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Resmi Adı Ürdün Haşimi Krallığı
Başkent Amman

Yüzölçümü 92.300 km²
Nüfus 6.187.000
GSYH 29,23 milyar dolar

Hükümet Biçimi Anayasal Monarşi
Devlet Başkanı Kral Abdullah (1999-)

Başbakan Avn El Hasavne
Dışişleri Bakanı Naser Judeh

Türkiye Büyükelçisi Faris Şevket El-Mufti
Askeri Harcamalar 1,363 milyar dolar

Asker Sayısı 100,500

Etnik Yapı

Arap % 98

Diğer % 2

Dini Yapı

İslam % 92

Hıristiyan % 6

Diğer % 2

Petrol Üretimi 87,77 varil/gün
Petrol Tüketimi 98.000 varil/gün

İhracat 7,986 milyar dolar
İthalat 16,21 milyar dolar
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Özet
Ürdün, Ortadoğu’da Batılı aktörler tarafından siyasi açıdan önemli bir 
müttefik olarak nitelendirilmektedir. Bu bakımdan Ürdün’ün durumu, 
hem bölge ülkelerini hem de Batılı ülkeleri yakından ilgilendirmektedir. 
Bu makale Ürdün’de 2011 yılında meydana gelen ekonomik, politik 
ve sosyal gelişmeleri konu almıştır. Bu amaçla yıl bazında ülkedeki iç 
ve dış gelişmeler incelenmiştir. Arap Baharı çerçevesinde yaşamaya 
başladığı olaylar, Ürdün’ün 2011’deki en önemli politik ve toplum-
sal gelişmelerdir. Makalede söz konusu gelişmelere ilişkin, hem sos-
yal sınıfların ve politik grupların hem de Amman yönetiminin dönem 
içindeki tutumu değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı ■ Ulusal Reform Cephesi ■ Filistinliler ■ 
Müslüman Kardeşler ■ Dış Yardım



Jordan 2011
Abstract
Jordan is considered as an important allied politically by the western 
actors in the Middle East region. In this respect, the status of Jordan 
concerns closely both countries in the region and western countries. 
This article is about economic, political and social developments that 
occurred in Jordan in 2011. For this reason, the internal and external 
developments in the country are investigated. The Arab Spring related 
events that Jordan started to experience in 2011 are the most important 
political and social development. This article evaluates the attitude of 
both social classes and political groups and of the Amman government 
during the Arab Spring.

Keywords: Arab Spring ■ National Reform Front ■ Palestinians ■ Muslim 
Brothers ■ Foreign Aid



İç Gelişmeler: Eylemler, 
Aktörler ve Reform Çabaları

B u çalışmada 2011 yılında Ürdün’ün iç ve dış politik gelişmeleri ile bun-
ları etkileyen unsurlar incelenmiştir. Arap Baharı başta olmak üzere, 

meydana gelen iç politik gelişmeler ile Ürdün’ün dış politik tutumları, ça-
lışmanın ana konusunu oluşturmuştur. Ürdün’ün iç ve dış politik tutumunun 
saptanması amacıyla, Batılı ülkelerle ve bölge ülkeleriyle ilişkiler konu edin-
miş, söz konusu hususlar ayrıca iç politik gelişmeler ve ekonomik durum ile 
beraber değerlendirilmiştir. 

Ürdün’de yaşanan Arap Baharı, bölge ülkelerinde yaşananlardan farklı 
özellikler taşımaktadır. Esasen bu farklılıklar kısmen Ürdün’ün farklılığından 
da kaynaklanmaktadır. Ürdün, bölge monarşilerinden farklı olarak uzun yıl-
lardan beri liberal bir reform çabası içindedir. Bu reformlar, hem ekonomik 
hem de politik alanda yürütülmektedir. Diğer bölge ülkelerinde yaşananlara 
göre, Arap Baharı kapsam ve sonuçları bakımından Ürdün’de daha sınırlı et-
kiye sahip olmuştur. Büyük ölçüde şiddete dayanmayan bir hareket olarak 
rejimi ıslah etmek üzere gerçekleştirilmiştir.1

Ürdün’deki gösterilerin şiddet içermemesinin birkaç temel nedeninin ol-
duğu söylenebilir. Gösterilerin barışçıl nitelikli olması ve güvenlik güçlerinin 
göstericilere karşı aşırı güç kullanmaması en temel nedenlerdendir. Ayrıca 
göstericiler, Kralla birlikte çalışarak değişimi sağlayabileceklerine dair umut 
taşıdığı, şiddetin müzakereci pozisyonlarına zarar vereceği ve reform şansı-
nı azaltacağını da düşünmektedir.2 Bu hareket ve düşünce tarzının şiddete 
izin vermediği söylenebilir. Ayrıca, Ürdün’deki aşiret liderleri, İslamcılar ve 
sol parti mensupları ile her kesimden oluşan insanlar, ilk defa Arap Baharı 
nedeniyle bir araya gelerek caddeleri doldurmuş ve gerçek reform çağrıları 
yapmıştır. Göstericiler, gerçek reformlar yapılması üzerinde uzlaşmışlardır.3
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Ürdün’de Arap Baharı çerçevesinde yaşanan gelişmelerde rejimin en 
önemsediği kesim Filistinlilerdir. Rejimi yönetenler, nüfusun çoğunluğunu 
oluşturan Filistinlileri, Arap Baharı eylemlerinden uzak tutmaya çalışmıştır. 
Bu amaçla Filistinlilere “yanınızdayız” mesajını vermek üzere, Ramallah’a 
ziyaretler yapılmıştır. Ürdün Kralı’nın en son 2000 yılında Ramallah’ı ziyaret 
ettiği düşünülürse, bu iddianın doğruluğuna hak verilebilir. Ürdün Kralı’nın, 
Filistin yönetimi ile yakınlaşması, çok uzun bir aradan sonra Ramallah’ı zi-
yaret etmesi, Filistin lideri Mahmut Abbas’ı iki ayda beş kez ağırlaması, İs-
rail-Filistin görüşmelerine ev sahipliği yaparken, bu görüşmelerde Ürdün’de 
yaşanması muhtemel isyanları ele alması, Amman yönetiminin halk hareket-
lerini önlemeye yönelik girişimleri olarak değerlendirilmektedir.4

Ürdün’de protesto eylemleri 2011 Ocak ayında başlamış, Mart ayında bü-
yümüş ve yayılmıştır. Ancak, çok büyük boyutlara ulaşmamıştır. Protestocu-
lar, gösterilerde daha çok özgürlüklerin kısıtlanmamasını ve kayırmacılığın 
sona erdirilmesini istemişlerdir. Ancak gösterilerin gerçek bir değişime neden 
olduğunu söylemek mümkün değildir.5 Başta Başkent Amman olmak üzere, 
Ürdün’ün Erbed ve el-Kerek gibi kentlerinde 14 Ocak’ta gösteriler düzen-
lenmiş ve Başbakan Samir el-Rifai Hükümeti’nin istifasını isteyen pankartlar 
taşınmıştır. Benzer şekilde 19 Ocak’ta Amman’da yapılan gösteriye 5000 kişi 
katılmıştır. Gösteride, hayat pahalılığı ve yolsuzluklar eleştirilmiştir. Kral, 
gösteriler sonrasında, hükümete fiyatların düşürülmesi ve halkın üzerindeki 
ekonomik baskının azaltılması için acil önlem alınması talimatını vermiştir. 
Hükümet, bunun üzerine, benzin, şeker, pirinç ve sütü de içeren 13 kalem 
malda fiyatları düşürmüştür.6 

26 Ocak’ta başlayan ve 28 Ocak Cuma günü de devam eden protesto-
larda, Amman sokaklarını dolduran halk; fiyatların artmasını, enflasyonu ve 
işsizliği gerekçe göstererek yönetimi eleştirmiştir. 3.500 kişilik gösterici grup 
dışında, Cuma namazı sonrasında, 2.500 kişilik ayrı bir grup daha toplana-
rak Başbakan Samir el-Rifai’nin istifasını istemiştir.7 Amman, Zerka, Irbid, 
Mufrak, Aclan ve Karak’ta Şubat ayında yapılan gösterilerde de hükümetin 
mali politikaları eleştirilmiştir. Halk, yöneticilerin Ürdün’ü özel mülkü haline 
getirdiğini savunmuş, yöneticilerin kurumsallaşmış nepotizmine (akraba ka-
yırmacılığı) tepki göstermiştir.8 Bu gösteriler sonrasında istifa eden Başbakan 
Samir el-Rifai’nin yerine Başbakan Bahit göreve getirilmiştir. 

Başbakan Bahit, protestoların devam etmesi üzerine, 3 Şubat’ta muhalefet 
partileri temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunmuştur. 
Muhalefet, seçim yasası reformu ile ilgili beklentilerin öncelikli istekleri ol-
duğunu ve gösterilere devam edeceklerini bildirmiştir.9 Dolayısıyla yeni baş-
bakan döneminde de değişen bir şey olmamış; gösteriler artarak devam etmiş-
tir. Yapılan gösteriler, sadece tek bir gruba ait gösteriler olarak kalmamıştır. 
Gösteriler başlangıçta Müslüman Kardeşler Hareketi tarafından organize edi-
liyor olsa da zamanla daha farklı kesimlerin katıldığı gösteriler haline dö-
nüşmüştür. Örneğin Amman el-Hüseyin Camii’nde 18 Şubat’ta kılınan Cuma 
namazı sonrasında, binden fazla kişi gösteri yürüyüşü yapmıştır. Eylemlere, 
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Müslüman Kardeşler dışında, sol muhalefet ile genç gruplar da katılmıştır. 
Eylemlerde; reform, seçilmiş hükümet, adil seçim sistemi, yolsuzlukla mü-
cadele gibi istekler dile getirilmiştir.10 Ayrıca, Kralın yetkilerinin azaltılması, 
Başbakan’ın halk tarafından seçilmesi talebinde bulunulmuştur. Hükümet 
yanlıları ise 18 Şubat’ta eylem yapan göstericilere saldırmış, saldırılar sonu-
cunda 8 kişi yaralanmıştır.11 

Muhalefet hareketlerine yönelik saldırılar, muhalefet grupları tarafından 
eleştirilmiştir. İslami Hareket Cephesi (İHC; Islamic Action Front, IAF) 
Sözcüsü Cemil Ebubekir tarafından yapılan basın açıklamasında; hükümet 
yanlısı grupların, halkın siyasi reform talebiyle 18 Şubat’ta düzenlediği ba-
rışçıl gösterilere saldırmasının kışkırtıcı ve kabul edilemez olduğunu;  sal-
dırganların yargılanmasını ve cezalandırılmasını istediklerini söylemiştir.12 
Göstericilere yönelik saldırı sadece 18 Şubattaki saldırıyla sınırlı kalmamış-
tır. Daha sonraki dönemlerde de yapılan gösterileri sona erdirmek, gösteri-
cilere zarar vermek amaçlı gösteri ya da saldırılar düzenlenmiştir. Örneğin 
Selhub’da “reform ve yolsuzluk” konferansına katılanlara yönelik saldırılar 
bu türden saldırılardandır. Konferansa katılanlara yönelik yapılan saldırılar 
sonucunda, en az 35 kişinin yaralandığı, 27 aracın hasar gördüğü iddia edil-
miştir. Ulusal Reform Cephesi Başkanı Ahmed Obeydat, saldırıyı yapanların 
aşiret mensupları olduğunu ve bunların arkasında devlet güçlerinin bulundu-
ğunu açıklayarak saldırıları kınamıştır.13

Krala destek verenler, sadece hükümet aleyhtarlarına karşı saldırıda bu-
lunmamış; zaman zaman Kral lehinde gösteriler de yapmıştır. Kral Abdullah’a 
destek için, internetteki sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrıya kulak 
vererek 11 Mart’ta aralarında 20 milletvekili ve 3 bin kadar çocuğun da bu-
lunduğu destekçiler gösteri düzenlemiştir. Yapılan gösteri yürüyüşünde, “ru-
humuz, kanımız sana feda olsun Kral Abdullah” yazan pankartlar taşınmış-
tır.14 Kral Abdullah, 30 Ocak’ta doğmasına rağmen, Şubat ayı boyunca Krala 
sevgi gösterileri devam etmiş, birçok ilde Kral için doğum günü partileri dü-
zenlenmiştir. 

Hükümet aleyhtarı gösteriler, sonraki aylarda da devam etmiştir. Göste-
rilerde genelde ortak bir dil kullanılmış ve benzer talepler dile getirilmiştir. 
Şubat ayı sonuna doğru yapılan gösterilere, Ulusal Reform Cephesi, sol parti-
ler, milliyetçi kanat, dini gruplar ve gençlik grupları da katılmıştır. İHC Söz-
cüsü Cemil Ebubekir, yaptığı açıklamada, 25 Şubat’ta ülke çapında düzenle-
nen gösteriye, 20 gençlik grubunun, dini ve milli grupların ve sol partilerin 
“gerçek değişime evet” sloganıyla katıldığını söylemiştir.15 Ulusal Reform 
Cephesi tarafından, el-Nahil meydanında düzenlenen gösteride; iç politik 
ve ekonomik içerikli çağrılar dışında, Wadi Arab Agreement olarak adlan-
dırılan Ürdün ve İsrail arasındaki antlaşmanın iptal edilmesi istenmiştir.16 
Ayrıca, 12-15 Mayıs tarihlerinde Filistin işgalinin 63. yıldönümü nedeniyle 
de Karameh’te protesto eylemleri düzenlenmiştir. 150’den fazla STK ve siya-
si partinin katıldığı gösteride 5 binden fazla kişi toplanarak Filistin’e dön-
mek istediklerini belirtmiştir.17 Hükümeti eleştiren gösterilerin en şiddetlisi 
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28 Mart’ta yapılmış, gösteri sırasında bir kişi öldürülmüştür. Başlangıcından 
Mart sonuna kadar olan gösterilerde, yaralananların sayısının 120’yi aştığı 
ve bunun ilave sorunlara yol açtığı ifade edilmiştir. Öyle ki yerel uzmanlar 
bu protestolardan hareketle Ürdün’ün sosyal dokusunun bozulmaya başladığı 
yorumunu yapmıştır.18 

Polis Şefi Tümgeneral Mecali, 14 Mart’ta 2012’de yaptığı basın açıkla-
masında, 2011 yılı gösterilerinde toplam 4361 eylemin gerçekleştiğini ve 
bundan sonra şiddet içerikli eylem beklemediklerini ifade etmiştir.19 Gerçek-
ten de daha sonra yapılan gösteriler şiddet içermemiştir. Ancak, gösterilerde 
azalma değil, artma olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan bir gösteride de bizzat 
Krala saldırı düzenlenmiştir. Kral Abdullah, 13 Haziran’da güneydeki Tafile 
şehrini ziyaretinde, bir grup gencin taşlı ve boş şişeli saldırısına uğramıştır. 
Yapılan resmi açıklamada; Krala yapılan saldırı yalanlanmış, saldırı sonu-
cunda kimsenin yaralanmadığı dile getirilmiştir.20 Farklı siyasi kesimlerin ka-
tılımıyla gerçekleşen hükümet karşıtı gösteriler Ekim ayında artarak devam 
etmiştir. 7 Ekim’de binlerce reformist ile muhalefet partili yaptıkları gösteride 
Kralın reform sürecinin “yavaş” ve “sahte” olduğunu iddia etmişlerdir.21 2 ve 
17 Aralık’ta yapılan gösterilerde muhalefet, Kralın kamudaki yolsuzlukları 
önlemeye yönelik tutumunu “yetersiz” olarak nitelendirmiştir. Göstericiler, 
Kral ve eşine yakınlığıyla tanınan bir önceki Amman Belediye Başkanı’nın 
yolsuzluk suçlaması nedeniyle yakalanıp salıverilmesini, yolsuzluk ve kayır-
macılıkla mücadelede hükümetin ciddiyetsizliğinin bir delili olarak değer-
lendirmiştir.22

Ürdün’de 2011 yılı siyasi gelişmeleri içinde Arap Baharı eylemlerinden 
başka, eylemlerin aktörlerinin de incelenmesinde yarar vardır. Bu aktörlerin 
en önemlileri ve en etkilileri Ulusal Reform Cephesi (URC) ile Müslüman 
Kardeşler (MK) Hareketi’nin siyasi kanadını temsil eden İHC’dir. Ulusal Re-
form Cephesi, Arap Baharı eylemcileri tarafından oluşturulmuş bir şemsiye 
oluşumdur. URC bünyesinde, ülkenin siyasi yelpazesinin her kesiminden ka-
tılımcılar yer almıştır. Zeki Beni Erşeyd, 2010 parlamento seçimlerinden beri 
başlatılan bir girişim olan Ulusal Reform Cephesi’nin reform süreci için ba-
ğımsız bir reform komisyonu oluşturduğunu dile getirmiştir. Beni Erşeyd yap-
tığı açıklamada, Ulusal Reform Cephesi girişimlerinin hükümet tarafından 
engellenmeye çalışıldığını, kendilerinin bireysel hareket etmediğini, hare-
ketlerinin ve reform taleplerinin sokakların sesi olduğunu söylemiştir.23 URC 
Başkanı Ahmed Obeydat da yaptığı açıklamada, anayasal reformları, halkın 
seçimlere katılımını ve adil temsilini sağlayan bir modern seçim kanununun 
yapılmasını önemsediklerini belirtmiştir.24 

Arap Baharı’nın en önemli aktörlerinden bir diğeri de MK Hareketi’dir.  
Ülkedeki en eski muhalefet hareketi olan, en çok taraftarı bulunan, ülke-
nin iç ve dış politikasında en etkili olan MK şiddet içeren eylemlerden uzak 
durmaktadır. MK, politik yaşama İHC aracılığıyla etki etmeye çalışmakta-
dır. İHC, devletin halka güven vermediğini, halkın kurumlarda temsil edil-
mediğini ve halkın çıkarlarının gözetilmediğini savunmuştur.25 İHC Genel 
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Sekreteri Hamza Mansur, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı kentler aleyhine, 
seyrek nüfuslu kırsal bölgelere avantaj sağlayan seçim sistemini eleştirmiş; 
rejimin, genellikle hükümet politikalarını destekleyen kabile adaylarını, li-
beral ve İslamcı muhalif siyasetçiler aleyhine kayırdığını dile getirmiştir.26 
Ürdün’de Arap Baharı ile ilgili yaşananlar kapsamında, diğer muhalif grup-
lar, MK Hareketi’ni de eleştirmiştir. Sol muhalefet lideri Nahit Hattar, MK 
Hareketi’nin, muhalefet eylemlerine katılmalarını istediklerini ama hareketin 
liderliğini yapmalarını istemediklerini dile getirmiştir.27  

Ürdün Arap Baharı ile birlikte ele alınması gereken bir diğer aktör olan 
Kral Abdullah, Ürdün siyasal sisteminin en önemli aktörüdür. Ürdün Haşimi 
Krallığında en önemli yetki ve politik güce sahip olan Kral Parlamentonun 
Üst Meclisi olan Senato’nun 60 senatörünü atama yetkisine sahiptir.28 Tea-
müle göre, Başbakan ve Bakanlar, meclis dışından atandığından dolayı bu 
siyasal yapıda Kralın tutumu son derece önemli hale gelmektedir. Reformla-
rın ana aktörü de Kral Abdullah’dır. Kral yaptığı tüm açıklamalarda, reform 
yanlısı olduğunu ve hükümete de reformu salık verdiğini dile getirmiştir.

Siyasi reformlarla ilgili olarak; içeride sert bir direnişin olduğunu, bu 
nedenle, Ürdün’de reform sürecinin “iki adım ileri, bir adım geri” şeklin-
de ilerlediğini ifade eden Kral, anayasanın 131. maddesinden 42’sinde dü-
zenlemeye gidildiğini açıklamıştır. Anayasa Mahkemesi ve bağımsız seçim 
kurulunun oluşturulduğunu; hükümetin geçici yasalar çıkarma yetkisine sı-
nırlamalar getirildiğini, 2012’de siyasi partiler yasa tasarısının meclise su-
nulacağını, şeffaf, özgür ve adil, seçimlerin önünün açılacağını belirtmiştir.29 
Kral, Mart 2011’de Ürdün muhalefetinden 52 üyenin temsil edildiği, Ulusal 
Diyalog Komitesi’ni kurmuş ve bu komiteye seçim kanunu ile siyasi partiler 
kanunu tasarısını hazırlama görevi vermiştir. Kral, aynı zamanda anayasayı 
revize etmek amacıyla, Krallık Komitesi’ni de kurmuş ve politik reformların 
gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapma görevi vermiştir.30

Ordu Günü ve Taç Giyme Günü vesilesiyle reform vizyonunu açıklayan 
Kral, Arap Baharı’nın idealleri olan özgürlük, insan onuru ve adalet anlayı-
şının kendileri için de çok değerli olduğunu dile getirmiştir. Bu amaçların 
gerçekleştirilmesi için de ulusal komitenin oluşturulduğunu, ulusal uzlaşı 
için çalışacaklarını, kayırmacılık ve yolsuzluğun bütün şekilleriyle mücadele 
edeceklerini, ekonomik ve politik reformların gerçekleştirilmesini istedikle-
rini söylemiştir.31

2011 Ürdün siyasi yaşamının en önemli gelişmelerinden biri, devletin 
tepe yönetiminde yapılan görev değişimleridir. Ülkede 2011’de 3 defa başba-
kan ve hükümet değişimi yapılmıştır. Arap Baharı başlamadan önce Ürdün’de 
iktidarda bulunan Samir el-Rifai Hükümeti, eylemlerin başlaması üzerine 
getirilen eleştiriler sonucunda 1 Şubat 2011’de istifa etmiştir. Bunun üzerine 
Kral Abdullah, eski askeri danışmanı olan Maruf el-Bahit’i yeni hükümeti 
kurmakla görevlendirmiş ve Bahit Hükümeti, 9 Şubat’ta yemin ederek göre-
vine başlamıştır. El-Bahit’in kurduğu 27 kişilik hükümette Müslüman Kar-
deşler eski üyesi, sol eğilimli bir sendikacı ve bir kadın hakları savunucusu 
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gibi muhalifler de yer almıştır. El-Bahit, iktidara geldikten sonra, özgürlükleri 
genişletmeye yönelik sözler vermişse de bu sözler, Arap Baharı protestolarını 
engelleyememiştir.32

Önceki Başbakanlık döneminde yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya ka-
lan Başbakan Bahit’e, ikinci başbakanlık döneminde reformları engellemek 
suçlaması da yapılmıştır. Bu gelişme üzerine, 17 Ekim’de Başbakan Bahit’in 
istifası kabul edilmiştir. Kral Abdullah, el-Bahit’in yerine, aynı tarihte reform 
sürecinin daha iyi yürütülmesi amacıyla Avn Şevket el-Hasavne’yi başbakan 
olarak atamıştır. Uluslararası Adalet Divanı’nda hâkimlik yapan el-Hasavne, 
1994’te İsrail ile imzalanan barış anlaşmasında Ürdün heyetine danışmanlık 
hizmeti vermiştir.33 Hasavne Hükümeti, 24 Ekim 2011 günü kurulmuştur. El 
Hasavne, 2011’in ilk on ayında başa getirilen üçüncü başbakan olmuş, 6 ay 
başbakanlık yaptıktan sonra Nisan 2012’de istifa etmiştir.

Dış Politika

Ürdün’ün dış ilişkilerinin 2011 yılında hareketli olduğu görülmektedir. Bizzat 
Kral tarafından birçok ülkeye ziyaretler yapılmış, pek çok ülkeyle karşılıklı 
ziyaretler aracılığıyla ilişkiler geliştirilmeye çalışılmış ve çeşitli işbirliği an-
laşmaları imzalanmıştır. 

Batılı Ülkeler ile İlişkiler

Ürdün’ün siyasi ve ekonomik ilişkilerinin önemli bir boyutunu Batılı ülkelerle 
ilişkiler oluşturmaktadır. Batılı aktörlerden ekonomik, politik ve sosyal ko-
nularda destek alan Ürdün’ün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa 
Birliği (AB) üyesi ülkelerle ilişkileri çok önemlidir. Batılı politikacılar böl-
gede çıkarlarının sürdürülmesi bakımından “hayati önemde” bir ülke olarak 
değerlendirdikleri Ürdün’e destek vermeleri gerektiğini düşünmektedirler.34 

ABD, Ürdün’ün en önemli ekonomik ve politik destekçisi konumundadır. İki 
ülke arasındaki yakın ilişkiler, ekonomik yardımlar, Ortadoğu Barış Süreci, 
İsrail-Filistin ilişkileri ve politik diğer konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu 
ilişkiler karşılıklı diplomatik ziyaretler ve imzalanan anlaşmalarla güçlendi-
rilmektedir.

Mayıs ayında ABD’yi ziyaret eden Kral siyasi, ekonomik ve kültürel çev-
reler ve azınlık lobileriyle görüşmeler yapmıştır. Yapılan görüşmelerde, 100’ü 
aşkın şirketin CEO’su Ürdün’e davet edilmiştir. Ayrıca, 21 Mayıs’ta, ABD-
Ürdün İş Forumu yapılmıştır. ABD ile söz konusu ziyaretler sonucunda sanayi, 
turizm, eğitim, enerji, sağlık, lojistik alanlarında yaklaşık 12 ortaklık anlaş-
ması imzalanmış ve ABD’den 1 milyar dolar hibe alınmıştır.35 Benzer şekilde, 
Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 
ABD Ürdün’ün sağlık ve eğitim sektörünü desteklemek amacıyla 2011’de 
359,3 milyon dolar yardım yapmayı taahhüt etmiştir. Anılan meblağın 184 
milyon dolarının bütçe kaynaklı projelerde kullanılması kararlaştırılmıştır.36 

Kral Abdullah, BM 66. Genel Kurul toplantıları nedeniyle ABD’yi zi-
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yaretinde, 21-23 Ekim’de Ölü Deniz’de yapılacak olan “Dünya Ekonomik 
Forumu”na katılması için birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile 
özel sektör CEO’larını ülkesine davet etmiştir. Ölü Deniz’deki Dünya Eko-
nomik Forumu’nda Prenses Sümeyye Teknoloji Üniversitesi ile bazı Batılı 
şirketler arasında 2 milyar dolarlık elektrik enerjisi üretimini konu alan bir 
anlaşma da imzalanmıştır.37

Ürdün’ün Batı ile ilişkilerinin önemli bir ayağını oluşturan AB ile ilişkiler 
temelde AB’nin güçlü ülkeleriyle sürdürülmüştür. İlişkilerde nükleer enerji, 
ekonomik yardımlar, ticari ilişkiler ve politik destek konuları ön plana çık-
maktadır. Temmuz ayında Fransa’ya giden Kral, Fransız yetkililerle yaptığı gö-
rüşmeler sonucunda nükleer enerji alanında işbirliği anlaşması imzalamıştır. 
Fransız yetkililer, 2011-2013 döneminde Ürdün KOBİ’lerine verilmek üzere 
600 milyon Avro destek sağlamayı taahhüt etmiştir.38 Kral Kasım ayında da 
Londra’yı ziyaret etmiştir. Başbakan Cameron ve Kraliçe Elizabeth ile görü-
şen Kral, Arap Baharı’nın bölgede çok önemli bir role sahip olduğunu dile 
getirmiş ve Britanya’nın Ürdün’e desteğini istemiştir. Kral Abdullah, ayrıca 
iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine değinerek turizm ve benzeri 
alanlarda işbirliğini geliştirmek arzusunda olduklarını da dile getirmiştir.39 
Öte yandan, Hollanda’nın Amman Büyükelçisi Heleen Saaf Van Der Beek, 
Hollanda Hükümeti tarafından küçük ve orta büyüklükteki projeler için Ür-
dünlü girişimcilere 4,750 milyon Avro tutarında bir bağış sağlandığını du-
yurmuştur. Büyükelçi, bu bağışların, sadece özel sektör girişimcilerine değil 
aynı zamanda yerel yönetimlere de verilebileceğini de belirtmiştir.40 Ayrıca, 
AB ile Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı arasında imzala-
nan bir anlaşmayla AB’nin, Ürdün’e, 2011-2014 yılları için 103 milyon Avro 
hibe vermesi kararlaştırılmıştır. Hibenin 25 milyonunun su, yerel kalkınma, 
demokrasi ve yönetim konularında, 78 milyonun ise genel bütçe içinde ye-
nilenebilir enerji, eğitim, sağlık ve kamu bütçesi için kullanılacağı duyurul-
muştur.41 

Bölge Ülkeleri ile İlişkiler 

2011 yılı siyasi gelişmeleri içinde bölge ülkeleriyle ilişkiler de önemli bir yer 
işgal etmiştir. Ürdün, bölge ülkeleri içinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Katar, İsrail, Mısır, Türkiye, Filistin Yönetimi ve Irak ile ekono-
mik, politik ve sosyal içerikli ilişkilere sahiptir. Anılan ülkelerle ilişkilerde 
ekonomik boyut ön plana çıkmaktadır. Bu bakımdan, Ürdün’e sağlanan deste-
ğin temelini karşılıklı diplomatik ilişkiler oluşturmaktadır.

Dostane ilişkilere sahip olduğu Ürdün’e en cömert davranan bölge ülkesi 
olan Suudi Arabistan, Ürdün’e Arap Baharı nedeniyle rejim istikrarının sağ-
lanması amaçlı ekonomik ve politik destek sağlamıştır. Bu destekler karşılık-
lı ziyaretlerle somutlaştırılmıştır. Suudi Dışişleri Bakanı el-Faysal ile Ürdün 
Kralı Abdullah 11 Mayıs’ta Amman’da bir görüşme yapmış ve iki ülke arasın-
daki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmuştur.42 
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Ürdün Kralı, 3 Temmuz’da Suudi Arabistan’ı ziyaret ederek ülkesine Körfez 
İşbirliği Konseyi (KİK) üyeliğine verdiği destek için Suud yönetimine teşek-
kür etmiş ve 2011 yılı başında aldığı 400 milyon dolarlık bağışa ek olarak bir 
milyar dolarlık bir destek daha almıştır.  

Ürdün’ün bölge ülkeleri içindeki ilişkileri bakımından tartışmalı bir yere 
sahip olan İsrail de önemli bir konumdadır. Filistin kökenli Ürdünlüler, İsrail 
ile Ürdün arasındaki yakın ilişkiyi eleştirmektedir. Müslüman Kardeşler baş-
ta olmak üzere, muhalefet de aynı şekilde Ürdün yönetimini eleştirmektedir. 
Ürdün-İsrail yakın ilişkisi, Arap Baharı sonrası değişen bölgesel dinamikler 
sonucunda bazı kesimlerden daha çok tepki çekmeye başlamıştır. Ürdünlüle-
rin Facebook üzerinden örgütlenerek İsrail Büyükelçisinin çekilmesini iste-
yen çok geniş katılımlı bir protesto gösterisi yapma hazırlığı İsrailli yetkilileri 
endişelendirmiştir. Bölgede İsrail Büyükelçisinin bulunduğu tek ülkenin Ür-
dün olması, halk tarafından eleştirilmiştir.43 Ancak bu eleştiriler, İsrail Büyü-
kelçisinin ülkeden ayrılması sonucunu doğurmamıştır.

Arap Baharının etkisiyle İsrail’e yönelik eleştirilerinin dozunu artıran bir 
politika izleyen Ürdün Yönetimi, Filistin yönetimi ile ilişkilerinde de bir ya-
kınlaşma çabası içine girmiştir. Ancak bunun, konjonktürel bir tutumu yan-
sıttığı söylenebilir. İsrail Cumhurbaşkanı Peres’in Ürdün ziyaretinde de aynı 
tutumun bir örneği yaşanmıştır. Kral İsrail yönetimini, Filistin’in kurulmak 
istendiği yerler olan Doğu Kudüs’te ve aynı zamanda Batı Şeria’da yeni yer-
leşim yerleri açmaya devam etmesi nedeniyle suçlamış ve İsrail’in tutumunu 
barış çabaları için “ciddi bir engel” olarak nitelemiştir.44 Ayrıca barış için, 
Filistin Devleti’nin kurulmasının ve İsrail’in tanınmasının şart olduğunu, ba-
rış görüşmeleri için kapıları kapatan liderlerin, geleceği göremeyen liderler 
olduğunu da vurgulamıştır.45

Suriye-Ürdün ilişkileri, Arap Baharı nedeniyle yaşanan hareketlilik dola-
yısıyla artan bir öneme sahip olmuştur. Ürdün, yakın komşuluk ve ticari ilişki-
leri nedeniyle Suriye’de yaşananlardan olumsuz etkilenmiştir. Suriye-Ürdün 
ilişkilerinde Suriye’ye yönelik uluslararası ambargo kararının yansımaları 
ile mülteciler sorunu önem taşımıştır. Ürdün yönetimi ekonomik gerekçeler-
le Suriye’ye yönelik ambargo kararının uygulamasına katılmak istememiştir. 
Ürdün Dışişleri Bakanı Cude, Ürdün ekonomisinin Suriye’ye uygulanan yap-
tırımlardan dolayı zarar göreceğini iddia ederek Arap Birliği’nin Suriye’ye 
yönelik ambargo kararından istisna tutulmalarını istemiştir. Bakan Cude, 
Ürdün’ün Suriye’de geniş çaplı ekonomik çıkarları olduğunu, Ürdünlü bin-
lerce öğrencinin Suriye’de eğitim gördüğünü, ortak sınır ve su kaynakları gibi 
meselelerin iki ülke arasındaki işbirliğini zorunlu kıldığını dile getirmiştir.46 
Benzer şekilde, Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Kayed tarafından 
yapılan basın açıklamasında Ürdün’ün ticaret ve havacılık sektörünün ambar-
go kararından muaf tutulması isteği dile getirilmiştir.47 
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Suriye ile ilişkilerin ikinci boyutunu ise mülteci sorunu oluşturmuştur. 
Esad yönetimine bağlı askerlerin göstericilere karşı şiddetli baskı kurması 
sonucunda çok sayıda Suriyeli Ürdün’e kaçmıştır. Ürdün’deki yardım kuru-
luşları tarafından yapılan açıklamada Suriye olaylarının başladığı 14 Mart’tan 
15 Aralık’a kadar Ürdün’e iltica eden aile sayısının binin üzerinde olduğu 
belirtilmiştir.48 Ayrıca, Baas Ordusu’ndan firar eden 100 asker ve polise de 
sığınma hakkı vermiştir.49 Suriye’de yaşanan olayların Ürdün’ün stratejik öne-
mini arttırdığı ileri sürülmüştür. Suriye yönetimine karşı oluşturulan ve Ürdün 
tarafından resmen tanınmayan Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Burhan Gal-
yun da yaptığı açıklamada Suriye’de devam eden şiddetin durdurulmasında 
Ürdün’ün kritik bir rol oynadığını ifade etmiştir.50 Ürdün ile Suriye arasındaki 
diplomatik ilişkiler de çeşitli düzeylerde sürdürülmüştür. Başbakan Bahit, 11 
Mayıs’ta Suriyeli mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’nin istik-
rar kazanmasını istediğini söylemiş,51 ancak Kral Abdullah Suriye Cumhur-
başkanı Esad’ın iktidardan çekilmesini istemiştir. Kral Abdullah’ın bu çağrı-
sı, Arap Baharı boyunca bir Arap liderin, diğer bir Arap lidere ilk kez görevi 
bırakma çağrısı olmuştur.52

Ürdün’ün yakın ilişki içinde olduğu bir diğer önemli bölge ülkesi olan Mı-
sır ile ilişkilerde öne çıkan konu doğalgaz konusudur. Ürdün, Mısır’dan dünya 
fiyatlarının %60’ı altında yılda 900 milyon dolarlık, doğalgaz ithal etmekte-
dir. Mısır’dan Ürdün’e gelen doğalgaz boru hattı Arap isyanları sonrasında de-
falarca (yıl sonuna kadar 10 kez) kundaklanınca Ürdün, farklı kaynak arayı-
şına girmiştir. Bu amaçla Irak ve Katarla görüşmeler başlatılmış ve Navigant 
Consulting, Trowers and Hamlins, Mapstone, Tractable Engeneering 
gibi firmalarla Akabe’de gaz istasyonu yapımı için girişimde bulunulmuştur.53 

Ürdün’ün bölge ülkeleri içindeki ilişkisinin önemli bir diğer boyutunu 
Filistinlilerle ilişkisi oluşturmaktadır. Filistin meselesi, Ürdün için hem iç 
hem de dış siyasi bağlantıları olan bir konudur. Ürdün Başbakan’ı Şevket el-
Hasavne yaptığı açıklamada, Filistin meselesi ile alakalı olarak 1999 yılında 
Hamas lideri Halit Meşal’in Ürdün’den çıkarılmasını “hukuka aykırı bir şe-
kilde yapılan politik hata” olarak nitelendirmiştir. Başbakan, Hamas’ın Am-
man ofisinin kapatılmasının ve üst düzey yöneticilerine yasak getirilmesinin 
yanlış olduğunu da dile getirmiştir.54 Kral Abdullah, Filistin Devlet Başkanı 
Mahmut Abbas ile 8 Aralık’ta bir araya gelerek, barış süreci ve iki ülke ortak 
çıkarlarını ilgilendiren bazı bölgesel konuları ele almıştır. Kral Abdullah, gö-
rüşmede Filistinlilerin 1967 anlaşmasına göre özgürlüklerinin sağlanması ve 
bağımsız bir devlet kurma meşru haklarının olduğunu ifade etmiştir.55

Türkiye ile İlişkiler

Türkiye ile Ürdün arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 1 
Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşmaya göre, hassas ürünler lis-
tesi dışındaki Ürdün menşeli sanayi ürünleri, bu tarihten itibaren Türkiye’ye 
gümrüksüz olarak giriş yapmaktadır. Ayrıca hassas ürünler listesi dışındaki 
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Türk ürünleri de Ürdün’e aşamalı olarak gümrük vergisi alınmadan girecek-
tir.56 İmzalanan ortaklık anlaşmaları ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin 
ürün çeşitliliği sağlanarak 2 yıl içinde 1 milyar dolar seviyesine çıkarılma-
sı hedeflenmiştir. Taraflar arasında, ekonomik, teknik ve sanayi işbirliğinin 
artırılması ve güçlendirilmesi, mal ticaretindeki kısıtlamaların kaldırılması, 
uygun rekabet koşullarının yaratılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi 
ve tarafların üçüncü ülke piyasalarındaki ticaret ve işbirliğinin geliştirilmesi, 
başlıca hedefler arasındadır. İki ülke arasında ulaşım ve enerji alanlarında 
işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar da devam etmektedir.57

Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkiler, stratejik ortaklık çerçevesinde iler-
lemektedir. İmzalanan 40’ın üzerindeki anlaşma ve mutabakat muhtırasıyla 
iki ülke ilişkilerinin altyapısı oluşturulmuştur. İki ülkenin bölge sorunlarına 
bakışları da paraleldir. Türk yatırımcıların Ürdün’deki yatırımları, toplam-
da 200 milyon doları bulmakta olup, Türk firmaları 2000 yılından bu yana 
Ürdün’de 2,4 milyar doların üzerinde müteahhitlik hizmetleri üstlenmiştir.58

Ülkeler arası ilişkiler sadece resmi düzeyde değil, aynı zamanda sivil 
toplum örgütleri, iş dünyası düzeyinde de gelişmektedir. Örneğin, Amman’da 
İslam Ticaret ve Sanayi Odaları Genel Kurulu ve Yönetim Kurulları toplanmış 
ve 21 Mayıs’ta gerçekleştirilen “İslam Ülkelerinde Yatırım Fırsatları” konulu 
konferansta TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da bir konuşma yapmıştır.

2011 yılında Ürdün Başbakanlarının Türkiye’yi ziyaretleri sırasında çe-
şitli işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. Başbakan Erdoğan’ın, daveti üzerine 
Türkiye’ye bir çalışma ziyareti kapsamında gelen dönemin Ürdün Başbaka-
nı Maruf el-Bahit ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Erdoğan, 
Türkiye’nin konut yapımıyla ilgili deneyimlerini Ürdün’de de değerlendirmek 
istediklerini söylemiştir.59 Ayrıca Ürdün Başbakanı, 23-24 Temmuz 2011 ta-
rihlerinde de Türkiye’yi ziyaret etmiş, iki ülke şehircilikten sorumlu bakan-
ları arasında toplu konut alanında işbirliği antlaşması imzalanmıştır. Ayrıca, 
taraflar Amman’da “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği” ve “STA Ortaklık 
Konsey”lerini toplama konusunda da mutabık kalmıştır.60 Ürdün Başbakanı 
Şevket el-Hasavne de 17-18 Aralık tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmiş ve 
Başbakan Erdoğan ile görüşmüştür. Ancak, ziyaretin içeriğine dair herhangi 
bir açıklama yapılmamıştır.

Filistin Sorunu

Ortadoğu Barış Süreci Ürdün’ün düzenli olarak rol üstlenmek durumunda 
kaldığı girift bir siyasi konudur. Arap Baharı sonrasında Mısır’ın Ortadoğu 
Barış Süreci’ndeki lider rolünü devam ettirememesi ile İsrail ile 2008 sonrası 
yaşadığı sorunlar sonucunda Türkiye’nin de sürecin dışına itilmesi Ürdün’ü 
ön plana çıkarmıştır. Ürdün, içte yaşadığı sorunlara rağmen süreçteki rolünü 
sürdürmeye devam etmiştir. Ürdün Dışişleri Bakanı Cude, 21 Kasım’da Kra-
lın Ramallah’a yaptığı ziyarette Filistin Devleti’nin kurulmasının Ürdün’ün 
çıkarına olduğunu dile getirmiştir. Ülkesinin, Ortadoğu Dörtlüsü olarak anılan 
ABD, BM, AB ve Rusya’nın, barış görüşmelerindeki çıkmazın sona erdirilme-
sine yönelik çabalarına destek verdiğini anlatan Bakan Cude, “Biz doğrudan 
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görüşmelerin yeniden başlatılmasını destekliyoruz. Çünkü burada amaç, ba-
ğımsız Filistin devletinin kurulmasını teminat altına almaktır” demiştir.61

İsrail Devlet Başkanı Peres, 28 Kasım’da Ürdün’ü ziyaret etmiştir. Yapılan 
ziyaretin Ortadoğu Barış Süreci ile ilgili olduğu ve planlanmamış bir ziyaret 
olduğu ifade edilmiştir. Kral Abdullah, 12 Eylül’de yaptığı açıklamada Arap 
isyanının İsrail’i zor duruma düşürdüğünü ve Ürdün’ün asla “alternatif bir 
Filistin” olmayacağını dile getirmiştir. Kral, Ürdün ve Filistin’in geleceğinin 
İsrail’den daha güçlü olduğunu, Filistin Devleti için “Ürdün seçeneğinin po-
litik bir fantezi” olduğunu vurgulamıştır.62 Kral Abdullah söz konusu çıkışıyla 
İsrail aşırı sağcılarının Filistin Devleti’nin Ürdün’de kurulması planına kar-
şılık vermiş olmaktadır.

Ekonomik Durum

2011 yılında Ürdün’ün en önemli gündem maddelerinden biri de ekono-
mik sorunlar olmuştur. Siyasi yapısı gibi ekonomik yapısı da kırılgan olan 
Ürdün’de yönetimin en temel ekonomik amacı istikrarın sağlanmasıdır. Ürdün 
ekonomisinin başlıca yapısal sorunları su, petrol ve diğer doğal kaynakların 
yetersizliği, dışa bağımlılık, yoksulluk, işsizlik ve yüksek enflasyondur. Kamu 
sektörü hala özel sektöre dayalı büyüme hedefine rağmen, GSYİH içinde en 
büyük paya sahip sektördür.63 Ürdün ekonomisi 2011 yılında 2 milyar dolar 
açık vermiştir. Ocak ayında enflasyon, %1,5’tan %6,1’e yükselmiştir. İşsizlik 
oranı, %12 ile %25 arasında değişmektedir.64 Ülkede 2011 yılı reel büyüme 
oranı %2,4, GSMH 29,3 milyar dolar, kişi başına düşen milli gelir ise 4.692 
dolardır. Kamu borçlanması ise %64,4 ile yasal sınır olan %60’ı aşmış du-
rumdadır.65 

Finans Bakanı Muhammed Ebu Hamur, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada 
ekonomik göstergelerin düşmesi ve Arap isyanları nedeniyle “2011’in en zor 
mali yıl” olduğunu, yıl içinde bir milyar dolar kadar yardım aldıklarını, ener-
jinin ekonominin en büyük mücadele alanını oluşturduğunu, borçlanmanın 
yıl sonunda GSMH oranının % 65’ine ulaşmasını beklediklerini dile getir-
miştir. Bakan, 2011’in ilk 11 ayında Ürdünlü gurbetçilerin gönderdiği dövizin 
%4,8 azaldığını, turizm gelirlerinin de %16 düştüğünü, buna karşılık yılın 
ilk yarısındaki ekonomik büyümenin %2,3 olduğunu, bu oranın ise istihdam 
oluşturmak için yetersiz olduğunu ifade etmiştir.66 Ülkede temel sorunlardan 
olan enflasyon petrol, döviz fiyatları ve diğer malların fiyat yükselişinden 
olumsuz etkilenmiştir.67 

Arap Baharı, Ürdün’ü ticaret yolları bakımından zor durumda bırakmıştır. 
Ürdün, Suriye’de yaşanan kaos ortamı nedeniyle Avrupa’ya göndereceği mal-
ların transit geçişinde sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlar, Ürdün’ün ekono-
mik kayba uğramasına neden olmaktadır.

Ürdün ekonomisini ayakta tutan önemli sacayaklarından biri dış yardım-
lardır. Ürdün dost ülkelerden düzenli denilebilecek şekilde ekonomik yardım 
almaktadır. Bu yardımların bir kısmı düşük faizli krediler, bir kısmı ise hibe 
şeklindedir. 2008 yılında imzalanan bir mutabakat zaptı ile ABD Parlamen-
tosu ve Senatosu 2012 yılı için Ürdün’e 660 milyon dolar yardım yapılmasını 
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onaylamıştır. 660 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarlık kısmı, askeri 
konulara ayrılmıştır.68

Ürdün, ekonomik ilişkilerini Körfez İşbirliği Konseyi’ne (KİK’e) üye ol-
mak suretiyle de güçlendirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla Konsey’e üyelik 
başvurusu yapmış ve üye ülkelere destek çağrısı yapmıştır. Ürdün’e daha fazla 
ekonomik destek verme arayışında olan KİK, Ürdün’le güvenlik ortaklığı sağ-
lanması amacıyla iyi eğitimli askeri ve istihbarat hizmetlerinin entegrasyonu 
eksenli ilişkileri geliştirme kararı almıştır. Suudi Arabistan, bu stratejinin bir 
uzantısı olarak Ürdün’e 2011’de 1 milyar dolar yardım yapmayı garanti etmiş-
tir.69 Körfez dışındaki Arap krallıklarıyla yakın işbirliği yapmayı isteyen Kör-
fez ülkeleri, 2011 yılı için Fas ve Ürdün’e beş milyar dolar yardım yapmayı 
kararlaştırmıştır. Söz konusu yardım, kalkınma projelerinde kullanmak üzere 
tahsis edilmiştir.70 Söz konusu yardımlar, Ürdün’ün KİK üyeliği başvurusu 
sonrasında gerçekleşen yardımlardır ve iki ülke arasında eşit paylaştırılmıştır.

Dış yardıma ve işçi dövizlerine dayalı ekonomisi olan Ürdün, hizmet sek-
töründen elde ettiği kaynaklarla enerjiden kaynaklanan ekonomik açıklarını 
kapatmaya çalışmaktadır. Bu nedenle, nükleer enerji konusunda çalışmala-
rına ve diğer ülkelerle olan ticari ilişkilerinin geliştirilmesine çalışmaktadır. 
Ancak ülke ekonomisi söz konusu sorunları aşabilecek kaynaklara ulaşabil-
miş değildir. 

Sonuç

2011 yılı, Ürdün için siyasi ve ekonomik bakımdan adeta bıçak sırtında geç-
miştir. Ortadoğu Bölgesi’ni kasıp kavuran Arap Baharı Ürdün’de de etkisini 
göstermiştir. Ancak Ürdün’ün yaşadığı Arap Baharı süreci, diğer ülkelerden 
daha ılımlı gelişmiştir. Arap Baharı nedeniyle siyasi yelpazenin sağından so-
luna kadar, hemen her siyasi hareket temelde ekonomik ve demokratik reform 
taleplerini dile getirmiştir. Söz konusu reform talepleri, farklı grupların birlik-
te hareket etmesi suretiyle ortaya konmuştur. Müslüman Kardeşler Hareketi 
öncülüğünde düzenlenen gösteriler yıl boyu devam etmiştir. Amman yönetimi, 
reform taleplerini karşılamak üzere yasal ve anayasal düzenlemeler yapmış, 
bu amaçla komite ve komisyonlar kurmuştur. Ancak reformların gerçekleşti-
rilmesine yönelik ciddi bir direniş nedeniyle reformlar muhaliflerin beklediği 
yönde, derinlikte ve hızda ilerlememektedir.

Ürdün, Arap Baharı eylemleri nedeniyle Esad rejiminin ülkesinde izlediği 
politikalar sonucu zor durumda kalmıştır. Suriye’de yaşanan olaylar nedeniy-
le, iltica başvuruları ve ekonomik zorluklar, ekonomik ve sosyal sorunların 
yaşanmasına neden olmuştur. Söz konusu etkilerin 2012 yılında da devam et-
mesi beklenmektedir. Ülkenin ekonomik dışa bağımlılığı, 2011 yılında daha 
da artmıştır. Ülkede ekonomik, sosyal ve politik sorunların çözülmesi, çetin 
bir mücadeleyi gerektirmekte olup bu mücadelenin 2012 yılında da sürdürül-
mesi gerektiği anlaşılmaktadır.
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Kronoloji
• Ocak: Ürdün’de rejimi protesto eylemleri başladı. 
• 19 Ocak: Amman’da yapılan gösteriye 5.000 kişi katıldı. Göstericiler 

hayat pahalılığı ve yolsuzlukları eleştirdi. 26 ve 28 Ocak’taki protestolar-
da, Muhalifler, fiyatların artmasına, enflasyona ve işsizliğe yönelik kızgın-
lıklarını dile getirdi. Binlerce kişi gerçek reform yapılması talebini dile 
getirdi. 

• 1 Şubat: Samir Rifai Hükümeti, istifasını verdi ve Ürdün Kralı Abdullah, 
hükümeti feshetti. 

• 9 Şubat: Kral Abdullah’ın eski askeri danışmanı Maruf el-Bahit’in kur-
duğu yeni hükümet, yemin ederek görevine resmen başladı. 

• 18 Şubat: Amman’da İslami Hareket Cephesi ve diğer muhalefet partile-
ri, el-Hüseyin Camii’nde kılınan Cuma namazı sonrası, binden fazla kişiy-
le, uzunluğu 1 kilometre süren mesafede gösteri yürüyüşü yaptı. Hükümet 
karşıtı gösterilerde, 8 kişi yaralandı. 

• 1 Mart: Türkiye-Ürdün arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe 
girdi. 

• 11 Mart: Aralarında 20 kadar milletvekili ve 3 bin kadar çocuğun da 
bulunduğu göstericiler, internetteki sosyal paylaşım sitelerinden yapılan 
çağrıya kulak vererek, Kral Abdullah lehinde, Amman’da gösteri düzen-
ledi. 

• 24 Mart: Jayeen Hareketi üyeleri de Hükümet karşıtı hareketlere destek 
verdi.  

• 12-15 Mayıs: Ürdün’de Filistin işgalinin 63. yıl dönümü nedeniyle, pro-
testo ve bazı etkinlikler düzenlendi. Eylemlerde 150’den fazla STK ve 
siyasi parti yer aldı. Bazı gruplar, İsrail’le yapılan anlaşmaların iptalini ve 
ticaretin durdurulmasını istediler. 

• 12-19 Mayıs: Kral, önce Londra’yı sonra ABD’yi ziyaret etti. 
• 11 Mayıs: Çarşamba günü, Kral Abdullah, Amman’da Suudi Prensi ve 

Dışişleri Bakanı el-Faysal ile görüştü.
• 12 Haziran: Kral Abdullah, Arap Baharı nedeniyle, Ordu Günü ve Taç 

Giyme Günü vesilesiyle reform vizyonunu açıkladı. Arap Baharı’nın sa-
vunduğu, özgürlük, insan onuru ve adalet anlayışının kendileri için de çok 
değerli olduğunu dile getirdi. 

• 13 Haziran: Kral Abdullah, Güney şehirlerinden olan Tafileh’ı ziyare-
tinde, bir grup gencin taşlı ve boş şişeli saldırısına uğradı. Yapılan resmi 
açıklamada saldırı sonucunda kimsenin yaralanmadığı dile getirildi

• 27 Temmuz: Ürdün Kral’ı Abdullah, Fransa’ya gitti. Ürdün heyeti, Fran-
sa ile nükleer enerji alanında işbirliği anlaşması (MOU) imzaladı. 

• 23-24 Temmuz: Ürdün Başbakanı Türkiye’yi ziyaret etti. İki ülke ara-
sında toplu konut alanında işbirliği antlaşması (MOU) imzalandı. 

• 12 Eylül: Ürdün Kralı Abdullah yaptığı açıklamada, Arap isyanının 
İsrail’i “zor duruma” düşürdüğünü ve Ürdün’ün asla “alternatif bir Filis-
tin” olmayacağını dile getirdi. 
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• 7 Ekim: Cuma günü binlerce reform aktivistleri ile muhalefet partililer 
toplanarak gösteri yaptılar. Yapılan gösteride Kral’ın reform süreci “ya-
vaş” ve “sahte” olarak nitelendirildi. Karak, Tafileh, Maan, Jerash, Irbid, 
Ajloun ve Mafraq’ta da gösteriler gerçekleştirildi. 

• 16 Ekim: Salhub kentinde yapılan “reform ve yolsuzluk” adlı konfe-
ransa katılanlara yapılan saldırılarda yaralanmalar oldu. Yolsuzluk karşıtı 
konferansa katılanlara taşlarla ve ateşle yapılan saldırılarda, konferansı 
düzenleyenler tarafından, en az 35 kişinin yaralandığı 27 aracın hasar 
gördüğü iddia edildi. 

• 17 Ekim: Kral Abdullah, istifa eden Maruf el-Bahit’in yerine aynı tarih-
te, Awn Shawkat Al-Khasawneh’ı Başbakan olarak atadı. 

• 24 Ekim: Awn Hasawneh Hükümeti kuruldu.
• 14-15 Kasım: Kral Londra’yı ziyaret etti. David Cameron ve Kraliçe 

Elizabet ile görüşen Kral Abdullah, Arap Baharı’nın bölgede çok önemli 
bir role sahip olduğunu dile getirdi. 

• 21 Kasım: Kral’ın Ramallah’a yaptığı ziyarette, Ürdün Dışişleri Bakanı, 
Filistin devletinin kurulmasının Ürdün’ün çıkarına olduğunu dile getirdi.  

• 28 Kasım: İsrail Devlet Başkanı Peres, Ürdün’ü ziyaret etti. Yapılan zi-
yaretin Ortadoğu barış süreci ile ilgili olduğu ve planlanmamış bir ziyaret 
olduğu ifade edildi. 

• 2 Aralık: Binlerce kişi Ürdün’ün başkenti Amman’da gösteri düzenle-
di. Düzenlenen gösteride, yolsuzluk protesto edildi ve siyasi reform talebi 
dile getirildi. 

• 6 Aralık: Müslüman Kardeşler Hareketi’nin siyasi kanadı olarak nitele-
nen İslami Hareket Cephesi (Islamic Action Front-IAF) tarafından yapılan 
basın açıklamasında; devlet kurumlarının halka güven vermediği, halkın 
kurumlarda temsil edilmediği ve halkın çıkarlarının da gözetilmediği be-
yan edildi.

• 8 Aralık: Kral Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bir 
araya geldi. İki liderin bir araya geldiği görüşmede, barış süreci ve iki 
ülkenin ortak çıkarlarının olduğu bazı bölgesel konular ele alındı.

• 17 Aralık: Yapılan gösterilerde, İslamcı muhalefet, Kral’ı eleştirerek, 
Kral’ın kamudaki yolsuzları önlemeye yönelik tutumunun yetersiz oldu-
ğunu dile getirdi.
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