam beş kampta yaşayan 
göçmenler yeni evlere yerleştirilmiştir. 1 Haziran 2004 tarihinde kabul edilen devlet programında Berde ve Ağcabedi 
illerinde  ‘Arap–1’, Arap–2, Kızılay, Türk Kızılayı, kamplarının kapatılması öngörülmüştür. Bakü, Sumgayıt ve 
Mingeçevir’de mecburi göçmenlerin yaşadığı yurtların, sanatoryumların ve binaların tamir edilmesi amacıyla 268 
bina kayda alınmıştır.  
                                                 
19 Azerbaycan’da Mecburi Göçmen Kadınların Veziyyetinin Qiymetlendirilmesi, United Nations Development Fund for Women, Bakü 2006, s. 16. 



KÖKSAV E-Bülten 
KÖK SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI 

 

Gülseren Sok. 13/9 06570 Maltepe Ankara | T. 312 232 43 73 | F. 312 231 04 74 | www.koksav.org.tr 11

Azerbaycan hükümeti mecburi göçmenlere ayda 7 manat (7 ABD Doları) ekmek yardımında bulunmaktadır. Bundan 
başka BM, Dünya Gıda Programı çerçevesinde mecburi göçmenlere yardım etmektedir. Son yıllarda dış yardımlar 
önemli ölçüde azalsa da, Dünya Gıda Programı 23 ilde halen devam etmektedir ve 140.000 mecburi göçmene erzak 
yardımı yapılmaktadır. Azerbaycan Kaçkınlar Komitesi ise 49 şehirde 146.000 kaçkına insani yardım etmektedir.     

6. Göçmenlerin Sosyal Durumu 

Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi’nin Ocak 2006 tarihli verilerine göre ülkede 8.436.00020 kişi yaşamaktadır ve 
nüfusun % 49’nun aylık geliri 25,8 ABD doları civarındadır. Ortalama yoksulluk haddi (15,5 ABD doları) dikkate 
alınarak yapılan hesaplamalara göre ise nüfusun % 17’si açlık sınırında yaşamaktadır.  
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Dünya Bankası ve Asya Geliştirme Bankası tarafından yapılan hesaplamalara 
göre, Azerbaycan’da üç veya daha çok çocuklu aileler, kaçkın/mecburi göçmen aileleri ve aile reisleri emekli olan 
aileler yoksulluk sınırında yaşayan gruplardır. Nüfus genelinde yoksulluk oranı % 49 olduğu halde, dört ve daha çok 
çocuklu ailelerde bu oran % 63’tür. 15 yaşından küçük çocuklar arasında yoksulluk oranı (% 52) yaşı 40’tan yukarı 
olan insanlar arasında yoksulluk oranı % 44-48’den yukarıdır. 
Şehirlerde yaşayanların yoksulluk düzeyi (% 55) köylerde yaşayanların yoksulluk düzeyinden daha yüksektir. 
Yoksul nüfusun dörtte biri Bakü’de yaşamaktadır. Aile bütçesi hakkında yapılan araştırma sonuçlarına göre, erkek ve 
kadınlar arasında yoksulluk riski aynıdır; erkekler arasında bu rakam % 48, kadınlar arasında ise % 50’dir. Aile reisi 
kadın olan ailelerin yoksulluk riski düzeyi, aile reisi erkek olan ailelerin yoksulluk düzeyinden çok farklı değildir. 
Kadınlar arasında işsizlik oranı erkeklere göre daha çoktur. Aynı zamanda ortalama aylık maaşın altında ücret 
verilen iş yerlerinde çalışanların büyük bir kısmı kadınlardan oluşmaktadır. 
Azerbaycan’da mecburi göçmenlerin yoksulluk riski daha yüksektir. En düşük yaşam standardı olan yerlerde 
yaşamaları bu riski daha da artırmaktadır. Kaçkınların ve mecburi göçmelerin aile reisi oldukları ailelerin yoksulluk 
riski daha yüksektir. Aile reisi kadın olan ailelerin yoksulluk oranı % 55, aile reisi kaçkın olan ailelerin ise yoksulluk 
riski % 63’tür. Ama son zamanlarda yapılan araştırma sonuçlarına göre, mecburi göçmenlerin hepsinin yoksul 
olmadığı anlaşılmıştır ve en düşük yoksulluğun yalnızca mecburi göçmenler arasında aramak doğru olmayacaktır.  
Çalışmak-yoksulluktan kurtulmak için en önemli araçtır. Resmi kayda alınmış işsizler % 1,2 olsa da, 1999 kayıtları 
dikkate alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre kayıt dışı işsizlerin oranı % 1,5’tir. İşsizlerin büyük bir bölümü 
kadınlar, gençler ve meslek lisesinden mezun olanlardır. Nüfusun ekonomik aktifliği erkekler arasında daha 
yüksektir, bu durum kadınların iş piyasasını terk etmelerine neden olmaktadır.    
Aile reisi yüksek eğitimli olan ailelerin yoksulluk riski daha düşüktür. Aile reisi yüksek eğitimli olan ailelerin 
yoksulluk oranı % 42, aile reisi lise mezunu olan ailelerin yoksulluk oranı ise % 54’tür.  
Yoksulluk aynı zamana çocukların yaşamını da ciddi şekilde etkilemektedir. Çocuk evleri ve yetimhanede yaşayan 
çocukların sayıları artmıştır. Aileler çoğu zaman çocuklarına bakamadıkları için çocuk evleri veya yetimhanelere 
vermektedirler. Bunların arasında yetim çocuklar olduğu gibi, bazı ‘sosyal sebeplerden’ dolayı anne-baba 
himayesinden mahrum olmuş çocuklar da vardır.  

7. İstatistik Veriler 

Kaçkınlar ve mecburi göçmenlerin sayısı Tablo 1’de verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi kaçkınlar ve mecburi 
göçmen aile üyelerinin sayısı ortalama 3,9 kişidir. Ancak 1989 yılı ile karşılaştırıldığı zaman günümüzde aile 
üyelerinin sayısının azaldığı görülmektedir (Bkz: Tablo 2.).  
Tablo 1. Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenlerin Sayısı  

                                                 
20 Ahali, Kültür ve Din, Bkz: http://www.mfa.gov.az/az/azer/people.shtml 
 



KÖKSAV E-Bülten 
KÖK SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI 

 

Gülseren Sok. 13/9 06570 Maltepe Ankara | T. 312 232 43 73 | F. 312 231 04 74 | www.koksav.org.tr 12

Kaçkınların ve 
mecburi göçmenlerim 
toplam sayısı 

Kaçkınlar Mecburi göçmenler 

Ailelerin  
sayısı 

Kişilerin 
sayısı 

Ailelerin 
sayısı 

Kişilerin 
sayısı 

Ailelerin 
sayısı 

Kişilerin 
sayısı 

189.166 789.832 46.172 219.373 141.994 570.459 

Kaynak: Gelişme Yolunda Ciddi Tehlike: Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenler, Bkz: 
http://www.un-az.org/undp/nhdr/az/ch5/52.php 

 
Tablo 2. Kaçkın ve Mecburi Göçmen Ailelerin Ortalama Sayısı  

 
Kaynak: Gelişme Yolunda Ciddi Tehlike: Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenler, Bkz:  

http://www.un-az.org/undp/nhdr/az/ch5/52.php 

 
Tablo 2’den de anlaşıldığı üzere, Azerbaycan’da normal ailelerin aile üyelerinin sayısı (4,8 kişi) artmış, kaçkınlar ve 
mecburi göçmenlerin aile üyelerinin sayısı (3,9 kişiye kadar) azalmıştır. Kaçkın ve mecburi göçmen ailelerinin daha 
önceleri genellikle büyük olmasına karşılık günümüzde aile üyelerinin sayısının azalmasındaki en önemli etken 
yoksulluk ve sağlık hizmetlerinin eksik olmasıdır. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.un-az.org/undp/nhdr/az/ch5/52.php
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Tablo 3. Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenler Arasında Kadın-Erkek Oranı (2001 yılı yüzdeyle) 

 
Kaynak: Gelişme Yolunda Ciddi Tehlike: Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenler, Bkz:  

http://www.un-az.org/undp/nhdr/az/ch5/52.php 

 
Tablo 3’ten kaçkınlar ve mecburi göçmenler arasında kadınların erkeklerden fazla olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 
resmi istatistik veriler kaçkın ve mecburi göçmen ailelerde 14 yaşına kadar olan çocuklar arasında erkeklerin 
kızlardan çok olduğunu göstermektedir. Bu yaş gurubu dışında ise kadınların oranı daha fazladır ve 100.000 
kadının/kızın erkek çifti yoktur. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgali zamanı 18 bin asker şehit olmuştur. 
Ekonomik nedenlerden dolayı yurt dışına yapılan göç ve erkeklerin ömürlerinin kısa olmasındaki neden 
yoksulluktur. Erkek ölüm oranı daha yüksektir. Ekonomik nedenlerden dolayı göçler erkeği evden ayırmakta ve 
buna göre de aile reislerinin kadınlar olduğu ailelerin sayı artmaktadır. İstatistik veriler erkeklerin yalnızca % 10’nun 
ailelerini geçindirmek imkânında olduğunu göstermektedir. Erkek ömrünün kısalmasına sebep ekonomik 
problemler, aileni geçindirmek çabası ve yaşadıkları strestir. Erkekler arasında intihar oranı kadınlardan 2,5 kat 
çoktur. 

7. 1.  Eğitim   

Azerbaycan topraklarının işgal edilmesi kaçkınlar ve mecburi göçmenlerin talim terbiye ve eğitim sistemini de ciddi 
şekilde etkilemiştir. Kaçkın ve mecburi göçmen ailelerindeki okul yaşındaki çocukların  % 64. 4 okula gidiyor, % 21,8’i 
ise hiç okula gitmiyor. Bu verilerin 1998 tarihli olmasına rağmen, ciddi bir gelişmenin olması söz konusu değildir. 
Hükümet ve uluslararası kuruluşların bütün yardımlarına rağmen, problemin halledilmesi henüz mümkün 
olmamıştır. Savaş sonucunda ülkedeki okulların 1/3, özellikle de savaş alanında kalan okullar tamamen dağılmıştır. 
Kaçkın ve mecburi göçmen ailelerin çocukların % 54,5’i öğleden sonra veya akşam eğitim almaktadır. Bu gibi 
durumlar eğitimin kalitesini düşürmektedir. Azerbaycan’da, özellikle de Bakü’de eğitim kurumlarının % 73’ü 2 veya 
3 vardiyada eğitim vermektedir. Çocukların % 36’sı öğleden sonra okula gitmektedir.  
Yoksulluğun, kaçkın ve mecburi göçmen çocukların okul masraflarına da önemli etkisi olmuştur. Okul giysilerinin, 
defter ve kitapların fiyatlarının artması sebebiyle çocukların bir kısmı bunlardan mahrum kalmıştır.  
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Tablo 4.   Kaçkınlar ve Mecburi Göçmen Ailelerinin Okul Giderlerini Karşılama Düzeyi  

 Toplam (yüzdeyle) 

Karşılıyor 5.2 

Karşılayamıyor 27.7 

Kısmen karşılıyor 67.1 

Kaynak: Gelişme Yolunda Ciddi Tehlike: Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenler, Bkz: http://www.un-az.org/undp/nhdr/az/ch5/53.php 
 

Kaçkın ve mecburi göçmen ailelerde çocuklar aile fertlerinin toplam sayısının % 34,7’sini teşkil etmektedir ve ailelerin 
% 60,4’ünde çeşitli yaşlarda olan öğrenciler vardır. Ailelerin % 27,2’inde - 1, % 33’ünde - 2, % 25,6’ında -3 ve % 1’inde 
- 4 öğrenci vardır.  
Kaçkınlar ve mecburi göçmenlerin genel eğitim durumları hakkında Devlet İstatistik Komitesinin verdiği bilgiler 
şöyledir. 
 
Tablo 5. Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenlerin Eğitim Düzeyi 

Yüksek 
eğitim 

Yüksek 
eğitim 
terk 

Orta 
eğitim 

Orta 
eğitim 
terk 

İlkokul Okur-
yazar 
olmayan 

11.0 13.9 37.3 30.7 4.2 2.9 

Kaynak: Gelişme Yolunda Ciddi Tehlike: Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenler, Bkz: http://www.un-az.org/undp/nhdr/az/ch5/53.php 
 

Azerbaycan’da eğitim kanuna göre eğitim mecburidir. Ancak kaçkın ve mecburi göçmen ailelerde orta eğitimden 
ayrılanları oranı % 37,8’dir ve bu ülke ortalamasından iki kat fazladır. Bundan başka kaçkınlar ve mecburi 
göçmenlerin yerleştikleri okullarda ders verilmediği için kaçkın ve mecburi göçmen olmayan ailelerin çocukları da 
eğitim alamamaktadır.  

7. 2. Gıda ve Sağlık  

Kaçkınlar ve mecburi göçmenlerin bir diğer önemli problemi de gıda yetersizliğidir. Yapılan araştırma sonuçlarına 
göre nüfusun bir kısmı, özellikle de kaçkınlar ve mecburi göçmenler arasında gıda yetersizliği oranı daha yüksektir. 
Tablo 6. Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenlerin Esas Gıda Ürünleri Tüketimi (yüzdeyle) 

Ürün adları Kaçkın ve mecburi göçmen ailelerinin tükettiği 
gıda ürünlerinin fizyoloji normlardan düşük 
olması (yüzdeyle) 

Ekmek ve ekmek mamulleri 25.4 

Süt ve süt mamulleri 100 

Et ve et mamulleri 73.5 

Meyve 66.5 

Yeşil sebze 96.1 

Patates 38.6 

Kaynak: Gelişme Yolunda Ciddi Tehlike: Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenler, Bkz: http://www.un-az.org/undp/nhdr/az/ch5/54.php 
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Tablo 7. Kaçkınlar, Mecburi Göçmenler ve Vatandaşlar Arasında Gıda Ürünlerinin Tüketimi, Gıda Yetersizliği, Normal 
Ağırlıktan Az Doğulan Çocuklar (6–59 aylıq), Boyu Kısa Kalanlar (6–59 aylıq), Gelişmede Problem Yaşayan Çocuklar 

 
Kaynak: Gelişme Yolunda Ciddi Tehlike: Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenler, Bkz: http://www.un-az.org/undp/nhdr/az/ch5/54.php 
 

Kaçkınlar ve mecburi göçmenlerin gıda yetersizliği oranı vatandaşlara göre daha yüksektir. Tablo 7’den de 
görüldüğü gibi, kaçkın ve mecburi göçmen ailelerde doğulan çocuklar bazı hastalıklarla karşı karşıya kalmaktadır. 
Araştırma sonuçlarına göre, kaçkın ve mecburi göçmen ailelerde distrofiya (Kemik erimesi) hastalığı vatandaşlara 
oranla iki kat fazladır. Vatandaşlar arasında 6–59 aylık çocukların kronik distrofiya hastalığının oranı % 21,5, kaçkın 
ve mecburi göçmen ailelerde ise % 30,5’tir. 
Kaçkın ve mecburi göçmen ailelerde beş yaşına kadar olan çocukların % 23,4’ü diareya (bulaşma hastalığı) ile 
mücadele ederken, bu oran vatandaşlar arasında % 15,2’dir. Birinci derece guatr hastalığı yaşlı kaçkınlar ve mecburi 
göçmenler arasında % 23 olduğu halde vatandaşlar arasında % 9,8’dir. Kaçkın ve mecburi göçmen ailelerde her üç 
çocuktan biri gıda yetersizliği ile karşılaşmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve YUNISEF tarafından yapılan 
araştırma sonuçlarına göre, kaçkınlar ve mecburi göçmenlerin sağlık durumu vatandaşların sağlık durumundan daha 
kötüdür.  
Her geçen gün bir az daha artan yoksulluk, aile fertlerinin sayısının artması kaçkınlar ve mecburi göçmenlerin sağlığı 
ve beslenmesini etkilemiş, sosyal ve insani yardımlara bağımlı hale gelmişlerdir. ‘Mecburi Göçmenlerin Sağlık 
Düzeyinin Ortalama Milli Düzeyle Karşılaştırılması’ çalışması sonucuna göre, (Sağlık Bakanlığı–2000/QMKDK) gıda 
yetersizliğinde vatandaşların oranı kaçkın ve mecburi göçmenlerin oranından aşağıdır. Örneğin, hesaplamalarda gıda 
yetersizliği problemi ile karşılaşan çocukların oranı ülke genelinde % 10’sa, mecburi göçmenler arasında bu rakam % 
26’dır; kronik gıda yetersizliği sorunu ile karşılaşan çocukların (6–59 aylık) oranı ülke genelinde % 21’se, mecburi 
göçmenler arasında bu gösterge % 30’dur. Anemiya hastalığı üzere veriler mecburi göçmenler (çocuklar, erkekler ve 
kadınlar) arasında daha yüksektir. Örneğin, 12–59 aylık mecburi göçmen çocuklar arasında anemiya oranı % 46,1 
olduğu halde, ülke genelinde çocuklar arasında aynı yaş gurubunda bu oran % 43,3’tür; mecburi göçmenler arasında 
hamile olmayan kadınların anemiya hastalığı oranı % 40,7 olduğu halde ülke genelinde hamile olmayan kadınlar 
arasında bu oran % 35,5’tir; mecburi göçmen erkekler arasında hastalık oranı % 34,4’se, ülke genelinde bu oran % 
25,0’dir.  
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7. 3. Yaşadıkları Ortam 

Kaçkınlar ve mecburi göçmenlerin sağlığını kötü yönde etkileyen bir diğer neden de yaşadıkları ortamın sağlıksız ve 
sağlıklı olmamasıdır. (Bkz: Tablo 8.) 
 
Tablo 8. Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenlerin Yaşadıkları Yerler 

Sürekli yaşamaya uygun olan %17.9. 

Sanatoryumlar, pansiyonlar, dinlenme tesisleri, moteller %4.5 

Yurtlar %13.4 

Sürekli yamaya uygun olmayan %21.8 

Okullar ve kreşler %7.2 

Kamu binaları %14.6 

Kaçkınlar ve mecburi göçmenlerin geçici kaldıkları yerler %19.8 

Çadır kampları %7.8 

Konteynır kampları %4.6 

Basit taş evler %1.2 

Taş binalar %1.5 

Samandan inşa edilen evler %4.7 

Uygun olmayan ortam ve yaşam tarzı %10.7 

Vagonlar %1.1 

Balçık evler ve hayvan barınakları %5 

Kaçak inşa edilmiş evler veya akrabalarının yanında kalanlar %29.8 

Akrabalarının evinde kalanlar  %20.3 

Boş kalmış kamu binalarında %9.5 

Kaynak: Gelişme Yolunda Ciddi Tehlike: Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenler, Bkz: http://www.un-
az.org/undp/nhdr/az/ch5/54.php 

7. 4. Çalışma Hayatı ve Gelirleri 

Mecburi göçmenler sınırlı ekonomik imkânlara sahiptir, işsizdirler ve daha çok savunmaya ihtiyaçları vardır. Yapılan 
hesaplamalara göre, çalışabilecek 400.000 kişinin 300.000’ni işsizdir ve bu, çalışma yaşını tamamlamış kişilerin % 
70’den fazladır. 170.000 kadından 38.000’ni işsizdir. 2001’de UNİCEF, Dünya Bankası ve Asya Gelişme Bankası’nın 
yardımları ile yapılan hesaplama sonuçlarına göre kaçkınlar ve mecburi göçmenler genel nüfusun en zor durumda 
olan kesimidir. Net yoksulluk oranı esas alınmakla yapılan hesaplamada genel nüfus arasında yoksulluk oranı % 49, 
kaçkınlar ve mecburi göçmenler arasında ise % 63’tür.21  
 
 
 
 
 

                                                 
21 Ülke üzere Genel Değerlendirme, Bkz: http://www.un-az.org/undp/doc/ccaazeri.doc 
 

http://www.un-az.org/undp/nhdr/az/ch5/54.php
http://www.un-az.org/undp/nhdr/az/ch5/54.php
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Tablo 9. Vatandaşların, Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenlerin Kazançlarının Düzeyi (ABD Doları ile) 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Ülke nüfusunun tamamı 12.2 13.6 17.6 23.8 42.0 45.8 48.3 53.4 

Kaçkınlar ve mecburi göçmenler 7.95 8.56 9.9 13.4 14.6 15.5 16.1 18.1 

 
Kaynak: Gelişme Yolunda Ciddi Tehlike: Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenler, Bkz: http://www.un-
az.org/undp/nhdr/az/ch5/54.php 
 
Tablo 10. Gelir kaynakları (yüzdeyle) 
 

 
Kaynak: Gelişme Yolunda Ciddi Tehlike: Kaçkınlar ve Mecburi Göçmenler, Bkz: http://www.un-
az.org/undp/nhdr/az/ch5/54.php 

8. Kaçkınların ve Mecburi Göçmenlerin Psikolojik Durumu 

Kaçkınlar ve mecburi göçmenler yalnızca sosyal ve ekonomik sorunlar değil, aynı zamanda ciddi psikolojik sorunlar 
da yaşamaktadır. Ermenistan’dan Azerbaycan’a gelen kaçkınlar vatan olarak kabul ettikleri Sovyetler Birliği’nde bu 
tür olayların yaşandığını kabullenememiş ve en kısa sürede geri döneceklerine inanmışlardı. Ancak zaman geçtikçe 
geri dönmelerinin mümkün olmadığını anlamış ve bir düzüne sorunlarla karşı karşıya kalmışlardı. Ermenistan’dan 
gelen kaçkınların büyük bir bölümü köylü idi ve Azerbaycan’da başta Bakü olmak üzere büyük şehirlerde 
yerleşmişlerdi. Şehir hayatındaki farklılıklar kaçkınların sosyal hayatını önemli derecede etkilemişti. Aslında 
şehirliler de birden bire kaçkınları aralarında görmekten memnun olmamışlardı. Kaçkınlar şehir hayatına uyum 
sağlamakta zorlanmıştır ve bu durum belirli düzeyde bugünde devam etmektedir. Kaçkınların yöresel gelenek ve 
görenekleri özü itibarıyla şehirlilerin gelenek ve göreneklerine benzese de, bazı farklılıkların olması nedeniyle uyum 
süresinde ciddi sorunlar olmuştur. 
Genç nesil zamanla bu tür sorunları atlatsa da özellikle orta ve yaşlı nesil hala mazide takılıp kalmaktadırlar. 
Kaçkınların bir bölümü Ermenistan’daki evlerini satabilmiş, bir bölümü ise ancak canlarını kurtararak sınırı 
geçebilmiştir. Bu dönemde Sovyetler Birliği’nin dağılması ciddi ekonomik sorunları da beraberinde getirmiştir. 
Kaçkın hayatının olumsuzlukları, Ermeniler tarafından öldürülen ve sakat edilen insanlar, belirsizlik, hükümetin 

http://www.un-az.org/undp/nhdr/az/ch5/54.php
http://www.un-az.org/undp/nhdr/az/ch5/54.php
http://www.un-az.org/undp/nhdr/az/ch5/54.php
http://www.un-az.org/undp/nhdr/az/ch5/54.php
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kaçkınların sorunlarını halletmekte yetersiz kalmaları ve hatta zaman zaman onları suçlayan açıklamalarda 
bulunması kaçkınların yaşadıkları en önemli psikolojik sorunlardan olmuştur. Kaçkınlardan, Hocalı’ya yerleşenler 
Hocalı katliamını yaşadıkları ve önemli kayıp verdikleri için diğerlerine göre daha çok psikolojik sorunlar yaşamıştır. 
Katliam zamanı birçok kişi Ermeniler tarafında öldürülmüş, yaralanmış ve esir alınmıştır. Bu olayları yaşayan 
kaçkınların bozuk ruh hali bugünde devam etmektedir. Kaçkınlar uzun zaman kendilerini şehrin sosyal hayatından 
dışlandıklarını zannetmiştir. Bir anlamda bu doğru olsa da kaçkınların iddia ettiği boyutlara ulaşmamıştır. Bu 
sorunlar bugün de devam etmektedir, ancak kaçkınlar uyum sağlama sürecinde önemli mesafe kaydetmişlerdir.  
Mecburi göçmenler kaçkınlardan daha ciddi psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Her şeyden önce, onlar kendi ana 
vatanlarında,-Ermenilerin Azerbaycan topraklarını işgal etmeleri üzerine mecburi göçmen olmuştur. Mecburi 
göçmenler kaçkınlardan daha çok Ermeni vahşeti ve zulmünü yaşamış ve savaşın sıcaklığını daha yakından 
hissetmemişlerdir. Kaçkınlar Azerbaycan’a gelirken geri dönebilme umutlarını canlı tutsalar da mecburi göçmenler 
evlerinin yağmalanarak yakıldığını görmüş ve tutunacak hiçbir umutları kalmamıştır. Mecburi göçmenlerin bir 
bölümünün büyük şehirlere yerleşmeleri zaten kötü olan sosyal yaşamı daha da germiş, zaman zaman kaçkınlar, 
mecburi göçmenler ve yerli ahali arasında sorunlar ortaya çıkmıştır. 
Normal sosyal yaşantılarını bir anda kaybeden, savaşın yıkıntılarını hisseden mecburi göçmenler Bakü ve çeşitli 
illerde doğru dürüst altyapısı olmayan yurtlarda, okullarda, sanatoryumlarda ve hayvan barınaklarında yaşamaya 
mecbur kalmışlardır. Mecburi göçmenlerin büyük bir bölümü yakınlarını savaşta kaybetmiş, mezarları işgal altında 
olan bölgelerde kalmıştır. Kaçkınlar ve mecburi göçmenler Azerbaycan hükümeti ve yabancı insani yardım 
kuruluşların verdikleri yardımları sadaka olarak görmelerinin acısı ve utancını bugünde yaşamaktadırlar. Genel 
olarak, kaçkınlar ve mecburi göçmenler uyum sürecinde bazı ciddi bunalımları atlatabilseler de, önemli psikolojik 
sorunlar halen devam etmektedir.    

9. Sorunun Çözümü İçin Öneriler 

9. 1. Siyasî Alanda 

 Kaçkınların ve mecburi göçmenlerin kısa ve orta vadede geri dönmeleri mümkün olmadığı için uğradıkları 
maddi ve manevi zararın giderilmesi için Ermenistan hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava 
açmak, 

 Kaçkınların ve mecburi göçmenlerin sorunlarını uluslararası alanda her zaman gündemde tutmak,  
 Başta BM olmak üzere, uluslararası kuruluşlar nezdinde kaçkınların ve mecburi göçmenlerin sorunlarını 

halletmek için çalışmalara devam etmek,  

9. 2. Ekonomik Alanda 

 Kaçkınların ve mecburi göçmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için uluslararası insani yardım 
kuruluşlarının katılımı ile özel programlar hazırlamak, 

 İç ve dış imkânları kullanarak kaçkınların ve mecburi göçmenlerin yaşadıkları bölgelerde küçük ve orta 
ölçekli özel ve devlet sanayi tesislerinin kurumasına çalışmak, 

 Köy ve kasabalarda yaşayan kaçkınların ve mecburi göçmenlerin tarım ve hayvancılıkla uğraşmaları ve 
konut sorunlarını halletmeleri için uygun şartlarda düşük faizli krediler vermek, 

 Yabancı sermayenin kaçkınların yaşadıkları illere yatırılması için yabancı şirketlere bir takım ayrıcalıklar 
tanımak. 

 İşsizliğin azaltılmasına çalışmak. 

9. 3. Sosyal Alanda 

 Kaçkınların ve mecburi göçmenlerin yaşadıkları yerlerde altyapı çalışmalarına önem vermek, 
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 Doğalgaz, elektrik, su ve diğer problemlere öncelik vermek, 
 Doğalgaz, elektrik, su ve diğer hizmetlerin karşılığının belli bir bölümünü devlet tarafından karşılamak, 
 Kaçkınların ve mecburi göçmenlerin sağlık hizmetlerinden zamanında ve yerinde yararlanmalarını sağlamak, 
 Büyük sanayi tesislerinde çalışanların belli bir oranının kaçkın ve mecburi göçmen olması hakkında özel bir 

kanun kabul etmek, 
 Yeni iş yerlerinin açılmasına çalışmak, 
 Kadınlara çalışma imkânı sağlamak, 
 Verilemeyen bazı özel sosyal hizmetlerin karşılığını para şeklinde ödemek, 
 Çocuk bakım evleri, okul ve diğer sosyal hizmet veren merkezlerin inşa edilmesine öncelik vermek. 
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