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KONFERANS KONUùMASI
(AZERBAYCAN-ABD øLøùKøLERø)
Samir MARDANOV1
Burada; 1991’de ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kazanan Azerbaycan’Õn dÕú politikasÕnÕn
a÷ÕrlÕk noktasÕnÕ oluúturan Amerika Birleúik Devletleri’yle (ABD) iliúkileri
kronolojik olarak tarihsel yaklaúÕm ve dÕú politika kavramÕ çerçevesinde
incelenecek, ikili iliúkileri belirleyen faktörlerle ABD’nin bölgeye yönelik çÕkarlarÕ
da göz önünde bulundurularak ele alÕnmaya çalÕúÕlacaktÕr.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli÷i’nin (SSCB) da÷ÕlmasÕndan sonra
Avrasya’da ba÷ÕmsÕz devletlerin ortaya çÕkmasÕyla jeopolitik güç boúlu÷u alanlarÕ
oluútu. Bu alanlardan biri de Kafkasya bölgesinde ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ yeni kazanan
Azerbaycan’dÕ.
Jeopolitik ve ekonomik yönden önemli bir potansiyele sahip olan
Azerbaycan, uluslararasÕ iliúkilerini yeni bir düzlemde kurma çabasÕ içerisine girdi.
Azerbaycan’Õn bu konumu, tek süper güç durumundaki ABD’ye yeni bir etkinlik
alanÕ kazanma fÕrsatÕ sa÷ladÕ. ABD’nin dÕú politika enstitüleri; Azerbaycan’Õn ve
ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ yeni kazanan di÷er devletlerin stratejik, ekonomik ve politik
durumlarÕnÕ araútÕrmaya baúladÕ. SSCB da÷ÕldÕktan sonra “demokrasinin yayÕlmasÕ”
ve “insan haklarÕna daha fazla saygÕ” kavramlarÕ ABD’nin, ba÷ÕmsÕzlÕklarÕnÕ yeni
kazanan devletlere yönelik dÕú politikasÕnÕn temel amacÕ oldu. Bu kavramlar,
ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕn ilk yÕllarÕndan itibaren Azerbaycan’a yönelik ABD politikasÕnÕn da
temelini oluúturdu.
Ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kazandÕktan sonra Azerbaycan’Õn temel amacÕ, güvenli÷ini
sa÷layarak ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ korumak ve uluslararasÕ arenada eúit duruma gelmekti.
Küresel güçler arasÕnda denge kurma; ancak bir küresel güçle daha yakÕn iliúki
içerisinde olma politikasÕ izleyen Azerbaycan, dÕú politikasÕnÕ oluútururken tek süper
güç ABD’ye önem vererek uluslararasÕ iliúkilerini bu yönde geliútirmiútir.
Ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kazanmasÕnÕn ardÕndan Da÷lÕk Karaba÷ Ermenilerinin ayrÕlÕk
talepleriyle karúÕ karúÕya kalan Azerbaycan; kendini Ermenistan’la savaú ortamÕnda
bulmuú, 1994’e kadar devam eden savaú sürecinde topraklarÕnÕn % 20’sini
kaybetmiú ve bir milyondan fazla vatandaúÕ mülteci durumuna düúmüútür. Halen
çözümlenemeyen Da÷lÕk Karaba÷ sorunu, Azerbaycan’Õn dÕú politikasÕnda da temel
sorun olarak kalmaya devam etmiútir.
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Bu dönemde Azerbaycan; içinde bulundu÷u savaú ortamÕ, ülkedeki iç
karÕúÕklÕklar ve ekonomik sorunlar gibi nedenlerle toprak bütünlü÷ünün ve
ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕn tehlikeye düúmesi riskiyle karúÕ karúÕya kaldÕ. Azerbaycan,
ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ korumak ve güçlendirmek için uluslararasÕ camianÕn deste÷ine ihtiyaç
duyarak dÕú politikasÕnÕ oluútururken de ABD ve BatÕ Avrupa devletlerine öncelik
verdi÷i söylenebilir. Bu ba÷lamda Azerbaycan; ABD’nin, iliúkileri geliútirmek için
öne sürdü÷ü koúullarÕ bir an önce yerine getirmek yolunda adÕmlar atarken, aynÕ
zamanda Rusya Federasyonu’na karúÕ dengeleyici bir güç olmasÕnÕ hedefleyerek
ABD’li petrol úirketlerinin Azerbaycan’da yatÕrÕm yapmalarÕna olanak sa÷ladÕ.
ABD’li petrol úirketlerinin ça÷daú teknolojiye ve yatÕrÕm yapacak mali güce sahip
olmalarÕ da Azerbaycan’Õn bu politikaya yönelmesini zorunlu kÕldÕ. Buna ra÷men
ABD yönetimiyle kamuoyunda Azerbaycan’la ilgili bilgi yetersizli÷inden ve Ermeni
lobisinin Kongre üzerindeki etkisinden dolayÕ Azerbaycan, ABD’den bekledi÷i
deste÷i bulamadÕ. AyrÕca Ermenistan’a uyguladÕ÷Õ politikalar nedeniyle Azerbaycan,
ABD’de iúgalci devlet gibi gösterilerek kÕnandÕ.
Azerbaycan-ABD iliúkilerinde gerilim yaratma potansiyeline sahip konularÕn
baúÕnda Da÷lÕk Karaba÷ sorununa farklÕ bakÕúlarÕ yer aldÕ. Bu konuda, seçilme
kaygÕsÕ olan Kongre üyeleri, “stratejik çÕkarlarÕ” ön plana alma e÷ilimi gösteren
ABD yönetimine karúÕ farklÕ bir yaklaúÕm sergiledi. ABD’deki Ermeni lobisi,
Kongre üyeleri üzerindeki etkinlikleriyle Da÷lÕk Karaba÷ sorununu sürekli
gündemde tutmayÕ ve Azerbaycan’Õn baúÕnÕ a÷rÕtmayÕ baúarabildi.
ABD’nin dÕú politikasÕ; Kongre, yönetim, baskÕ gruplarÕ, kamuoyu ve
politikacÕlarÕn görüúleri etrafÕnda cereyan eden sÕkÕ bir pazarlÕk sonucu ortaya
çÕkmaktadÕr. Baúta Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, øran’la Türkiye
olmak üzere küresel ve bölgesel güçlerin, ABD’nin Azerbaycan politikasÕnÕn
úekillenmesinde rolü bulunmaktadÕr. ABD; bir taraftan Rusya Federasyonu ve Çin
Halk Cumhuriyeti’ni kÕúkÕrtmadan politika üretmeye ve küresel dengeleri korumaya
çalÕúÕrken, di÷er taraftan øran’Õ yalnÕzlÕ÷a itme gayreti sergilemektedir. Bununla ilgili
olarak 1994’e kadar ABD, Azerbaycan’la ilgili politikasÕnÕ Rusya Federasyonu’na
öncelik vererek uyguladÕ. ABD açÕsÕndan enerji kaynaklarÕnÕn uluslararasÕ pazarlara
ulaútÕrÕlmasÕ için gerekli alt yapÕnÕn ço÷unlu÷unun Rusya Federasyonu’ndan geçmesi
nedeniyle bu devletle iliúkilerin iyi tutulmasÕ zorunlu görüldü. ABD’nin uyguladÕ÷Õ bu
politika, Azerbaycan’Õ zorda bÕraktÕ. Da÷lÕk Karaba÷ sorununu çözmek ve
ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ korumak için ABD’nin deste÷ine ihtiyaç duyan Azerbaycan açÕsÕndan
böyle bir politikanÕn uygulanmasÕ hiç uygun olmadÕ. Azerbaycan, ABD’nin
uyguladÕ÷Õ bu politikadan dolayÕ politik ve ekonomik yapÕdan sanayi alt yapÕsÕna
kadar hemen her alanda Rusya Federasyonu’na ba÷ÕmlÕ kalmaya devam etti.
Ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ güçlendirmeye çalÕúan Azerbaycan için ABD’nin uyguladÕ÷Õ bu
politikanÕn engelleyici bir rolü oldu.
Bu dönemde, Azerbaycan’daki demokrasiyle insan haklarÕ sorunu ve ülke
içinde yaúanan bazÕ olumsuzluklarÕn normal karúÕlanmasÕ, ikili iliúkileri belirsizli÷e
iten ve geliúimini engelleyen faktörlerin arasÕnda yerini aldÕ. AyrÕca Ermeni
lobisinin yo÷un çalÕúmalarÕndan dolayÕ ABD kamuoyunda oluúan olumsuz
Azerbaycan imajÕ da yadsÕnamaz bir gerçekti. Ermeni lobisinin etkisiyle ABD
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Kongresi’nin aldÕ÷Õ birtakÕm kararlar iki devlet iliúkilerinin geliúimini etkileyen
faktörler arasÕnda sayÕlabilir.
Azerbaycan-ABD iliúkilerinin geliúimini engelleyen ve iliúkilere gölge
düúüren sorunlarÕn baúÕnda “Özgürlükleri Destekleme YasasÕ’na 907 SayÕlÕ Ek”
maddenin, Ekim 1992’de ABD Kongresi tarafÕndan kabul edilmesi gelmekteydi.
Demokrasinin geliúimi ve serbest piyasa ekonomisine geçiú amacÕyla 460 milyon dolar
tutarÕnda ABD yardÕmÕ yapÕlmasÕnÕ engelleyen bu maddenin çÕkmasÕnda Ermeni
lobisinin etkisi büyük oldu. AyrÕca ABD’de yaúayan Azerbaycan Türklerinin örgütlü
úekilde seslerini duyuramamasÕ da etkenlerden biri olarak de÷erlendirilebilir.
Azerbaycan’Õ her türlü ABD yardÕmÕndan mahrum eden “Özgürlükleri
Destekleme YasasÕ’na 907 SayÕlÕ Ek” madde insan haklarÕna saygÕ prensibine uygun
de÷ildir ve aynÕ zamanda bölgede barÕúÕn sa÷lanmasÕ yolundaki engellerin
baúÕndadÕr. Üstelik dünyada adaletin savunuculu÷unu üslenen Kongre’nin bu
yaklaúÕmÕ, ABD’nin uluslararasÕ arenadaki algÕsÕna da tezat teúkil etmiútir.
“Özgürlükleri Destekleme YasasÕ’na 907 SayÕlÕ Ek” maddenin kabul
edilmesi, Azerbaycan-ABD iliúkilerini ve özellikle de Azerbaycan’Õ üç úekilde
etkiledi. ølki, Azerbaycan’da demokrasinin geliúimine ve serbest piyasa ekonomisine
geçiúte engel teúkil etti. økincisi, ekonomik bakÕmdan Azerbaycan’Õn dÕú destekten
ve özellikle de ABD deste÷inden yoksun bÕraktÕ. Üçüncüsü ise bu madde,
uluslararasÕ hukuk normlarÕna uymadÕklarÕ halde hiçbir sorumluluk taúÕmayan
Ermenistan’Õ destekleyerek ABD’nin Da÷lÕk Karaba÷ sorununun çözümünde
objektifli÷ini kÕsÕtladÕ.
Azerbaycan’a “Özgürlükleri Destekleme YasasÕ’na 907 SayÕlÕ Ek” maddenin
uygulanmasÕna ra÷men Nisan 1993’te Washington’da Azerbaycan Büyükelçili÷i
açÕlarak iliúkilerin geliútirilmesi amaçlandÕ. Bu belirsizlik döneminde iliúkiler
karúÕlÕklÕ ziyaretler úeklinde devam etti. Ziyaretlerden sonra genellikle olumlu
açÕklamalar yapÕlsa da bu dönemde ikili iliúkilerin geliúimine yönelik somut adÕmlar
atÕlamadÕ.
ABD’nin bu dönemdeki tutumuyla kuzeyden Rusya Federasyonu ve
güneyden øran’Õn etkisinde kalmasÕna ra÷men Azerbaycan yönetiminin, ABD ve
BatÕ Avrupa devletleri e÷ilimli dÕú politikasÕndan vazgeçmedi÷i söylenebilir.
Azerbaycan’Õn, ABD ve BatÕ Avrupa devletleri e÷ilimli dÕú politikaya yönelmesinde
iki faktörün etkili oldu÷u söylenebilir. ølki; Azerbaycan’Õn güvenli÷ine,
ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õna, toprak bütünlü÷üne karúÕ potansiyel bir tehlike olarak düúündü÷ü ve
özellikle Da÷lÕk Karaba÷ sorununda Ermenistan’a fiili destek veren Rusya
Federasyonu’na karúÕ ABD’yi dengeleyici bir faktör olarak görmüútür. økincisi ise
Azerbaycan, ABD’yi aynÕ zamanda önemli bir iú orta÷Õ olarak de÷erlendirip Hazar
kÕyÕsÕndaki petrol kaynaklarÕnÕn iúletilmesi için ABD’li iúadamlarÕnÕn teúvik
edilmesini amaçlamÕútÕr.
BaúlangÕçta politik ve ekonomik olarak ABD’yle daha yakÕn iliúkiler kurmak
isteyen Azerbaycan’a karúÕn ABD, Azerbaycan’la iliúkilerini güçlendirme
konusunda pek gönüllü olmadÕ÷Õ için Azerbaycan-ABD iliúkileri belirsizlik olarak
de÷erlendirilen 1991-1994 döneminde asimetrik bir görüntü çizdi.
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Azerbaycan, ABD’yle iliúkilerinde “Özgürlükleri Destekleme YasasÕ’na 907
SayÕlÕ Ek” maddeyle u÷raúÕrken; ABD’nin Ermenistan’a yönelik yardÕmlarÕ da arttÕ.
Azerbaycan, SSCB’den ayrÕlan devletler içinde ABD yardÕmÕndan yoksun ve böyle
bir yaptÕrÕma maruz kalan tek devlet oldu. ABD yönetiminin, Azerbaycan ve
Ermenistan’a yönelik politikalarÕndaki bu çifte standart, uzun süre ikili iliúkilerin
geliúmesini engelleyerek Azerbaycan’Õn uluslararasÕ arenadaki algÕsÕnÕ olumsuz
yönde etkiledi.
Azerbaycan-ABD iliúkilerini olumsuz yönde etkileyen ve “Özgürlükleri
Destekleme YasasÕ’na 907 SayÕlÕ Ek” maddenin çÕkmasÕna da neden olan faktörlerin
en önemlilerinden biri Da÷lÕk Karaba÷ sorunudur. Bu dönemde ABD’nin Da÷lÕk
Karaba÷ sorunundaki politikasÕnda dikkati çeken noktalarÕn; sorunun görüúmeler
yoluyla çözülmesinden yana olunmasÕ, sorunda saldÕrgan tarafÕn belirlenmesi
konusunda isteksiz davranÕlmasÕ, Kongre’nin Ermeni lobisi etkisiyle Ermenistan
yanlÕsÕ tavÕr almasÕ oldu÷u söylenebilir. Azerbaycan-ABD iliúkileri uzun süre Da÷lÕk
Karaba÷ sorunu üzerine odaklanmÕú ve sorunun çözümünde baúarÕ sa÷lanamayÕnca
da politik iliúkiler önemli bir geliúme gösterememiútir.
2001’e kadar Azerbaycan-ABD iliúkileri incelendi÷inde ise Azerbaycan konusunda
ABD’de kamu bilincinin arttÕ÷Õ, ABD’li úirketlerin Azerbaycan’la ilgili ticaret ve
güvenlik ba÷larÕ güçlendikçe Ermeni lobisinin de Kongre üzerindeki etkisinin giderek
azaldÕ÷Õ görülmektedir. Petrol yataklarÕnÕn iúletilmesiyle ilgili AsrÕn AnlaúmasÕnÕn
imzalanmasÕndan sonra ABD’nin Azerbaycan’daki stratejik ve ticari çÕkarlarÕ büyük
ölçüde artmÕútÕr. Fakat “Özgürlükleri Destekleme YasasÕ’na 907 SayÕlÕ Ek”
maddedeki yaptÕrÕmlarÕnÕn devam etmesi, ABD’nin Da÷lÕk Karaba÷ sorununun
çözümünde etkinli÷ini ve objektifli÷ini de kÕsÕtlamÕútÕr.
ABD’nin Azerbaycan’a yönelik politikasÕnÕ belirleyen di÷er bir önemli faktör
de enerji kaynaklarÕdÕr. Bu ba÷lamda ilginin odak noktasÕnÕ, petrolün iúletilmesi ve
uluslararasÕ pazarlara taúÕnmasÕ konusu oluúturmuútur. ABD, dünya enerji arzÕnÕn
artÕrÕlmasÕnÕ ve Basra Körfezi’ndeki petrol yataklarÕyla aynÕ zamanda Hazar petrollerinin de
iúletilmesini amaçlamÕútÕr. Bunun için ABD, Azerbaycan’a yönelik ekonomi
politikasÕnda özel sektörü destekleyerek serbest piyasa ekonomisi uygulanmasÕnÕn
sa÷lanmasÕnÕ ve ticareti artÕrmayÕ hedeflemiútir. Bundaki amaç ise Azerbaycan’da ABD’li
úirketlerin rahat çalÕúabilmeleri için politik ve hukuki zeminin oluúturulmasÕnÕ,
mümkün olan en az ticari engelle serbest piyasa ekonomisinin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnÕ,
enerji kaynaklarÕnda rekabet giriúimiyle serbest ticareti sa÷lamaktÕr. Azerbaycan
petrollerine yönelik imzalanan anlaúmalarda ABD’li úirketler büyük etkinlik
göstermiútir. Bu ba÷lamda Azerbaycan-ABD ekonomik iliúkileri, enerji
kaynaklarÕna odaklanarak geliúme göstermiútir.
ABD’nin Hazar bölgesindeki enerji kaynaklarÕnÕn uluslararasÕ pazarlara
taúÕnmasÕ konusunda ise do÷u-batÕ boru hattÕ güzergâhlarÕnÕ tercih ederek kuzeygüney boru hatlarÕna karúÕ çÕkmasÕ; bölgeye ve özellikle Azerbaycan’a yönelik
stratejisinin de temelini oluúturmuútur. Enerji kaynaklarÕnÕn iúletilmesi ve
uluslararasÕ pazarlara taúÕnmasÕyla topraklarÕnÕ koruma stratejisi çerçevesinde BaküTiflis-Ceyhan petrol boru hattÕ projesinin gerçekleúmesine önem veren Azerbaycan,
bu petrol boru hattÕ ve Hazar’Õn hukuki statüsü konusunda ABD’den destek
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görmüútür. ABD, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattÕ projesine ekonomik
nedenlerden çok stratejik hedeflerinden dolayÕ destek vermiútir. ABD yönetimi boru
hatlarÕ konusunu, esas itibariyle Kafkasya bölgesinde Rusya Federasyonu’yla
rekabeti çerçevesinde de÷erlendirmekte, iúin ekonomik yönünü ikinci planda
tutmaktadÕr.
11 Eylül 2001’den sonra baúlayan yeni dönemde ise, özellikle Azerbaycan’Õn
terörle mücadele konusunda ABD’ye tam destek vermesiyle iliúkiler iúbirli÷i
sürecine girmiútir. øki devlet arasÕnda artan politik ve ekonomik iliúkilere ra÷men
ABD’deki Ermeni lobisinin, Azerbaycan aleyhine faaliyetlerini devam ettirdi÷i
görülmektedir. Fakat Ermeni lobisinin Kongre üzerindeki etkisi 1990’lara göre
azalma göstermiútir.
11 Eylül 2001 olaylarÕndan sonra ABD, Azerbaycan’daki politik, ekonomik
ve güvenlikle ilgili çÕkarlarÕnÕ daha geniú ele alarak olumlu de÷iúiklikler yapmÕútÕr.
Bu ba÷lamda en önemli de÷iúiklik, “Özgürlükleri Destekleme YasasÕ’na 907 SayÕlÕ
Ek” maddenin yürürlü÷ünün durdurulmasÕdÕr. ABD’nin Azerbaycan’a yönelik
politikasÕnda gerçekleútirilen bir di÷er önemli de÷iúiklik de ABD yönetiminden
yapÕlan resmi açÕklamalarla Azerbaycan’Õn toprak bütünlü÷ünün daha fazla
desteklenmesidir.
11 Eylül 2001’den sonra Azerbaycan’Õn artan stratejik önemi, ABD’ye
terörle mücadele konusunda tam destek vermesi ve bu devlette zaten var olan
ABD’nin ekonomik çÕkarlarÕ, “Özgürlükleri Destekleme YasasÕ’na 907 SayÕlÕ Ek”
maddenin yürürlü÷ünün durdurulmasÕnda en önemli etkenlerdendir. Bu ba÷lamda
ABD yönetimi, iliúkilerin geliúmesinin önündeki en büyük engellerden olan bu
maddenin yürürlü÷ünün durdurulmasÕnda en uygun zamanÕ de÷erlendirmiútir.
Bugüne kadar Azerbaycan, ikili iliúkilerin geliútirilmesi ve ABD’li úirketlerin
ülkeye gelerek yatÕrÕm yapmalarÕ için gerekenleri yapmÕútÕr. AyrÕca Azerbaycan,
ABD’deki di÷er çÕkar gruplarÕyla da yakÕn iliúkiler kurmuútur. Bu ba÷lamda
1990’lara kÕyasla ABD kamuoyunda, Azerbaycan’la ilgili bilgi eksikli÷inin ortadan
kalkarak anlayÕúÕn da büyük ölçüde de÷iúti÷i söylenebilir. Böylece oluúan yeni
anlayÕúÕn 11 Eylül 2001’den sonra ABD’nin Azerbaycan’a yönelik politikasÕna da
yansÕdÕ÷Õ görülmektedir: Azerbaycan’Õn toprak bütünlü÷ünü her zamankinden daha
fazla destekleyen ve Da÷lÕk Karaba÷ sorununun çözümüne yönelik giriúimlerini
artÕran ABD yönetimi, ikili iliúkilere engel teúkil eden “Özgürlükleri Destekleme
YasasÕ’na 907 SayÕlÕ Ek” maddenin yürürlü÷ünü Ermeni lobisinin baskÕlarÕna
ra÷men durdurmuútur. ABD’nin uyguladÕ÷Õ bu yeni politikalar; teröre karúÕ
mücadelede hem devlet nezdinde, hem de uluslararasÕ arenada tam destek veren
Azerbaycan’a bir tür ödül niteli÷i taúÕmÕútÕr.
Azerbaycan ise bu dönemde, ABD’yle iliúkilerinde iúbirli÷i sürecine
girmesine ra÷men bölgedeki dengeleri de göz önünde bulundurarak ikili iliúkilerini
geliútirmeyi amaçlamÕútÕr. Azerbaycan’a yönelik yaptÕrÕmlarÕn en önemlisi olan
“Özgürlükleri Destekleme YasasÕ’na 907 SayÕlÕ Ek” maddenin yürürlü÷ünün
durdurulmasÕndan sonra ABD’nin Azerbaycan’la askeri alandaki iliúkileri de geliúme

227

S. MARDANOV/ Uluslar arasÕ Avrasya Strateji Dergisi 1(1): 223-228

göstermiútir. Bu ba÷lamda ABD, Azerbaycan’la 2007’de “Askeri øúbirli÷i PlanÕ”nÕ
imzalamasÕyla askeri iúbirli÷ine yönelmiútir.
Genel olarak de÷erlendirildi÷inde ABD’nin Azerbaycan’a yönelik politikasÕ;
Kafkasya’nÕn jeopolitik konumu, Hazar enerji kaynaklarÕnÕn iúletilmesi ve
uluslararasÕ pazarlara ulaútÕrÕlmasÕna ba÷lÕ ekonomik ve stratejik çÕkarlarÕyla
oluúturulmuútur. Azerbaycan ise ABD’nin bu politikasÕna yanÕt vererek karúÕlaútÕ÷Õ
ekonomik ve politik sorunlarÕn çözümünde, belirledi÷i öncelikli dÕú politika
hedeflerinin hayata geçirilmesinde ABD’nin deste÷ini almayÕ amaçlamÕútÕr. Petrol
anlaúmalarÕnÕn da imzalanmasÕyla ABD’nin Azerbaycan’daki çÕkarlarÕ büyük ölçüde
temin edilmiútir.
ABD, petrol úirketleriyle Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattÕnÕn
güvenli÷inin sa÷lanmasÕ açÕsÕndan bölgedeki istikrar ve refahÕ desteklemiútir.
Giriúimlere ra÷men halen çözülemeyen Da÷lÕk Karaba÷ sorunu, bölgenin istikrar ve
refahÕnÕ destekleyen ABD’nin bu yaklaúÕmÕnÕn hayata geçirilmesini tehdit
etmektedir. Bu ba÷lamda ABD’nin barÕú sürecinde daha aktif rol almasÕ
beklenmektedir. Da÷lÕk Karaba÷ sorununun çözümünün; bölgede istikrar ve refahÕn
sa÷lanmasÕna, ikili iliúkilerin geliúmesine ve iliúkilerde iúbirli÷inin artÕrÕlmasÕna
önemli katkÕsÕ olacaktÕr.
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