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AZERBAYCAN’DA ABD ALGISI
Samir MARDANOV1

ÖZET
Azerbaycan, demokratik ve ekonomik reformlarla ABD ve BatÕ Avrupa devletleri e÷ilimli dÕú
politika yönelimini yansÕtmÕútÕr. Azerbaycan yönetimi, kendi çÕkarlarÕ do÷rultusunda ABD’yle
iliúkilerde iúbirli÷i sürecinin devam etmesini istemektedir. Azerbaycan’da yapÕlan anket ve
mülakatlarla kamuoyunda ABD imajÕ araútÕrÕlmÕú ve di÷er çalÕúmalarla karúÕlaútÕrÕlarak
de÷erlendirilmiútir. KatÕlÕmcÕlar; Azerbaycan’Õn BatÕ de÷erlerini taúÕdÕ÷Õ; ABD’yi dost ve
müttefik olarak algÕladÕklarÕ; politik, ekonomik, enerji ve askeri iliúkilerde iúbirli÷i düúündükleri;
Da÷lÕk Karaba÷’Õ dÕú politikanÕn temel sorunu olarak de÷erlendirip çözümünde ABD’nin etkin
rol almasÕnÕ istedikleri, NATO úemsiyesi altÕnda ABD’ye askeri üs tahsis edilebilece÷ini; ancak
Afganistan ve Irak’ta çatÕúma bölgelerinden uzak tutulmasÕ úartÕyla Azerbaycan askerlerinin
sayÕsÕnÕn artÕrÕlabilece÷i, Ermeni lobisi etkisiyle Kongre’nin yanlÕ tutumunu sorun olarak
de÷erlendirdikleri úeklinde görüú belirtmiúlerdir. Bu ba÷lamda Azerbaycan kamuoyunun, iç
politikada farklÕ yaklaúÕmlarÕ bir kenara bÕrakarak dÕú politikada ortak düúüncelere sahip
olduklarÕ ve birlikte hareket ettikleri görülmüútür.
Anahtar Sözcükler: Demokratik ve ekonomik reformlar, iliúkilerde iúbirli÷i, ABD imajÕ, BatÕ
de÷erleri, Da÷lÕk Karaba÷ sorunu, Ermeni lobisi ve Kongre, kamuoyu ve dÕú politika.
THE IMAGE OF USA IN AZERBAIJAN
ABSTRACT
Azerbaijan has reflected its foreign policy tendency towards USA and European states with
democratic and economical reforms. The government of Azerbaijan, in the direction of its
interests, wishes the continuance of the corporative relations process with USA. The image of
USA among the public has been researched with surveys and interviews in Azerbaijan and
evaluation was done in comparison with other performed studies. The participants have
declared their opinions claiming Azerbaijan bares the values of the west; they perceived USA as
a comrade and ally; they consider on economic, energy and military cooperation; evaluating the
Nagorno Karabagh as the fundamental issue of the foreign policy they demand the effective roll
of USA for the solution; a military base may be allocated to USA under the umbrella of NATO;
the number of the Azerbaijani soldiers may be increases however provided to be kept away from
the area of conflicts like Afghanistan and Iraq, and they evaluate the nonobjective approach of
the Congress as a problem which is due to the impact of the Armenian Lobby. To this extent,
leaving the different approaches in domestic policies, it is observed that the public of Azerbaijan
have common considerations towards foreign policy and they act in unison.
Key Words: Democratic and economic reforms, cooperation in relations, image of USA, values
of the West, issue of Nagorno Karabagh, public and foreign policy.
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Giriú
2009’da yazdÕ÷Õ kitabÕnda Azerbaycan Devlet BaúkanlÕ÷Õ ødaresinin Genel
Sekreteri Ramiz Mehdiyev: “Azerbaycan’da gerçekleútirilen demokratik ve ekonomik
reformlar, Azerbaycan dÕú politikasÕnda BatÕ devletleriyle iliúkilerin daha dinamik
olmasÕnÕ sa÷layacaktÕr.”2 diyerek Azerbaycan’Õn ABD ve BatÕ Avrupa devletleri e÷ilimli
dÕú politika yönelimini yansÕtmaktadÕr. Yine 25 ùubat 2011’de Bakü’de, ABD DÕúiúleri
Bakan YardÕmcÕsÕ James Steinberg’le görüúmesinde Azerbaycan Devlet BaúkanÕ ølham
Aliyev: “Biz, ABD’yle iúbirli÷i sürecinin devam etmesinden yanayÕz.”3 diyerek
Azerbaycan’Õn ABD’yle iliúkilerine verdi÷i önemi açÕkça ortaya koymuútur. Bu
ba÷lamda yönetim, kendi çÕkarlarÕ do÷rultusunda Azerbaycan’Õn ABD’yle iliúkilerde
iúbirli÷inin devam etmesini istemektedir. YapÕlan anket ve mülakat çalÕúmasÕ;
kamuoyunun, Azerbaycan’Õn dÕú politikasÕndaki geliúmelerini ve ABD’yle iliúkilerini
nasÕl algÕladÕ÷ÕnÕ ölçmek için hazÕrlanmÕútÕr.
Anket ve mülakat çalÕúmasÕ, Azerbaycan’da ABD imajÕnÕ konu almaktadÕr.
Kamuoyu ve Azerbaycan’Õn dÕú politikasÕ arasÕndaki iliúki analiz edilmiútir. Anket ve
mülakat çalÕúmasÕyla katÕlÕmcÕlarÕn, Azerbaycan’daki ABD imajÕ araútÕrÕlmÕútÕr.
Anket çalÕúmasÕ, 15 A÷ustos-15 Ekim 2010’da Azerbaycan’da gerçekleútirilmiú ve
toplam 2500 kiúiye yapÕlmÕútÕr. KatÕlÕmcÕlar; 500 kiúi sendikacÕ, 500 kiúi sivil toplum
örgütü üyesi, 500 kiúi üniversite çalÕúanÕ ve 500 kiúi milletvekilleriyle devlet memurlarÕdÕr.
KatÕlÕmcÕlar 28 soru cevaplandÕrmÕútÕr. Mülakat çalÕúmasÕysa 15 A÷ustos-15 Ekim 2010’da
Azerbaycan’da gerçekleútirilerek iktidar, muhalefet ve tarafsÕzlardan oluúan toplam 12
kiúiye yapÕlmÕútÕr. Mülakata katÕlanlar, anket çalÕúmasÕndan seçilen yedi soruyu
cevaplandÕrmÕútÕr.
Burada öncelikle Azerbaycan’da yapÕlan anketin sonucu incelenerek 31 Ekim-31
AralÕk 2009’da 1032 kiúiyle gerçekleútirilen “Kamuoyu ve Türk DÕú PolitikasÕ Anketi”4 ve
23 ùubat-23 Nisan 2010’da 1764 kiúiyle gerçekleútirilen “Azerbaycan DÕú PolitikasÕ
Anketi”5 ile karúÕlaútÕrÕlacaktÕr. ArdÕndan Azerbaycan’da gerçekleútirilen mülakatlarÕn
sonucu incelenecektir.
A. Azerbaycan’da YapÕlan Anketin Genel Sonucu
ABD’yle iliúkiler Azerbaycan’Õn dÕú politikasÕnda önemli bir yer tutmaktadÕr. 15
A÷ustos-15 Ekim 2010’da 2500 kiúiyle gerçekleútirilen anket çalÕúmasÕ da bu iliúkilerin
kamuoyu tarafÕndan ne úekilde algÕlandÕ÷ÕnÕ dikkat çekici sonuçlarla sunmaktadÕr.
Azerbaycan’Õn genel dÕú politikasÕndan ABD’yle iliúkilerine, Da÷lÕk Karaba÷
sorunundan ABD’nin bu sorunla ilgili tutumuna, Hazar’Õn hukuki statüsünden ABD’nin bu
statüyle ilgili tutumuna, ABD’nin enerji ve øran politikasÕndan askeri operasyonlarÕna kadar
2

Ramiz Mehdiyev (2009). Modernleúme Xetti Yene De Gündelikdedi, BakÕ: Azerbaycan Dövlet
NeúriyyatÕ, s. 43.
3
Http://www.525.az/view.php?lang=az&menu=10&id=26960 (Eriúim tarihi: 02.03.2011).
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Ça÷rÕ Erhan, vd. (2010). Kamuoyu ve Türk DÕú PolitikasÕ Anketi, Ankara: Avrupa
TopluluklarÕ AraútÕrma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), s. 7-74.
5
Lider TV (2010). Azerbaycan DÕú PolitikasÕ Anketi, Bakü: Lider NeúriyyatÕ, s. 2-26.
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toplam 28 soru katÕlÕmcÕlar tarafÕndan cevaplandÕrÕlmÕútÕr. Anketin analiz kÕsmÕnda sorulara
iliúkin farklÕ da÷ÕlÕmlar ayrÕ ayrÕ incelenecektir. AyrÕca katÕlÕmcÕlarÕn cinsiyet, yaú, e÷itim,
meslek ve gelir durumuna göre da÷ÕlÕmÕ sunulacaktÕr.
% 47’si kadÕn ve % 53’ü erkek olan anket katÕlÕmcÕlarÕnÕn; % 27’si 36-50, % 24’ü
51-65, % 23’ü 26-35 ve % 21’i 18-25 yaú aralÕ÷ÕndadÕr. Cinsiyet ve yaú durumuna göre
anket katÕlÕmcÕlarÕ dengeli bir da÷ÕlÕm göstermektedir. Ankete katÕlanlarÕn % 69’unun
e÷itimi üniversite düzeyindedir. Lisansüstü e÷itim düzeyindeki katÕlÕmcÕlarla birlikte %
88’i, lisans ve lisansüstü e÷itim düzeyinde bir profil ortaya koymaktadÕr. Ankete
katÕlanlarÕn % 31’i özel sektör çalÕúanÕ, % 25’i devlet memuru, % 14’ü akademisyen, %
7’si ö÷renci ve % 4’ü milletvekilidir. KatÕlÕmcÕlarÕn % 19’unu da di÷er meslek gruplarÕ
oluúturmaktadÕr. Gelir durumuna göreyse katÕlÕmcÕlarÕn % 59’u, 201 ile 500 dolar arasÕnda
gelire sahiptir. Bu durum Azerbaycan’da gelir düzeyinin normal olmasÕyla ilgilidir.
KatÕlÕmcÕlarÕn % 22’si 501 ile 1000, % 7’si de 1001 ile 5000 dolar arasÕnda gelire sahiptir.
KatÕlÕmcÕlarÕn % 10’u da 200 dolardan az gelire sahiptir. Anket sonuçlarÕnÕn, bu veriler göz
önünde bulundurularak de÷erlendirilmesi daha sa÷lÕklÕ olacaktÕr.
1. Azerbaycan HalkÕ ve DÕú Politika
Soru 1: “Sizce Azerbaycan öncelikli olarak hangisidir?” sorusuna katÕlÕmcÕlarÕn %
33’ü Azerbaycan’Õn Avrupa ülkesi, % 29’u Kafkasya ülkesi, % 12’si Asya ülkesi, % 12’si
øslam ülkesi ve % 8’i Ortado÷u ülkesi oldu÷u yönünde görüú bildirmiútir. Bu soruya iliúkin
da÷ÕlÕm Grafik 1’de görülmektedir.
31 Ekim-31 AralÕk 2009’da 1032 kiúiyle gerçekleútirilen “Kamuoyu ve Türk DÕú
PolitikasÕ Anketi”ndeki “Sizce Türkiye öncelikli olarak hangisidir?” sorusuna anket
katÕlÕmcÕlarÕnÕn % 29’u Türkiye’nin Avrupa ülkesi, % 23’ü Türk
Cumhuriyetlerinden biri, % 16’sÕ øslam ülkesi, % 12’si Ortado÷u ülkesi, % 9’u Akdeniz
ülkesi ve % 9’u da Asya ülkesi oldu÷u yönünde görüú bildirmiútir.6 Bu ba÷lamda
Azerbaycan halkÕyla Türk halkÕ, anket çalÕúmalarÕ farklÕ tarihlerde yapÕlmÕú olmasÕna
ra÷men kendi devletlerinin Avrupa ülkesi oldu÷u yönünde ortak görüúte olduklarÕ
söylenebilir.
Grafik 1: Sizce Azerbaycan Öncelikli Olarak Hangisidir? (%)

Soru 2: “Hangisini öncelikle takip edersiniz?” sorusuna katÕlÕmcÕlarÕn % 37’si,
öncelikli olarak dÕú politika haberlerini takip ettikleri cevabÕnÕ vermiútir. KatÕlÕmcÕlarÕn %
6

Erhan vd. (2010) s. 29-30.
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27’si iç politika haberlerini ve % 24’ü ekonomi haberlerini takip etmektedir. KatÕlÕmcÕlarÕn
dÕú politika haberlerini iç politika ve ekonomi haberlerine göre daha fazla takip ettikleri
görülmektedir. Bu soruya iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 2’dedir.
Grafik 2: Haberlerin Öncelikli Takip Edilme OranÕ (%)
23 ùubat-23 Nisan 2010’da 1764 kiúiyle gerçekleútirilen “Azerbaycan DÕú
PolitikasÕ Anketi”nde de “Hangi haberleri öncelikli olarak takip edersiniz?” sorusuna
katÕlÕmcÕlarÕn % 39’u öncelikli olarak dÕú politika haberlerini takip ettiklerini belirtmiútir.7
Bu ba÷lamda Azerbaycan halkÕnÕn, anket çalÕúmalarÕ farklÕ tarihlerde yapÕlmÕú olmasÕna
ra÷men öncelikli olarak dÕú politika haberlerini takip ettikleri bu iki anket sonucundaki
paralellikle de görülmektedir.

Soru 3: “Azerbaycan yönetiminin dÕú politika uygulamalarÕnÕ baúarÕlÕ buluyor
musunuz?” sorusuna katÕlÕmcÕlarÕn % 48’i, Azerbaycan yönetiminin dÕú politika
uygulamalarÕnÕ “tamamen baúarÕlÕ” ve “baúarÕlÕ” bulmaktadÕr. KatÕlÕmcÕlarÕn % 31’i de
mevcut uygulamalarÕ “baúarÕsÕz” ve “tamamen baúarÕsÕz” olarak de÷erlendirmiútir.
Azerbaycan yönetiminin uygulamalarÕnÕ “kÕsmen baúarÕlÕ” bulanlarÕn oranÕysa % 21’dir.
Bu ba÷lamda Azerbaycan halkÕnÕn, yönetimin dÕú politika uygulamalarÕnÕ baúarÕlÕ buldu÷u
görülmektedir. Bu soruya iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 3’tedir.
Grafik 3: Azerbaycan
De÷erlendirilmesi (%)
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DÕú
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31 Ekim-31 AralÕk 2009’da 1032 kiúiyle gerçekleútirilen “Kamuoyu ve Türk DÕú
PolitikasÕ Anketi”ndeki “Mevcut hükümetin dÕú politika uygulamalarÕnÕ baúarÕlÕ buluyor
7
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musunuz?” sorusuna verilen cevaplara göre anket katÕlÕmcÕlarÕnÕn % 23’ü, dÕú politika
uygulamalarÕnÕ “tamamen baúarÕlÕ” ve “baúarÕlÕ” bulmaktadÕr.8 Bu ba÷lamda Azerbaycan
halkÕnÕn dÕú politika alanÕnda yönetimine olan güveninin, Türk halkÕnÕn dÕú politika
alanÕnda yönetimine olan güveninden daha fazla oldu÷u söylenebilir.
2. Azerbaycan’Õn Genel DÕú PolitikasÕna BakÕú
Soru 7: “Sizce Azerbaycan dÕú politikasÕnÕn öncelikli gündem maddesi hangisidir?”
sorusuna katÕlÕmcÕlarÕn % 84’ü, Azerbaycan dÕú politikasÕnÕn öncelikli gündem maddesinin
“Da÷lÕk Karaba÷ sorunu” oldu÷unu belirtmiútir. KatÕlÕmcÕlarÕn % 11’iyse Azerbaycan dÕú
politikasÕnÕn öncelikli gündem maddesinin “ABD ve NATO’yla iliúkiler” oldu÷unu
belirtmiútir. Bu ba÷lamda Azerbaycan halkÕ, Da÷lÕk Karaba÷ sorununu Azerbaycan dÕú
politikasÕnÕn temel gündem maddesi olarak görmektedir. Bu soruya iliúkin da÷ÕlÕm Grafik
4’tedir.
Grafik 4: Azerbaycan DÕú PolitikasÕnÕn Öncelikli Gündem Maddesi
Hangisidir? (%)

23 ùubat-23 Nisan 2010’da 1764 kiúiyle gerçekleútirilen “Azerbaycan DÕú
PolitikasÕ Anketi”nde de “Sizce Azerbaycan dÕú politikasÕnÕ belirleyen en önemli etken
hangisidir?” sorusuna katÕlÕmcÕlarÕn % 91’i “Da÷lÕk Karaba÷ sorunu” cevabÕnÕ vermiútir.9
Bu ba÷lamda Azerbaycan halkÕ, anket çalÕúmalarÕ farklÕ tarihlerde yapÕlmÕú olmasÕna
ra÷men Da÷lÕk Karaba÷ sorununu Azerbaycan dÕú politikasÕnÕ belirleyen en önemli etken
ve temel gündem maddesi olarak görmektedir.
Soru 8: “Azerbaycan’Õn size göre öncelikli üç dostunu belirtiniz.” sorusuna
katÕlÕmcÕlarÕn % 39’u, dost olarak görülen devletler arasÕnda Türkiye’yi ilk sÕrada; %
26’sÕysa ABD’yi ikinci sÕrada belirtmiútir. øngiltere % 13’lük oranla üçüncü, Gürcistan %
7’lik oranla dördüncü ve Pakistan % 5’lik oranla beúinci sÕrada belirtilmiútir. Bu soruya
iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 5’te görülmektedir.
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Erhan vd. (2010) s. 22.
Lider TV (2010) s. 4.
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31 Ekim-31 AralÕk 2009’da 1032 kiúiyle gerçekleútirilen “Kamuoyu ve Türk DÕú
PolitikasÕ Anketi”ndeki “Türkiye’nin size göre en öncelikli üç ‘dostunu’ sÕralayÕnÕz.”
sorusuna anket katÕlÕmcÕlarÕnÕn % 30’u, Azerbaycan’Õ dost devletler sÕralamasÕnda ilk
sÕrada belirtmiútir.10 Bu ba÷lamda Azerbaycan halkÕyla Türk halkÕ, anket çalÕúmalarÕ farklÕ
tarihlerde yapÕlmÕú olmasÕna ra÷men birbirlerini dost devlet olarak görmektedir.
Grafik 5: Azerbaycan’Õn
De÷erlendirilmesi (%)

Öncelikli

Üç
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Soru 9: “Azerbaycan’Õn size göre öncelikli üç düúmanÕnÕ belirtiniz” sorusuna
katÕlÕmcÕlarÕn % 40’Õ, düúman olarak görülen devletler sÕralamasÕnda Ermenistan’Õ ilk
sÕrada belirtmiútir. ArdÕndan % 21’lik oranla øran, % 16’lÕk oranla Fransa, % 10’luk
oranla Rusya Federasyonu, % 5’lik oranla Yunanistan ve % 4’lük oranla
Türkmenistan cevaplarÕ verilmiútir. KatÕlÕmcÕlar arasÕndaki dokuz kiúi ise ABD ve
øngiltere’yi düúman olarak de÷erlendirmiútir. Bu soruya iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 6’da
görülmektedir.
31 Ekim-31 AralÕk 2009’da 1032 kiúiyle gerçekleútirilen “Kamuoyu ve Türk
DÕú PolitikasÕ Anketi”ndeki “Türkiye’nin size göre en öncelikli üç ‘düúmanÕnÕ’
sÕralayÕnÕz.” sorusuna anket katÕlÕmcÕlarÕnÕn % 38’i düúman olarak görülen devletler
sÕralamasÕnda ABD’yi ilk sÕrada belirtmiútir. ArdÕndan % 11’le Ermenistan, % 11’le
øsrail, % 6’yla Yunanistan ve % 5’le Fransa belirtilmiútir.11
Azerbaycan halkÕ düúman devletler sÕralamasÕnda Ermenistan’Õ birinci,
Fransa’yÕ üçüncü ve Yunanistan’Õ beúinci sÕrada belirtirken Türk halkÕ da düúman
devletler sÕralamasÕnda Ermenistan’Õ ikinci, Yunanistan’Õ dördüncü ve Fransa’yÕ
beúinci sÕrada belirtmiútir. Bu ba÷lamda Azerbaycan halkÕyla Türk halkÕnÕn, anket
çalÕúmalarÕ farklÕ tarihlerde yapÕlmÕú olmasÕna ra÷men düúman devletler algÕsÕnÕn
hemen hemen aynÕ oldu÷u görülmektedir.

10
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Erhan vd. (2010) s. 34-35.
Erhan vd. (2010) s. 32-33.
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Grafik 6: Azerbaycan’Õn
De÷erlendirilmesi (%)
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Soru 14: “Sizce Azerbaycan’Õn öncelikli üç sorunu nedir?” sorusuna
katÕlÕmcÕlarÕn % 60’Õ, “Da÷lÕk Karaba÷ sorunu”; % 20’si ise “ekonomik sorunlar” ve %
17’si de “insan haklarÕ ile demokratikleúme” sorunlarÕ oldu÷u cevabÕnÕ vermiútir. Bu
soruya iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 7’de görülmektedir.
23 ùubat-23 Nisan 2010’da 1764 kiúiyle gerçekleútirilen “Azerbaycan DÕú
PolitikasÕ Anketi”nde de “Azerbaycan dÕú politikasÕnÕ etkileyen öncelikli sorun nedir?”
sorusuna katÕlÕmcÕlarÕn % 66’sÕ “Da÷lÕk Karaba÷ sorunu” cevabÕnÕ vermiútir.12 Bu
ba÷lamda Azerbaycan halkÕ, Da÷lÕk Karaba÷’Õ öncelikli sorun olarak görmektedir.
Grafik 7: Azerbaycan’Õn Öncelikli Üç Sorununun De÷erlendirilmesi (%)

3.Azerbaycan’Õn ABD’yle øliúkilerine BakÕú
Soru 4: “Azerbaycan-ABD iliúkileri hakkÕnda ne kadar bilgilisiniz?”
sorusuna verdikleri cevaplara göre katÕlÕmcÕlarÕn % 41’inin Azerbaycan-ABD
12

Lider TV (2010) s. 4-5.
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iliúkileri hakkÕnda “çok bilgili”, % 36’sÕnÕn “bilgili” ve % 19’unun da “az bilgili”
olduklarÕ görülmektedir. KatÕlÕmcÕlarÕn % 4’üyse Azerbaycan-ABD iliúkileri
hakkÕnda bilgi sahibi de÷ildir. Bu ba÷lamda Azerbaycan halkÕnÕn, Azerbaycan-ABD
iliúkileri hakkÕnda bilgi sahibi olduklarÕ görülmektedir. Bu soruya iliúkin da÷ÕlÕm
Grafik 8’dedir.
Grafik 8: Azerbaycan-ABD øliúkileri HakkÕnda Ne Kadar Bilgilisiniz?
(%)

Soru 5: “Azerbaycan-ABD iliúkilerini nereden takip ediyorsunuz?” sorusuna
verdikleri cevaplara göre katÕlÕmcÕlarÕn % 33’ünün Azerbaycan-ABD iliúkilerini televizyon
ve radyodan takip ettikleri görülmektedir. Televizyon ve radyoyu, % 29’luk oranla
gazeteyle dergi ve % 14’lük oranla akademik yayÕnlar izlemektedir. Bu soruya iliúkin
da÷ÕlÕm Grafik 9’dadÕr.
Grafik 9: Azerbaycan-ABD øliúkilerinin Takip Edildi÷i Kaynaklar (%)

31 Ekim-31 AralÕk 2009’da 1032 kiúiyle gerçekleútirilen “Kamuoyu ve Türk DÕú
PolitikasÕ Anketi”ndeki “DÕú politika haberlerini nereden takip ediyorsunuz?” sorusuna
anket katÕlÕmcÕlarÕnÕn yarÕdan fazlasÕ (% 56), dÕú politika haberlerini televizyon ve radyodan
takip ettiklerini belirtmiútir.13 Burada Azerbaycan halkÕ, Azerbaycan-ABD iliúkilerini de
içeren dÕú politikayÕ Türk halkÕ gibi televizyon ve radyodan takip etmektedir. Bu ba÷lamda
Azerbaycan halkÕyla Türk halkÕ arasÕnda bir paralellik söz konusudur.
Soru 6: “Azerbaycan-ABD iliúkileri konusunda en do÷ru görüúleri kim dile
getirir?” sorusuna katÕlÕmcÕlarÕn % 47’si hükümetin, % 18’i ö÷retim üyelerinin ve % 18’i
medyanÕn Azerbaycan-ABD iliúkileri konusunda en do÷ru görüúleri dile getirdi÷ini
13

Erhan vd. (2010) s. 20-21.
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belirtmiútir. Bu sÕrayÕ muhalefet partileri ve sivil toplum örgütleri takip etmektedir. Bu
ba÷lamda Azerbaycan halkÕnÕn hükümete olan inancÕ görülmektedir. Bu soruya iliúkin
da÷ÕlÕm Grafik 10’dadÕr.
Grafik 10: Azerbaycan-ABD øliúkileri Konusunda En Do÷ru Görüúleri Kim
Dile Getirmektedir? (%)

Soru 10: “Azerbaycan’Õn ABD’yle müttefik olmasÕnÕ ister misiniz?” sorusuna
katÕlÕmcÕlarÕn % 68’i genel olarak evet biçiminde cevap vermiútir. Bu oranÕn % 38’i sadece
“evet”, % 30’u da “kesinlikle evet” úeklindedir. HayÕr yanÕtlarÕ içerisinde sadece “hayÕr”
yanÕtÕnÕn oranÕ % 21 iken, “kesinlikle hayÕr” yanÕtÕnÕn oranÕ % 11’dir. Bu soruya iliúkin
da÷ÕlÕm Grafik 11’de görülmektedir.
Grafik 11: Azerbaycan’Õn ABD’yle Müttefik OlmasÕnÕ øster Misiniz? (%)

Soru 11: “Sizce aúa÷Õdakilerden hangisi Azerbaycan-ABD iliúkileri açÕsÕndan
ABD’yi en iyi tarif eder?” sorusuna katÕlÕmcÕlarÕn % 45’i ABD’yi “dost devlet” olarak
tanÕmlamÕútÕr. ABD’yi “müttefik devlet” olarak nitelendirenlerin oranÕysa % 28’dir.
ABD’yi “güvenilmez devlet” olarak de÷erlendirenlerin oranÕ da % 27’dir. KatÕlÕmcÕlar
arasÕndaki dört kiúi ise ABD’yi “düúman devlet” olarak nitelendirmiútir. Bu soruya iliúkin
da÷ÕlÕm Grafik 12’de görülmektedir.
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Grafik 12: Azerbaycan-ABD øliúkileri AçÕsÕndan ABD Tarifinin De÷erlendirilmesi
(%)

23 ùubat-23 Nisan 2010’da 1764 kiúiyle gerçekleútirilen “Azerbaycan DÕú
PolitikasÕ Anketi”nde de “Sizce Azerbaycan, ABD’yle dost mudur?” sorusuna katÕlÕmcÕlarÕn
% 51’i genel olarak evet biçiminde yanÕt vermiútir.14 Bu ba÷lamda Azerbaycan halkÕ, anket
çalÕúmalarÕ farklÕ tarihlerde yapÕlmÕú olmasÕna ra÷men ABD’yi dost devlet olarak
de÷erlendirmektedir.
Soru 12: “Sizce ABD, Azerbaycan’a karúÕ güvenilir ve samimi davranÕyor mu?”
sorusuna katÕlÕmcÕlarÕn % 73’ü, ABD’nin Azerbaycan’a karúÕ güvenilir ve samimi
davrandÕ÷Õ cevabÕnÕ vermiútir. KatÕlÕmcÕlarÕn % 27’siyse ABD’nin Azerbaycan’a karúÕ
güvenilir ve samimi davranmadÕ÷ÕnÕ belirtmiútir. Bu soruya iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 13’te
görülmektedir.
Grafik 13: ABD, Azerbaycan’a KarúÕ Güvenilir ve Samimi DavranÕyor mu?
(%)

Soru 13: “Sizce Azerbaycan yönetimi ABD’yle iúbirli÷ine girmeli mi?” sorusuna
katÕlÕmcÕlarÕn % 85’i, genellikle evet úeklinde cevap vermiútir. Bu oranÕn % 49’u sadece
“evet”, % 36’sÕ da “kesinlikle evet” úeklindedir. HayÕr yanÕtlarÕ içerisinde sadece “hayÕr”
yanÕtÕnÕn oranÕ % 14 iken, “kesinlikle hayÕr” yanÕtÕnÕn oranÕ % 1’dir. Bu soruya iliúkin
da÷ÕlÕm Grafik 14’te görülmektedir.
14
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Grafik 14: Azerbaycan Yönetimi ABD’yle øúbirli÷ine Girmeli mi? (%)

Soru 15: “Sizce Azerbaycan’la ABD arasÕndaki en önemli üç iúbirli÷i alanÕ
nedir?” sorusuna cevap veren katÕlÕmcÕlarÕn % 19’u ekonomik iúbirli÷i, % 18’i enerji
hatlarÕ, % 15’i uluslararasÕ terörizmle mücadele, % 13’ü güvenlik alanÕnda iúbirli÷i,
% 13’ü Da÷lÕk Karaba÷ sorunu, % 12’si askeri iúbirli÷i ve % 8’i Azerbaycan’Õn
AB’ye yakÕnlaúmasÕ oldu÷unu belirtmiútir. Bu soruya iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 15’te
görülmektedir.
Grafik 15: Azerbaycan’la ABD ArasÕndaki En Önemli Üç øúbirli÷i AlanÕ
(%)

31 Ekim-31 AralÕk 2009’da 1032 kiúiyle gerçekleútirilen “Kamuoyu ve Türk DÕú
PolitikasÕ Anketi”ndeki “Sizce Türkiye ile ABD arasÕndaki en önemli üç iúbirli÷i alanÕ
nedir?” sorusunu ankete katÕlanlarÕn % 33’ü “askeri iúbirli÷i”, % 24’ü “ekonomik iúbirli÷i”
ve % 9’u “terörle mücadele” úeklinde cevaplandÕrmÕútÕr.15 Azerbaycan halkÕ “ekonomik
iúbirli÷i”ni birinci, “uluslararasÕ terörizmle mücadele”yi üçüncü sÕrada belirtirken Türk
halkÕysa “ekonomik iúbirli÷i”ni ikinci, “terörle mücadele”yi üçüncü sÕrada belirtmiútir. Bu
ba÷lamda Azerbaycan halkÕyla Türk halkÕnÕn, anket çalÕúmalarÕ farklÕ tarihlerde yapÕlmÕú
olmasÕna ra÷men devletlerinin ABD’yle iúbirli÷ini hemen hemen aynÕ alanlarda
de÷erlendirdikleri söylenebilir.
15
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Soru 16: “Sizce Azerbaycan’la ABD arasÕndaki en önemli üç sorun nedir?”
sorusuna cevap veren katÕlÕmcÕlarÕn % 50’si ABD Kongresi’nin Ermeni yanlÕsÕ
tutumu, % 31’i “Özgürlükleri Destekleme YasasÕ’na 907 SayÕlÕ Ek” madde ve %
13’ü insan haklarÕyla demokratikleúme sorunu oldu÷unu belirtmiútir. Bu soruya
iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 16’da görülmektedir.
Grafik 16: Azerbaycan’la ABD ArasÕndaki En Önemli Üç Sorun (%)

31 Ekim-31 AralÕk 2009’da 1032 kiúiyle gerçekleútirilen “Kamuoyu ve Türk DÕú
PolitikasÕ Anketi”ndeki “Sizce Türkiye ile ABD arasÕndaki en önemli üç sorun nedir?”
sorusunu ankete katÕlanlarÕn % 28’i “terörle mücadele”, % 20’si “øncirlik üssünün
kullanÕmÕ” ve % 16’sÕ da “Irak’Õn gelece÷i” úeklinde cevaplandÕrmÕútÕr.16 Bu ba÷lamda
Azerbaycan halkÕyla Türk halkÕnÕn, devletlerinin ABD’yle sorunlarÕnÕ dÕú politikalarÕna
uygun olarak farklÕ de÷erlendirdikleri söylenebilir.
a. Da÷lÕk Karaba÷ ve ABD
Soru 17: “Da÷lÕk Karaba÷’Õ Azerbaycan açÕsÕndan nasÕl nitelendirirsiniz?” sorusuna
cevap veren katÕlÕmcÕlarÕn % 88’i, Da÷lÕk Karaba÷’Õ Azerbaycan açÕsÕndan “asla
vazgeçilmez” olarak nitelendirmiútir. Da÷lÕk Karaba÷’Õ Azerbaycan açÕsÕndan “ekonomik
yük” olarak nitelendirenlerin oranÕysa % 5’tir. KatÕlÕmcÕlarÕn % 4’ü de Da÷lÕk Karaba÷’Õ
Azerbaycan açÕsÕndan “sorunun çözümünde taviz verilebilir” olarak nitelendirmiútir. Bu
ba÷lamda Azerbaycan halkÕ açÕsÕndan Da÷lÕk Karaba÷ asla vazgeçilmezdir ve Azerbaycan
dÕú politikasÕnÕn da en temel sorunudur. Bu soruya iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 17’de
görülmektedir.

16
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Grafik 17: Da÷lÕk Karaba÷’Õ Azerbaycan AçÕsÕndan NasÕl Nitelendirirsiniz?
(%)

Soru 18: “Sizce Azerbaycan, Da÷lÕk Karaba÷ sorununun çözümünde herhangi bir
devletin veya uluslararasÕ kurumun etkin bir rol oynamasÕnÕ istemeli mi? Üç tane
belirtiniz.” sorusuna cevap veren katÕlÕmcÕlarÕn % 31’i, Da÷lÕk Karaba÷ sorununun
çözümünde Türkiye’nin etkin bir rol oynamasÕnÕ istediklerini belirtmiútir. Da÷lÕk Karaba÷
sorununun çözümünde ABD’nin etkin bir rol oynamasÕnÕ isteyenlerin oranÕysa % 24’tür.
KatÕlÕmcÕlarÕn % 19’u da Da÷lÕk Karaba÷ sorununun çözümünde AGøT Minsk Grubu’nun
etkin bir rol oynamasÕnÕ istemiútir. Bu soruya iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 18’de görülmektedir.
23 ùubat-23 Nisan 2010’da 1764 kiúiyle gerçekleútirilen “Azerbaycan DÕú
PolitikasÕ Anketi”nde de “Da÷lÕk Karaba÷ sorununun çözümünde hangi devletin
etkin bir rol oynamasÕnÕ istersiniz?” sorusuna cevap veren katÕlÕmcÕlarÕn % 30’u
Türkiye’nin ve % 26’sÕ da ABD’nin etkin bir rol oynamasÕnÕ istediklerini
belirtmiútir.17 Bu ba÷lamda Azerbaycan halkÕnÕn, anket çalÕúmalarÕ farklÕ tarihlerde
yapÕlmÕú olmasÕna ra÷men Da÷lÕk Karaba÷ sorununun çözümünde Türkiye ve
ABD’nin etkin bir rol oynamasÕnÕ istedikleri bu iki anket sonucundaki paralellikle
de görülmektedir.

17
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Grafik 18: Azerbaycan, Da÷lÕk Karaba÷ Sorununun Çözümünde
Herhangi Bir Devletin veya UluslararasÕ Kurumun Etkin Bir Rol OynamasÕnÕ
østemeli mi? Üç Tane Belirtiniz. (%)

Soru 22: “Sizce ABD’nin Da÷lÕk Karaba÷ sorununu çözece÷ine inanÕyor
musunuz?” sorusuna katÕlÕmcÕlarÕn % 82’si genel olarak inanÕyorum biçiminde cevap
vermiútir. Bu oranÕn % 24’ü “çok inanÕyorum”, % 37’si “inanÕyorum” ve % 21’i “az
inanÕyorum” úeklindedir. “Hiç inanmÕyorum” yanÕtÕnÕn oranÕysa % 18’dir. Bu ba÷lamda
Azerbaycan halkÕnÕn, ABD’nin Da÷lÕk Karaba÷ sorununu çözece÷ine olan inancÕ
görülmektedir. Bu soruya iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 19’dadÕr.
Grafik 19: ABD’nin Da÷lÕk Karaba÷ Sorununu Çözece÷ine ønanÕyor musunuz?
(%)

Soru 23: “Sizce ABD, Da÷lÕk Karaba÷ sorununda Azerbaycan’Õ destekler mi?”
sorusuna katÕlÕmcÕlarÕn % 57’si, genel olarak evet biçiminde cevap vermiútir. Bu oranÕn %
30’u sadece “evet”, % 27’si de “kesinlikle evet” úeklindedir. HayÕr yanÕtlarÕ içerisinde
sadece “hayÕr” yanÕtÕnÕn oranÕ % 23 iken, “kesinlikle hayÕr” yanÕtÕnÕn oranÕ % 20’dir. Bu
ba÷lamda Azerbaycan halkÕ, Da÷lÕk Karaba÷ sorununun çözümünde ABD’nin
Azerbaycan’Õ destekleyece÷ini düúünmek-tedir. Bu soruya iliúkin da÷ÕlÕm Grafik
20’dedir.
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Grafik 20: ABD, Da÷lÕk Karaba÷ Sorununda Azerbaycan’Õ Destekler mi?
(%)

Soru 24: “Da÷lÕk Karaba÷ sorununda sizce ABD’nin rolü ne olmalÕ?” sorusuna
“AGøT Minsk Grubu’nun rolüne destek vermeli” úeklinde yanÕt verenlerin oranÕ % 38’dir.
“Aktif arabuluculuk rolü üstlenmeli” görüúünü savunanlarÕn oranÕ % 33 iken, “tarafsÕz
olmalÕ” diyenlerin oranÕ % 24’tür. Soruya “fikrim yok” diye cevap verenlerin oranÕysa %
5’tir. Bu soruya iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 21’de görülmektedir.
Grafik 21: Da÷lÕk Karaba÷ Sorununda Sizce ABD’nin Rolü Ne OlmalÕ?
(%)

23 ùubat-23 Nisan 2010’da 1764 kiúiyle gerçekleútirilen “Azerbaycan DÕú
PolitikasÕ Anketi”nde de “ABD’nin, Da÷lÕk Karaba÷ sorununun çözümünde rolü nasÕl
olmalÕ?” sorusuna cevap veren katÕlÕmcÕlarÕn % 39’u “AGøT Minsk Grubu’nun içinde
olmalÕ” ve % 37’si de “aktif arabuluculuk rolünde olmalÕ” úeklinde belirtmiútir.18 Bu
ba÷lamda Azerbaycan halkÕnÕn, anket çalÕúmalarÕ farklÕ tarihlerde yapÕlmÕú olmasÕna
ra÷men ABD’nin gerek kendisi ve gerekse AGøT Minsk Grubu’nda Da÷lÕk Karaba÷
sorununu çözebilece÷ine dair inanç taúÕdÕklarÕ söylenebilir.
Soru 25: “Sizce ABD, Azerbaycan ve Ermenistan arasÕnda arabulucu rolü oynamalÕ
mÕ?” sorusuna katÕlÕmcÕlarÕn % 33’ü, genel olarak evet biçiminde yanÕt vermiútir. Bu oranÕn
% 19’u “kesinlikle evet”, % 14’ü de sadece “evet” úeklindedir. HayÕr yanÕtlarÕ içerisinde
sadece “hayÕr” yanÕtÕnÕn oranÕ % 38 iken, “kesinlikle hayÕr” yanÕtÕnÕn oranÕ % 29’dur. Bu
ba÷lamda Azerbaycan halkÕnÕn, ABD’nin Azerbaycan’la Ermenistan arasÕnda arabulucu
rolü oynamasÕnÕ istemedi÷i görülmektedir. Bu soruya iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 22’dedir.
18
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Grafik 22: ABD, Azerbaycan
Arabuluculuk Rolü Üstlenmeli mi? (%)

ve

Ermenistan

ArasÕnda

Aktif

b.Hazar’Õn Hukuki Statüsü ve ABD
Soru 19: Sizce Azerbaycan, Hazar’Õn hukuki statüsü konusunda herhangi bir
devletin veya uluslararasÕ kurumun destek vermesini istemeli mi? Üç tane belirtiniz.”
sorusuna cevap veren katÕlÕmcÕlarÕn % 23’ü, Hazar’Õn hukuki statüsü konusunda
Türkiye’nin destek vermesini istediklerini belirtmiútir. Hazar’Õn hukuki statüsü konusunda
ABD’nin destek vermesini isteyenlerin oranÕysa % 20’dir. KatÕlÕmcÕlarÕn % 18’i de
Hazar’Õn hukuki statüsü konusunda Kazakistan’Õn destek vermesini istemiútir. Bu soruya
iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 23’tedir.
Grafik 23: Azerbaycan, Hazar’Õn Hukuki Statüsü Konusunda Herhangi Bir
Devletin veya UluslararasÕ Kurumun Destek Vermesini østemeli mi? Üç Tane
Belirtiniz. (%)

23 ùubat-23 Nisan 2010’da 1764 kiúiyle gerçekleútirilen “Azerbaycan DÕú
PolitikasÕ Anketi”nde de “Hazar’Õn hukuki statüsü konusunda hangi devletin destek
vermesini istersiniz?” sorusuna cevap veren katÕlÕmcÕlarÕn % 24’ü Türkiye’nin, % 23’ü
ABD’nin ve % 21’i de Kazakistan’Õn Hazar’Õn hukuki statüsü konusunda destek vermesini
istediklerini belirtmiútir.19 Bu ba÷lamda Azerbaycan halkÕnÕn, anket çalÕúmalarÕ farklÕ
19
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tarihlerde yapÕlmÕú olmasÕna ra÷men Hazar’Õn hukuki statüsü konusunda Türkiye, ABD ve
Kazakistan’Õn destek vermesini istedikleri bu iki anket sonucundaki paralellikle de
görülmektedir.
c. Azerbaycan’Õn Enerji PolitikasÕ ve ABD
Soru 27: “ABD’nin, Azerbaycan’Õn petrol ve do÷algaz politikasÕna bakÕúÕnÕ nasÕl
de÷erlendiriyorsunuz?” sorusuna cevap veren katÕlÕmcÕlarÕn % 31’i “kesinlikle olumlu
de÷erlendiriyorum”, % 40’Õ “olumlu de÷erlendiriyorum”, % 24’ü “olumsuz
de÷erlendiriyorum” ve % 3’ü “kesinlikle olumsuz de÷erlendiriyorum” biçiminde yanÕt
vermiútir. Bu soruya iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 24’te görülmektedir.
23 ùubat-23 Nisan 2010’da 1764 kiúiyle gerçekleútirilen “Azerbaycan DÕú
PolitikasÕ Anketi”nde de “Azerbaycan’Õn enerji politikasÕnÕ hangi devlet
desteklemektedir?” sorusuna cevap veren katÕlÕmcÕlarÕn % 41’i Türkiye’nin ve %
38’i de ABD’nin Azerbaycan’Õn enerji politikasÕnÕ destekledi÷ini belirtmiútir.20 Bu
ba÷lamda Azerbaycan halkÕ, anket çalÕúmalarÕ farklÕ tarihlerde yapÕlmÕú olmasÕna
ra÷men Azerbaycan’Õn enerji politikasÕnÕ ABD’nin destekledi÷ini düúünmekte ve
Azerbaycan’Õn enerji politikasÕna ABD’nin bakÕúÕnÕ olumlu de÷erlendirmektedir.
Grafik 24: ABD’nin, Azerbaycan’Õn Petrol ve Do÷algaz PolitikasÕna BakÕúÕnÕn
De÷erlendirilmesi(%)

ç. ABD’nin Askeri OperasyonlarÕna BakÕú
Soru 20: “Sizce Azerbaycan’Õn Afganistan’daki askeri varlÕ÷ÕnÕn gelece÷i ne
olmalÕdÕr?” sorusuna katÕlÕmcÕlarÕn % 31’i “asker sayÕsÕnÕ artÕrmalÕdÕr; ancak çatÕúma
bölgesinden uzak durmalÕdÕr”, % 25’i “asker sayÕsÕ aynÕ kalmalÕdÕr”, % 21’i “asker
sayÕsÕ azaltÕlmalÕdÕr” ve % 18’i “Azerbaycan askeri tamamen çekilmelidir”
biçiminde yanÕt vermiútir. Bu soruya genel olarak “asker sayÕsÕnÕ artÕrmalÕdÕr”
diyenlerin oranÕysa % 36’dÕr. Bu soruya iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 25’te görülmektedir.
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Grafik 25: Azerbaycan’Õn Afganistan’daki Askeri VarlÕ÷ÕnÕn Gelece÷i Ne
OlmalÕdÕr? (%)

31 Ekim-31 AralÕk 2009’da 1032 kiúiyle gerçekleútirilen “Kamuoyu ve Türk DÕú
PolitikasÕ Anketi”ndeki “Sizce Türkiye’nin Afganistan’daki askeri varlÕ÷ÕnÕn gelece÷i ne
olmalÕdÕr?” sorusunu ankete katÕlanlarÕn % 36’sÕ “Türk askeri tamamen çekilmelidir”, %
28’i “asker sayÕsÕnÕ artÕrmalÕdÕr; ancak çatÕúma bölgesinden uzak durmalÕdÕr”, % 14’ü
“asker sayÕsÕ aynÕ kalmalÕdÕr” ve % 11’iyse “asker sayÕsÕ azaltÕlmalÕdÕr” úeklinde
cevaplandÕrmÕútÕr.21 Azerbaycan halkÕ “asker sayÕsÕnÕ artÕrmalÕdÕr; ancak çatÕúma
bölgesinden uzak durmalÕdÕr”Õ birinci, “asker sayÕsÕ aynÕ kalmalÕdÕr”Õ ikinci ve “asker sayÕsÕ
azaltÕlmalÕdÕr”Õ üçüncü sÕrada belirtirken Türk halkÕysa “asker sayÕsÕnÕ artÕrmalÕdÕr; ancak
çatÕúma bölgesinden uzak durmalÕdÕr”Õ ikinci, “asker sayÕsÕ aynÕ kalmalÕdÕr”Õ üçüncü ve
“asker sayÕsÕ azaltÕlmalÕdÕr”Õ dördüncü sÕrada belirtmiútir. Bu ba÷lamda Azerbaycan
halkÕyla Türk halkÕnÕn, anket çalÕúmalarÕ farklÕ tarihlerde yapÕlmÕú olmasÕna ra÷men
devletlerinin Afganistan’daki askeri varlÕ÷ÕnÕn gelece÷ini hemen hemen aynÕ
de÷erlendirdikleri söylenebilir.
Soru 21: “Sizce Azerbaycan’Õn Irak’taki askeri varlÕ÷ÕnÕn gelece÷i ne
olmalÕdÕr?” sorusuna katÕlÕmcÕlarÕn % 30’u “asker sayÕsÕnÕ artÕrmalÕdÕr; ancak
çatÕúma bölgesinden uzak durmalÕdÕr”, % 26’sÕ “asker sayÕsÕ aynÕ kalmalÕdÕr”, %
21’i “asker sayÕsÕ azaltÕlmalÕdÕr” ve % 20’si “Azerbaycan askeri tamamen
çekilmelidir” biçiminde yanÕt vermiútir. Bu soruya genel olarak “asker sayÕsÕnÕ
artÕrmalÕdÕr” diyenlerin oranÕysa % 33’ür. Bu ba÷lamda Azerbaycan halkÕ, ABD’nin
Afganistan ve Irak’taki askeri operasyonlarÕ çerçevesinde çatÕúma bölgelerinden
21

Erhan vd. (2010) s. 66.
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uzak durmak úartÕyla asker sayÕsÕnÕn artÕrÕlmasÕnÕ gerekli oldu÷unu düúünmektedir.
Bu soruya iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 26’dadÕr.
Grafik 26: Azerbaycan’Õn Irak’taki Askeri VarlÕ÷ÕnÕn Gelece÷i Ne OlmalÕdÕr?
(%)

Soru 26: “Sizce ABD’nin iste÷i halinde Azerbaycan bu devlete bir askeri üs
tahsis etmeli mi?” sorusuna cevap veren katÕlÕmcÕlarÕn % 57’si genel olarak evet
biçiminde yanÕt vermiútir. Bu oranÕn % 30’u sadece “evet”, % 27’si de “kesinlikle
evet” úeklindedir. HayÕr yanÕtlarÕ içerisinde sadece “hayÕr” yanÕtÕnÕn oranÕ % 25 iken,
“kesinlikle hayÕr” yanÕtÕnÕn oranÕ % 18’dir. Bu soruya iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 27’de
görülmektedir.
Grafik 27: ABD’nin øste÷i Halinde Azerbaycan Bu Devlete Bir Askeri Üs
Tahsis Etmeli mi? (%)
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23 ùubat-23 Nisan 2010’da 1764 kiúiyle gerçekleútirilen “Azerbaycan DÕú
PolitikasÕ Anketi”nde de “Azerbaycan hangi devlete veya uluslararasÕ kuruma askeri
üs tahsis edebilir?” sorusuna cevap veren katÕlÕmcÕlarÕn % 47’si NATO’ya, % 29’u
Türkiye’ye ve % 22’i de ABD’ye askeri üs tahsis edilebilece÷ini belirtmiútir.22 Bu
ba÷lamda Azerbaycan halkÕnÕn, anket çalÕúmalarÕ farklÕ tarihlerde yapÕlmÕú olmasÕna
ra÷men NATO úemsiyesi altÕnda ABD’ye askeri üs tahsis edilebilece÷ine dair inanç
taúÕdÕklarÕ söylenebilir.
d.ABD’nin øran PolitikasÕna BakÕú
Soru 28: “øran’a yalnÕzca ABD veya ABD önderli÷indeki uluslararasÕ bir
örgüt tarafÕndan askeri bir müdahale yapÕlÕrsa Azerbaycan nasÕl davranmalÕdÕr?”
sorusuna katÕlÕmcÕlarÕn % 58’i “müdahaleye tarafsÕz olmalÕdÕr”, % 19’u “müdahaleyi
desteklemelidir”, % 13’ü “müdaheleye katÕlmalÕdÕr” ve % 5’i “müdahaleye karúÕ
çÕkmalÕdÕr” biçiminde yanÕt vermiútir. Bu soruya iliúkin da÷ÕlÕm Grafik 28’de
görülmektedir.
23 ùubat-23 Nisan 2010’da 1764 kiúiyle gerçekleútirilen “Azerbaycan DÕú
PolitikasÕ Anketi”nde de “øran’a askeri müdahale gerçekleúirse Azerbaycan nasÕl
davranmalÕdÕr?” sorusuna katÕlÕmcÕlarÕn % 55’i “tarafsÕz olmalÕdÕr” úeklinde cevap
vermiútir.23 Bu ba÷lamda Azerbaycan halkÕnÕn, anket çalÕúmalarÕ farklÕ tarihlerde
yapÕlmÕú olmasÕna ra÷men øran’a herhangi bir askeri müdahale durumunda
Azerbaycan’Õn tarafsÕz olmasÕ gerekti÷i yönündeki düúünceleri bu iki anket
sonucundaki paralellikle de görülmektedir.

Grafik 28: øran’a YalnÕzca ABD veya ABD Önderli÷indeki UluslararasÕ
Bir Örgüt TarafÕndan Askeri Bir Müdahale YapÕlÕrsa Azerbaycan NasÕl
DavranmalÕdÕr? (%)

22
23

Lider TV (2010) s. 24-25.
Lider TV (2010) s. 23.
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B. Azerbaycan’da YapÕlan MülakatlarÕn Genel Sonucu
Mülakat; iktidar, muhalefet ve tarafsÕzlardan oluúan toplam 12 kiúiyle
yapÕlmÕútÕr. Mülakata katÕlanlar; Azerbaycan Devlet BaúkanlÕ÷Õ ødaresinin Genel
Sekreteri Ramiz Mehdiyev, Baúbakan Artur Resulzade, DÕúiúleri BakanÕ Eldar
Memmedyarov, Milli E÷itim BakanÕ Misir Merdanov, Yeni Azerbaycan Partisi
(YAP) Genel Baúkan YardÕmcÕsÕ Ali Ahmedov, Musavat Parti (MP) Genel BaúkanÕ
øsa Kamber, Azerbaycan Halk Cephesi Partisi (AHCP) Genel BaúkanÕ Ali Kerimli,
Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel BaúkanÕ Lale ùövket, Azerbaycan Milli østiklal
Partisi (AMøP) Genel BaúkanÕ Etibar Memmedov, Vefa Guluzade, Rasim
Musabeyov ve Eldar Namazov’dur. Mülakata katÕlanlar, anket çalÕúmasÕndan seçilen
yedi soruyu cevaplandÕrmÕútÕr. Böylece cevaplanan yedi soruyla iktidar, muhalefet ve
tarafsÕzlarÕn Azerbaycan’daki ABD imajÕ araútÕrÕlmÕútÕr.
“Sizce Azerbaycan öncelikli olarak hangisidir?” sorusuna mülakata
katÕlanlarÕn 10’u “BatÕ de÷erlerini taúÕyan Kafkas ülkesidir.” cevabÕnÕ verirken
tarafsÕzlardan Rasim Musabeyov, “Azerbaycan, BatÕ de÷erlerini taúÕyan Asya
ülkesidir.”; yine tarafsÕzlardan Eldar Namazov, “Kafkas ülkesi olan Azerbaycan BatÕ
ve øslam kültürüne sahiptir.” cevabÕnÕ vermiútir.
“Sizce Azerbaycan-ABD iliúkileri açÕsÕndan ABD’yi en iyi hangisi tarif
eder?” sorusunu Baúbakan Artur Resulzade, Milli E÷itim BakanÕ Misir Merdanov,
YAP Genel Baúkan YardÕmcÕsÕ Ali Ahmedov ve Vefa Guluzade “müttefik devlet”
olarak cevaplandÕrÕrken AMøP Genel BaúkanÕ Etibar Memmedov ve Eldar Namazov
“güvenilmez devlet” olarak; Azerbaycan Devlet BaúkanlÕ÷Õ ødaresinin Genel Sekreteri
Ramiz Mehdiyev, DÕúiúleri BakanÕ Eldar Memmedyarov, MP Genel BaúkanÕ øsa Kamber,
AHCP Genel BaúkanÕ Ali Kerimli, LDP Genel BaúkanÕ Lale ùövket ve Rasim Musabeyov
da “dost devlet” olarak cevaplandÕrmÕútÕr.
“Sizce Azerbaycan’la ABD arasÕndaki iúbirli÷i alanlarÕ nelerdir?” sorusunu
Azerbaycan Devlet BaúkanlÕ÷Õ ødaresinin Genel Sekreteri Ramiz Mehdiyev, Baúbakan
Artur Resulzade, DÕúiúleri BakanÕ Eldar Memmedyarov “enerji sektöründe ve boru
hatlarÕnda iúbirli÷i, uluslararasÕ terörizmle mücadelede iúbirli÷i, askeri iúbirli÷i, Da÷lÕk
Karaba÷ sorununda ve güvenlik alanÕnda iúbirli÷i” úeklinde cevaplandÕrÕrken Milli E÷itim
BakanÕ Misir Merdanov, YAP Genel Baúkan YardÕmcÕsÕ Ali Ahmedov ve LDP Genel
BaúkanÕ Lale ùövket “enerji sektöründe iúbirli÷i, uluslararasÕ terörizmle mücadelede
iúbirli÷i ve güvenlik alanÕnda iúbirli÷i” olarak; MP Genel BaúkanÕ øsa Kamber, AHCP
Genel BaúkanÕ Ali Kerimli, Vefa Guluzade, Eldar Namazov ise “ekonomik ve özellikle
enerji sektöründe iúbirli÷i, uluslararasÕ terörizmle mücadelede iúbirli÷i ve askeri iúbirli÷i”
úeklinde; AMøP Genel BaúkanÕ Etibar Memmedov ve Rasim Musabeyov da “enerji
sektöründe iúbirli÷i” olarak cevaplandÕrmÕútÕr.
“Sizce Azerbaycan’la ABD arasÕndaki sorunlar nelerdir?” sorusunu Azerbaycan
Devlet BaúkanlÕ÷Õ ødaresinin Genel Sekreteri Ramiz Mehdiyev, Baúbakan Artur Resulzade,
DÕúiúleri BakanÕ Eldar Memmedyarov, YAP Genel Baúkan YardÕmcÕsÕ Ali Ahmedov, LDP
Genel BaúkanÕ Lale ùövket, Vefa Guluzade, Rasim Musabeyov ve Eldar Namazov “ABD
Kongresi’nin Ermeni yanlÕsÕ tutumu ve “Özgürlükleri Destekleme YasasÕ’na 907 SayÕlÕ Ek”
madde” úeklinde cevaplandÕrÕrken MP Genel BaúkanÕ øsa Kamber, AHCP Genel BaúkanÕ
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Ali Kerimli ve AMøP Genel BaúkanÕ Etibar Memmedov ise “ABD Kongresi’nin Ermeni
yanlÕsÕ tutumu ile insan haklarÕ ve demokratikleúme sorunu” olarak; Milli E÷itim BakanÕ
Misir Merdanov da “ABD Kongresi’nin Ermeni yanlÕsÕ tutumu ve Da÷lÕk Karaba÷ sorunu”
úeklinde cevaplandÕrmÕútÕr.
“Da÷lÕk Karaba÷ sorununda sizce ABD’nin rolü ne olmalÕ?” sorusunu Azerbaycan
Devlet BaúkanlÕ÷Õ ødaresinin Genel Sekreteri Ramiz Mehdiyev, Baúbakan Artur Resulzade,
DÕúiúleri BakanÕ Eldar Memmedyarov, AHCP Genel BaúkanÕ Ali Kerimli, MP Genel
BaúkanÕ øsa Kamber ve Eldar Namazov “AGøT Minsk Grubu’nun rolüne destek vermeli”
úeklinde cevaplandÕrÕrken YAP Genel Baúkan YardÕmcÕsÕ Ali Ahmedov, Milli E÷itim
BakanÕ Misir Merdanov, LDP Genel BaúkanÕ Lale ùövket, Vefa Guluzade ve Rasim
Musabeyov ise “aktif arabuluculuk rolü üstlenmeli”; AMøP Genel BaúkanÕ Etibar
Memmedov da “tarafsÕz olmalÕ” úeklinde cevaplandÕrmÕútÕr.
“Sizce ABD’nin iste÷i halinde Azerbaycan bu devlete bir askeri üs tahsis etmeli
mi?” sorusunu Azerbaycan Devlet BaúkanlÕ÷Õ ødaresinin Genel Sekreteri Ramiz Mehdiyev,
Baúbakan Artur Resulzade, DÕúiúleri BakanÕ Eldar Memmedyarov, YAP Genel Baúkan
YardÕmcÕsÕ Ali Ahmedov, LDP Genel BaúkanÕ Lale ùövket, Vefa Guluzade ve Rasim
Musabeyov “evet” olarak; Milli E÷itim BakanÕ Misir Merdanov, MP Genel BaúkanÕ øsa
Kamber, AHCP Genel BaúkanÕ Ali Kerimli, AMøP Genel BaúkanÕ Etibar Memmedov ve
Eldar Namazov ise “hayÕr” úeklinde cevaplandÕrmÕútÕr.
“øran’a yalnÕzca ABD veya ABD önderli÷indeki uluslararasÕ bir örgüt tarafÕndan
askeri bir müdahale yapÕlÕrsa Azerbaycan nasÕl davranmalÕdÕr?” sorusunu Azerbaycan
Devlet BaúkanlÕ÷Õ ødaresinin Genel Sekreteri Ramiz Mehdiyev, Baúbakan Artur Resulzade,
DÕúiúleri BakanÕ Eldar Memmedyarov, Milli E÷itim BakanÕ Misir Merdanov, MP Genel
BaúkanÕ øsa Kamber, AHCP Genel BaúkanÕ Ali Kerimli, AMøP Genel BaúkanÕ Etibar
Memmedov, Eldar Namazov ve Rasim Musabeyov “müdahaleye tarafsÕz olmalÕ” seklinde
cevaplandÕrÕrken YAP Genel Baúkan YardÕmcÕsÕ Ali Ahmedov ve Vefa Guluzade ise
“müdahaleyi desteklemeli”; LDP Genel BaúkanÕ Lale ùövket de “müdahaleye katÕlmalÕdÕr”
úeklinde cevaplandÕrmÕútÕr.

Sonuç
Azerbaycan’Õn ABD’yle politik, ekonomik ve askeri iliúkiler içerisinde
oldu÷u bilinmektedir. 2500 kiúiyle gerçekleútirilen anket ve 12 kiúiyle
gerçekleútirilen mülakat çalÕúmalarÕ; ikili iliúkilerin kamuoyu tarafÕndan ne úekilde
algÕlandÕ÷ÕnÕ ve Azerbaycan kamuoyundaki ABD imajÕnÕn ikili iliúkileri ne ölçüde
etkiledi÷ini ortaya koymaktadÕr. Azerbaycan’da ABD imajÕnÕ konu alan anket ve
mülakatlarÕn sonuçlarÕ, bekleneni teyit etmesinin yanÕnda úaúÕrtÕcÕ bir nitelik de
taúÕmaktadÕr. Ancak özellikle aúa÷Õdaki yedi sorunun sonuçlarÕnÕn altÕnÕn da
çizilmesi önemli görülmektedir.
“Sizce Azerbaycan öncelikli olarak hangisidir?” sorusuna anket
katÕlÕmcÕlarÕnÕn % 33’ü “Avrupa ülkesi”, % 29’u “Kafkasya ülkesi” oldu÷u yönünde
görüú bildirmiútir. TarafsÕzlardan Rasim Musabeyov ve Eldar Namazov’un dÕúÕnda
mülakata katÕlanlarÕn 10’u da “BatÕ de÷erlerini taúÕyan Kafkas ülkesidir.” cevabÕnÕ
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vermiútir. Anket katÕlÕmcÕlarÕnÕn % 33’ünün Azerbaycan’Õn Avrupa ülkesi oldu÷u
yönünde görüú bildirmeleri, bu devletin BatÕ de÷erlerini taúÕmasÕndan kaynaklandÕ÷Õ
söylenebilir. Bu ba÷lamda anket katÕlÕmcÕlarÕyla mülakata katÕlanlarÕn ortak görüúte
olduklarÕ; Kafkas ülkesi olan Azerbaycan’Õn BatÕ de÷erlerini taúÕdÕ÷Õ ve Azerbaycan
toplumunun kendini AvrupalÕ gördü÷ü söylenebilir. Bu da Azerbaycan’Õn ABD ve
BatÕ Avrupa devletleri e÷ilimli bir dÕú politikaya yönelmesinde etkili olmuútur.
“Sizce Azerbaycan-ABD iliúkileri açÕsÕndan ABD’yi en iyi hangisi tarif
eder?” sorusuna karúÕlÕk anket katÕlÕmcÕlarÕnÕn % 45’i “dost devlet”, % 28’i ise
“müttefik devlet” olarak tanÕmlamÕútÕr. Mülakata katÕlanlarÕn altÕsÕ “dost devlet”;
dördü de “müttefik devlet” olarak cevap vermiútir. Ankete ve mülakata katÕlanlarÕn
“dost devlet” veya “müttefik devlet” úeklindeki tanÕmÕnÕn; Azerbaycan’la ABD
arasÕndaki politik, ekonomik ve askeri iliúkilerin geliúmesinde etkili oldu÷u
söylenebilir.
“Sizce Azerbaycan’la ABD arasÕndaki iúbirli÷i alanlarÕ nelerdir?” sorusuna
anket katÕlÕmcÕlarÕnÕn % 19’u “ekonomik iúbirli÷i”, % 18’i “enerji hatlarÕ”, % 15’i
“uluslararasÕ terörizmle mücadele” ve % 13’ü “güvenlik alanÕnda iúbirli÷i” olarak
cevap vermiútir. Mülakata katÕlanlar genel olarak “ekonomik ve özellikle enerji
sektörüyle boru hatlarÕnda iúbirli÷i” úeklinde görüú belirtmiútir. Bunlara ek olarak
AMøP Genel BaúkanÕ Etibar Memmedov ve Rasim Musabeyov’un dÕúÕnda mülakata
katÕlanlarÕn 10’u “uluslararasÕ terörizmle mücadele”; altÕsÕ da “güvenlik alanÕnda
iúbirli÷i” ve beúi ise “askeri iúbirli÷i” úeklinde cevap vermiútir. Bu ba÷lamda verilen
cevaplar ve belirtilen görüúlerin, Azerbaycan’la ABD arasÕndaki iúbirli÷i alanlarÕnÕn
çeúitlili÷inin birer göstergesi oldu÷u söylenebilir.
“Sizce Azerbaycan’la ABD arasÕndaki sorunlar nelerdir?” sorusunu anket
katÕlÕmcÕlarÕnÕn % 50’si “ABD Kongresi’nin Ermeni yanlÕsÕ tutumu”, % 31’i
“Özgürlükleri Destekleme YasasÕ’na 907 SayÕlÕ Ek” madde ve % 13’ü “insan
haklarÕyla demokratikleúme sorunu” olarak cevaplandÕrmÕútÕr. Mülakata katÕlanlarÕn
tamamÕ “ABD Kongresi’nin Ermeni yanlÕsÕ tutumu” úeklinde belirttikleri görüúlerine
ek olarak sekizi “Özgürlükleri Destekleme YasasÕ’na 907 SayÕlÕ Ek” madde ve üçü
de “insan haklarÕyla demokratikleúme sorunu” diye cevaplar vermiútir. Bütün bunlar,
Azerbaycan-ABD iliúkilerinin geliútirilmesinde bazÕ faktörlerin engel teúkil etti÷ini
göstermektedir.
“Da÷lÕk Karaba÷ sorununda sizce ABD’nin rolü ne olmalÕ?” sorusuna anket
katÕlÕmcÕlarÕnÕn % 38’i “AGøT Minsk Grubu’nun rolüne destek vermeli”, % 33’ü
“aktif arabuluculuk rolü üstlenmeli”, % 24’ü de “tarafsÕz olmalÕ” cevabÕnÕ verirken;
mülakata katÕlanlarÕn altÕsÕ “AGøT Minsk Grubu’nun rolüne destek vermeli”, beúi
“aktif arabuluculuk rolü üstlenmeli” ve biri de “tarafsÕz olmalÕ” úeklinde görüú
belirtmiútir. Bu ba÷lamda katÕlÕmcÕlarÕn; Da÷lÕk Karaba÷ sorunuyla ilgili ABD’nin
gerek kendisi, gerekse AGøT Minsk Grubu’nda Rusya Federasyonu’yla Fransa’ya
göre daha tarafsÕz davranaca÷Õ ve bu sorunu çözebilece÷ine dair inanç taúÕdÕklarÕ
dikkat çekmektedir.
“Sizce ABD’nin iste÷i halinde Azerbaycan bu devlete bir askeri üs tahsis
etmeli mi?” sorusunu anket katÕlÕmcÕlarÕnÕn % 57’si genel olarak evet, % 43’de genel
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olarak hayÕr biçiminde; mülakata katÕlanlarÕn yedisi “evet”, beúi de “hayÕr” úeklinde
cevaplandÕrmÕútÕr. Mülakatta “evet” diyenler, bu cevaplarÕna ek olarak NATO
úemsiyesi altÕnda ABD’ye askeri üs tahsis edilebilece÷ini belirtmiúlerdir. Bu
ba÷lamda yapÕlan anket ve mülakatlarÕn sonuçlarÕnÕn de÷erlendirilmesinde verilen
“evet” cevabÕndaki paralellik, Azerbaycan-ABD askeri iliúkilerinde NATO’nun da
önem arz etti÷ini göstermektedir.
“øran’a yalnÕzca ABD veya ABD önderli÷indeki uluslararasÕ bir örgüt
tarafÕndan askeri bir müdahale yapÕlÕrsa Azerbaycan nasÕl davranmalÕdÕr?” sorusuna
anket katÕlÕmcÕlarÕnÕn % 58’i “müdahaleye tarafsÕz olmalÕdÕr”, % 19’u “müdahaleyi
desteklemelidir” ve % 13’ü “müdahaleye katÕlmalÕdÕr” biçiminde yanÕt vermiútir.
Mülakata katÕlanlarÕn dokuzu “müdahaleye tarafsÕz olmalÕdÕr”, ikisi “müdahaleyi
desteklemelidir” ve biri de “müdahaleye katÕlmalÕdÕr” úeklinde görüú belirtmiútir. Bu
ba÷lamda, verilen cevaplar; “modernleúme politikasÕ”yla Azerbaycan’Õn ABD’yle
iliúkilerinin daha dinamik ve faal olmasÕ sa÷lansa bile komúusu øran’la iliúkilerini
korumakta özenli davrandÕ÷ÕnÕn bir göstergesidir.
Azerbaycan’da; anket ve mülakat katÕlÕmcÕlarÕ iç politikadaki farklÕ
yaklaúÕmlarÕnÕ bir kenara bÕrakarak dÕú politikada ortak düúüncelere sahip olduklarÕ
ve birlikte hareket ettikleri görülmektedir. Azerbaycan kamuoyu, iktidarÕ, muhalefeti
ve tarafsÕzlarÕn; ABD’yle iliúkilerde ortak yaklaúÕma sahip olduklarÕ ve ikili
iliúkilerin geliútirilmesi için hep beraber hareket ettikleri söylenebilir. YapÕlan anket
ve mülakatlarÕn de÷erlendirilmesi sonucu; Azerbaycan’da oluúan olumlu ABD
imajÕnÕn, Azerbaycan-ABD iliúkilerinin geliútirilmesine katkÕ sa÷ladÕ÷Õ,
Azerbaycan’Õn ABD ve BatÕ Avrupa devletleri e÷ilimli bir dÕú politikaya
yönelmesinde etkili oldu÷u söylenebilir.
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