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Resmi Adı Ürdün Haşimi Krallığı

Başkent Amman

Yüzölçümü 92.300 km²

Nüfus 6.187.000

GSYH 27,1 milyar dolar

Hükümet Biçimi Anayasal Monarşi

Devlet Başkanı Kral Abdullah (1999-)

Dışişleri Bakanı Selahaddin El-Beşir

Türkiye Büyükelçisi Faris Şevket El-Mufti

Askeri Harcamalar 1,9 milyar dolar

Asker Sayısı 110,500

Etnik Yapı

Arap % 98

Diğer % 2

Dini Yapı

İslam % 92

Hıristiyan % 6

Diğer % 2

Petrol Üretimi 88 varil/gün

Petrol Tüketimi 108.200 varil/gün

İhracat 7,3 milyar dolar

İthalat 12,9 milyar dolar
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Özet
Ürdün, Ortadoğu bölgesinde ABD başta olmak üzere Batılı güçler-
le dostane ilişkileri kurmuş olan bir devlettir. İsrail’le arasında barış 
anlaşması bulunan ülke bu durumu nedeniyle iç ve dış muhalefetle 
karşılaşmaktadır. Ülke ekonomisinde dış yardımların payı büyüktür. 
İç politikada mültecilerin entegrasyonu ve muhalefetin isteklerinin 
karşılanması sorunuyla karşı karşıyadır. Ülkenin iç politik gündemind-
eki en önemli unsur 2010 parlamento seçimleri ve politik ve ekonomik 
reform çalışmalarıdır. 

Anahtar Kelimeler: Reform ■ Filistinliler ■ Muhalefet ■ Dış Finansal 
Yardım ■ Genel Seçimler



Jordan 2010
Abstract
Jordan is one of the few Middle Eastern countries that established 
friendly relations with the western world, including the United States. 
Its peace agreement with Israel faces opposition from neighboring 
states as well as internal actors. External aid accounts a big percentage 
of country’s economy. Internally the most important problems are 
integration of refugees and demands by the opposition groups. The 
parliamentary election and economic reforms were the developments 
that set the political agenda in 2010.

Keywords: Reform ■ Palestinians ■ Opposition ■ External Financial Aid ■ 

General Elections



İç Gelişmeler

Ü rdün iç politikasının 2010 yılı içindeki en önemli gelişmelerinden 
biri milletvekili genel seçimidir. Amman yönetiminin seçimlerden 

önce seçim kanunda yaptığı değişiklikler tepki çekmiş ve ana muhalefet 
partisinin meclis dışında kalması gibi önemli politik sonuçlar doğurmuş-
tur. Kral Abdullah’ın onaylamasından sonra 2010 seçimleri için yürürlüğe 
giren yeni seçim yasası bölgesel eşitsizlikleri de artırmıştır. Seçim yasa-
sına göre, Filistin kökenli Ürdünlülerin ve İslamcıların daha yoğunlukta 
ve güçlü olduğu kentler daha az milletvekili çıkaracaktı. Muhalif politi-
kacıların çoğu orantılı seçim sistemini istemektedir.1 Ürdün yönetimi bu 
değişiklikle bir taraftan İslami Hareket Cephesi (İHC)’nin güçlü olduğu 
kentlerden çıkacak milletvekili sayısını azaltırken diğer taraftan rejime 
yakın bedevilerin oluşturduğu aşiretlerin yerleşim yerleri olan kırsal ke-
simlerdeki milletvekili sayısını artırmayı planlanmıştır. Bu vesile ile 1989 
seçimlerinden sonra başlayan muhalefeti engelleme sürecinin bir örne-
ği daha yaşanmıştır. Ancak son yıllarda en büyük muhalefet partisi olan 
İHC’nin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlemeler yapılmakta 
ve en azından İHC’nin mecliste temsili zorlaştırılmaktadır. 2010 milletve-
kili genel seçimi de bunun bir örneğini oluşturmuştur.

4 yıllığına seçilecek olan 120 koltuk için 763 adayın yarıştığı seçimde 
78 kişi parlamentoya ilk kez girmeye hak kazanmıştır. Ayrıca 17 muha-
lif milletvekili, İslami Hareket Cephesi dışındaki muhalefet partilerin-
den olmak üzere, meclise girmeye hak kazanmıştır. Seçim sonuçları Kral 
Abdullah’ın yasama çalışmalarında muhalefet ile pek de karşılaşmaya-
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cağını gösterdi. Bununla beraber Nisreen el-Shamayleh’e göre Filistinli 
kökenlilerin Ürdün meclisindeki temsili 1989’dan beri % 20 civarında 
iken 2010 seçiminde bu oran % 12 civarına gerilemiştir.2 120 üyeli mec-
lise toplamda 13 kadın milletvekili girme başarısı göstermiştir. Bunların 
bir kısmı kadın kontenjanından yararlanarak girmiştir.

İslami Hareket Cephesi ve bazı küçük gruplar 2010 seçimlerini boykot 
etmiş ve katılmamıştır. Resmi açıklamalara göre seçime katılma oranı % 
53 iken İHC lideri Hamza Mansur bu oranın % 30’u aşmadığını iddia 
etmiştir. Parlamento seçimlerini krala yakın olan ve kralla benzer batılı 
politikaları benimseyen kabile bağlantılı milletvekilleri kazanmıştır. Se-
çimde eski Başbakan Faysal el-Farez’in de dahil olduğu en az 20 eski 
milletvekili yeniden seçilemedi.3 İHC’nin seçim boykot kararına uymaya-
rak bağımsız aday olan Ahmed Kudah İHC’nin seçimi kazanarak meclise 
girebilen tek mensubu oldu. Bir önceki seçimde 6 milletvekili olan İHC, 
2010 seçimlerine katılmamış ve meclisten silinmiştir. İHC’nin seçimi 
boykot kararına karşı Ürdün yönetimi “Haydi sesinizi duyalım” şeklinde 
halkı oy kullanmaya davet ederken, muhalefet ise 1993 yılında uygulanan 
sistem olan “tek adam-tek oy” sistemine dönüldüğünü, aslında “tek ses” 
(sawt wahid-one voice) sisteminin geçerli olduğunu iddia ederek seçimle-
re katılmaya itiraz etmiştir.4 

Seçime büyük itirazlar yapılmasına, katılım eksikliğine ve seçim günü 
görülen şiddete rağmen, Ürdünlülerin çoğu daha fazla sürdürülebilir re-
form istemektedir. Reformcular ve muhalefet daha net reformlar yapılma-
sını, “tek adam-tek oy” sisteminin sona erdirilmesini ve bölgesel eşit-
sizliklerin giderilmesini istemektedir.5 İnsan Hakları İzleme Örgütü’nde 
(HRW-İHİÖ) Ortadoğu araştırmacısı olarak çalışan Christoph Wilcke 
“Ürdünlü yetkililer muhalefeti meşrulaştırmaya çalışırken muhalefet ise 
seçimleri meşrulaştırmaya çalışıyor” diyerek seçimleri eleştirmiştir. İHİÖ 
seçimlerden sonra gösteri yürüyüşü yapan, seçimleri eleştiren genç pro-
testocuları Ürdünlü yetkililerin tutuklaması üzerine açıklama yapmış ve 
Ürdünlü yetkililerinin düşünceyi açıklama hakkına saygı göstermesi ge-
rektiğini dile getirmiştir.6 

2 Mayıs 2010’da bir kısmı emekli askerlerden oluşan Askeri Gönül-
lüler Ulusal Komitesi’nin (National Committee of Military Veterans) 60 
kadar üst düzey yöneticisi tarafından kaleme alınan bir bildiri yayınlandı. 
Yayımlanan bildiri ile hem Krallık hem de ülkede yaşayan Filistinli nü-
fus eleştirildi. Komite tarafından ele alınan bildiride, Kralın yerel yöne-
timlere ve meclise daha fazla yetki vermesi ve gerçek politik reformlar 
yapması, liberal ekonomik politikalardan vazgeçmesi istenmiştir. Ayrıca 
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Kral’ın, Prenses Raina’nın etkisinde kalarak Filistin kökenlileri anahtar 
pozisyonlara atadığı, Filistinlilerin rejim için büyük bir tehlike olduğu ve 
anavatanlarına dönmeleri gerektiği de dile getirilmiştir.7 Bu tür bir bildiri 
daha önce Ürdün’de yayımlanmamıştı.  Bu bildirinin açık ve oldukça sert 
bir dille hem kral Abdullah’ı hem de Filistinlileri eleştirmesi daha önce 
görülmemiş bir durum olmakla beraber 2011 yılında başlayacak olan pro-
testoların da adeta ayak sesleri olarak değerlendirilebilir.

Ürdünlüler Filistin sorununa yönelik Mısır’ın izlediği politikaları eleş-
tirmektedir. Gerek Filistin kökenli Ürdünlüler gerekse Ürdün kökenli Ür-
dünlüler olsun zaman zaman Filistin sorununa yönelik tepkilerini dile ge-
tirmektedir. 3 Ocak’ta Ürdünlü göstericiler Mısır Büyükelçiliği’nin önün-
de gösteri yaptı. Göstericiler Gazze şeridi boyunca Mısır tarafından Çelik 
Duvar yapılmasından dolayı Mısır’ı “Çelik Duvar utanç duvarıdır” ve 
“Gazze kuşatmasına son” söylemleriyle eleştirdi. Ayrıca göstericiler Arap 
hükümetlerine de Gazze kuşatmasına son verilmesi ve kıyı kesimindeki 
Filistinlilere yardım edilmesi konularında destek çağrısında bulundu.8 

2005 yılında yaşanan terör saldırısına kadar genel olarak Ürdün gü-
venli bir ülke olarak nitelendirilmiştir. Bu saldırılar Ürdün’ün de terör ör-
gütlerinin hedefinde olduğunu göstermiştir. İzleyen dönemlerde bu kadar 
önemli bir terör saldırısı yaşanmamakla beraber terör ülke gündeminin 
konularından biri haline gelmiştir. 2010 yılındaki bir önemli iç gelişme 
de terör eyleminde bulunan Nabil Muhammed Emir ve arkadaşlarının 
yargılanarak hüküm giymesidir. 2009 yılında Ürdün Ordusuna ve istih-
baratına saldırı planı yapmakla suçlanan Nabil Muhammed Emir ve do-
kuz arkadaşı çıkarıldığı askeri mahkemece yargılanarak suçlu bulundu. 
Emir, ömür boyu diğerleri ise 15’er yıl hapse mahkum edildi. Bu kişilerin, 
aynı zamanda 2005’te 60 kişinin öldüğü Amman’daki otele terörist eylemi 
gerçekleştiren Sacide el-Rishawi’yi saldırı yapmaya da zorladığı da ifade 
edildi. 9

İsrail’in 31 Mayıs 2010’da içinde Mavi Marmara’nın da bulunduğu 
6 gemiden oluşan insani yardım filosuna askeri operasyon düzenleme-
si ve 9 sivili katletmesi bölgede geniş yankı uyandırdı. Ürdün halkı da 
İsrail’in yardım gemilerine saldırmasına tepki gösterdi. Ürdün Hükümet 
Sözcüsü Nabi el-Şerif, İsrail saldırısı sonrası İsrail’e götürülen ve oradan 
sınır dışı edilerek Ürdün’e giriş yapan 124 kişilik grubun 30’unun Ürdün 
vatandaşı olduğunu açıkladı. Ürdünlüler, 31 Mayıs’ta İsrail Büyükelçi-
liği önünde gösteri yaparak İsrail’in yardım gemilerine yaptığı saldırıyı 
kınadı. Ürdün’ün Müslüman Kardeşler Örgütü Başkanı Ali Şkar, “İsrail 
Büyükelçisi’nin Ürdün’den sınırdışı edilmesini, İsrail’le yapılan barışın 
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iptal edilmesini ve acilen İsrail’i inkar etmesini istiyoruz. Bu çok büyük 
bir suçtur” ifadelerini kullandı.10

2 Ağustos 2010’da İsrail’in Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentine ve 
Ürdün’ün Akabe kent merkezine roket saldırısı düzenlendi. Düzenlenen 
saldırı sonucu, Eylat’ta herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Akabe’de 
ise bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. Ayrıca üç taksi enkaza döndü. Ro-
ketlerin Mısır topraklarından atıldığına dair İsrailli yetkililerin iddiaları 
ise Mısır yönetimi tarafından reddedildi.11 Ürdün Enformasyon Bakanı Ali 
Ayed, saldırıları “karanlık emellere hizmet eden terörist ve suç eylemi” 
olarak niteledi ve “Ürdün daima terörizmle ve teröristlerle mücadele ede-
cektir ” dedi.12 Bu saldırıları üstlenen Abdullah Azzam Tugayları açıkça 
Ürdün Kralı Abdullah’ı da tehdit etmiş ve Ürdün’de tutuklu bulunan arka-
daşlarının serbest bırakılmasını talep etmiştir.13

Batı ile İlişkiler

Ürdün Kralı Abdullah Mart ayında Britanya ve Rusya’ya resmi ziyaret-
lerde bulunmuştur. Bu ziyaretlerinde Filistin-İsrail çatışmasının acil iki 
devletli olarak çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Kral aynı zamanda her 
iki ülke ile de çift taraflı ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği konusunu ko-
nuştu.14 

22 Şubat’ta Amman’da Ürdün Dışişleri Bakanı Samir Rıfai ile Fransız 
Dışişleri Bakanı Francois Fillon, sivil savunma, hastalıklarla mücadele, 
biyolojik çeşitliliğin korunması, ulusal ve bölgesel demiryolları yapımı 
başta olmak üzere altyapı çalışmaları, nükleer güvenlik, Uranyum çıkar-
ma, madencilik gibi çeşitli alanları kapsayan bir anlaşma imzaladı.15

29 Nisan’da, Avrupa Birliği ile Ürdün Hükümeti arasında Zerka’nın su 
kaybının azaltılması ve su hizmetlerinin iyileştirilmesine harcanmak üze-
re kullanımı Zerka Valiliği emrine verilecek olan bir yardımı öngören 12 
milyon euroluk proje imzalandı.16 Öte yandan 7 Haziran’da, Ürdün’deki 
Avrupa Komisyonu Delegasyonu’nun başı olan Patrick Renauld’un katıl-
dığı törenle Ürdün’e yenilenebilir enerji, yerel kalkınma ve programlar ile 
fakirlik ve işsizlikle mücadelede kullanmak üzere 13 milyon euro yardım 
yapmayı içeren anlaşma imzalandı.17 Ayrıca Avrupa Birliği tarafında 4 
milyon euroluk bir yardım paketinin bilimsel araştırma ve teknolojik kal-
kınma konusunda Ürdün’e yapılacağı açıklanmıştır.18

Ürdün ile AB arasında 2010 yılında bir serbest ticaret alanı oluştu-
rulmasını öngören Avrupa-Akdeniz Anlaşması 1 Ocak 1999 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girmek üzere imzalanmıştır.19 Söz konusu anlaşma AB 
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ile Ürdün arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendiren anlaşma olmuştur. 
ABD ile geliştirdiği ekonomik faaliyetlere ek olarak İngiltere gibi yine 
yakın ilişkilerinin olduğu bir devletinde içinde bulunduğu AB ile kurulan 
güçlü ekonomik ilişkiler Ürdün’ün geleceğinde avantaj sağlayacak görün-
mektedir. Öte yandan 30 Ağustos’ta Ürdün ile Avrupa Birliği arasında 
imzalanan 2007-2010 dönemi AB-Ürdün Ortaklık Antlaşması’nın bir par-
çası olarak Ürdün-Avrupa eylem planını desteklemek üzere, 20 milyon 
euroluk bir finansal destek anlaşması da imzalanmıştır.20

25 Ekim’de ABD, George Bush yönetimi tarafından 2004’te finansal 
yardım ajansı olarak kurulan Millennium Challenge Corporation (MCC) 
amaçları kapsamında yapılan yardımlardan biri de Ürdün için planlana-
rak imzalanmıştır. Bu bağlamda 275.1 milyon dolar tutarında bir yardım 
yapılması kararlaştırılmıştır. Yapılan yardım ekonomik büyüme yoluyla fa-
kirliğin azaltılmasına ve Ürdün’ün su ihtiyacının karşılanmasına yönelik-
tir.21 Ekonomik yardıma yönelik olarak, 25 Ekim’de Washington’da Ürdün 
Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı’nın katıldığı bir imza töreni 
düzenlendi. Ürdün, ABD’den alacağı parayı Zerka vilayetinin su ihtiyacı 
için kullanacak.22 

Kral Abdullah, 12 Nisanda ABD’yi ziyaret etti ve Obama ile görüştü. 
Yapılan görüşmede Obama iki taraflı ilişkilerin geliştirilmesine ve bölgesel 
barışın sağlanmasına desteğini ifade etti. Kral Abdullah Washington’daki 
Nükleer Güvenlik Toplantısı’na da katıldı ve politika ve iş dünyası lider-
leri ile de görüştü.23 Kral, Filistin-İsrail doğrudan barış görüşmelerine de 
katıldı. Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, Filistin Başkanı Mahmud 
Abbas İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Barack 
Obama’nın katıldığı Beyaz Saray’daki görüşmelerde, Kral Abdullah iki 
devletli çözüm gerektiğini dile getirdi ve yüzyüze görüşmelerin olumlu 
sonuç doğurabileceğini ifade etti.24 19 Nisanda Kral Abdullah, ABD ge-
zisinden döndü. ABD Başkanı Barack Obama ile görüşen Kral, nükleer 
maddelerin güvenliği ile bunların terörist grupların eline geçmemesi ko-
nusunu konuştu. Ayrıca ekonomi, bilim, kültür ve Filistin-İsrail barışına 
destek bağlamında bölgesel barış konusu da ele alındı.25

Aralık 2009’un sonunda dünya kamuoyunun gündemini meşgul eden 
ve Ürdün’ü de ilgilendiren önemli bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Sal-
dırı ABD’nin Afganistan üssünde gerçekleşti. Türkiye’de tıp eğitimi almış 
ve bir Türk vatandaşı ile evli olan Humam Halil Ebu-Mulal el-Balavi, 
Afganistan’daki CIA üssüne bombalı saldırı düzenledi. Düzenlenen saldı-
rı sonucunda 7 CIA ajanı öldürüldü. El-Kaide sempatizanı olduğu bildi-
rilen, Ürdün istihbaratı tarafından, el-Kaide’den bilgi sızdırması için işe 
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alındığı ve ajan olarak yetiştirilen el-Balavi’nin, el-Kaide’ye sızması için 
Afganistan ve Pakistan’a gönderildiği iddia edildi. Üsame Bin Ladin’in 
sağ kolu Eymen el-Zevahiri hakkında çok önemli bir bilgisi olduğunu 
söylediği için Amerikan Üssü’ne çağrılan el-Balavi’nin, aranmadan gir-
diği üste, kısa bir süre sonra üzerindeki bombayı patlattığı belirtildi.26 
El-Balavi’nin üst düzey el-Kaide üyelerinin ele geçirilmesine yardımcı 
olmak amacıyla Afganistan’da faaliyet gösteren Ürdün istihbaratına bağlı 
olarak çalıştığı da iddia edilmiştir. Eylemcinin önce Ürdün’de tutuklan-
dığını ancak müttefik olarak hizmet edeceğine kanaat getirildikten sonra 
Ürdün İstihbaratı’na alındığını ve yabancı bir mücahit kimliğine bürü-
nerek El-Kaide örgütüne sızması için Afganistan’a getirildiği de iddialar 
arasında.27 Üç taraflı casus olduğu iddia edilen Ürdünlü el-Balavi’nin ger-
çekleştirdiği saldırıyı Taliban’ın ardından Kaide de üstlendi. Söz konusu 
saldırının ABD’nin insansız uçaklarının attığı bomba ve füzelerle ölen Pa-
kistanlıların intikamının alınması için yapıldığı da iddia edildi.28 10 Ocak 
2010’da yayınlanan el-Balavi’ye ait bir videoda Pakistan Taliban’ının li-
deri Beytullah Mesud’un intikamının alınacağını, bunun da CIA ve Ürdün 
İstihbarat servislerine bir mesaj olduğu ifade edilmişti.29 

Ürdün Genel İstihbarat Servisi (GID), ABD dış istihbarat birimi CIA 
tarafından, İngiliz istihbarat servisi MI6’dan sonra en yakın işbirliği içinde 
olunan istihbarat birimi olarak değerlendirilmektedir. Sonuçsuz Filistin-
İsrail barış görüşmeleri ve Lübnan’da giderek bozulan siyasal istikrar so-
nucunda, ABD’nin her zamankinden daha fazla Ürdün’deki mevcut ikti-
dara destek vermeye çalıştığı görülmektedir. Öte yandan bu yakın işbirliği 
rejim açısından daha büyük bir meşruiyet krizine yol açmaktadır. Özel-
likle Müslüman Kardeşler içerisindeki Filistinli “şahin” kanat, bu yakın 
ilişkiyi ve küresel ekonomiye artan entegrasyonu politik muhalefetlerinde 
sıkça kullanılan bir retorik haline getirmekte ve eleştirmektedir.30Aslında 
bu durum Ürdün yönetimi için iki ucu keskin bıçak gibi çok defalar karşı 
karşıya kaldığı zor durumlardan biridir. Ürdün’ün Batı ülkeleri ilen olan 
ilişkileri kendisine bazı yönlerden avantajlar sağlarken bazı yönlerden de 
eleştirinin tam odağına yerleştirmektedir.

Mart 2010’da NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Afgan askerlerinin 
eğitiminde Ürdün’ün önemli bir rol oynadığını ifade etti. Ürdünlü askerler, 
Kral Abdullah Özel Operasyonlar Eğitim Merkezi’nde, Afgan Özel Gücüne 
mensup 2500 askeri eğitmiştir.31 5 Mart’ta Amman’ı ilk ziyaretinde yaptığı 
açıklamada da Rasmussen, Ürdün’ün NATO için bölgesel anahtar ülke 
olduğunu, Afganistan’da insani rol üstlendiğini, NATO’nun yeni stratejik 
konseptinin geliştirilmesine ve terörle destek verdiğini dile getirmiştir.32
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Bölge Ülkeleri ile İlişkiler

Kral Abdullah, 24 Ocak’ta, Bahreyn Krallığı’nı ve Umman Sultanlığı’nı 
ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bahreyn Kralı Hamit bin İsa el-Halife ile 
bölgesel kalkınma ve barış da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iki ta-
raflı ilişkilerin geliştirilmesine karar verildi. Kral Abdullah’ın, Umman 
Sultanı Kabus bin Sait ile yapılan ikili görüşmesinde de bölgede barış 
ve istikrarın sürdürülmesi konusundaki ortak düşünceler dile getirildi.33

Ürdün ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında uzun yıllardan 
beri dostane ilişkiler vardır. BAE, Ürdün’e zaman zaman finansal yardım 
zaman zaman da petrol yardımı yapmaktadır. BAE Dışişleri Bakanı Ham-
dan bin Zayid, BEA Hükümeti’nin Ürdün’ün petrol ihtiyacının gelecek 
üç aylığını karşılamayı kabul ettiğini ve destek miktarının günlük 25.000 
varil petrol değerinde para olmasına karar verildiğini, Ürdün Büyükelçisi-
ne bildirdi. BAE, Ürdün’ün petrol ihtiyacını karşılamaya Mart ayında Irak 
ile sürtüşmelerin ortaya çıkması ile başlamıştı. Ürdün’ün gelecek yılın 
tüm petrol ihtiyacının karşılaması yönündeki talep, BEA tarafından kabul 
edilmedi.34 17 Şubatta Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri güvenlik içe-
rikli bir niyet mektubu (Memorandum of Understanding, MoU) imzaladı. 
İki ülke arasında imzalanan bu anlaşma ile suç ve terörizmin her türlü 
şekline karşın işbirliğini geliştirme, veri, bilgi ve doküman paylaşımına 
gidilmesine karar verildi.35

2 Ağustosta Ürdün Kralı Abdullah Suudi Kralı Abdullah ile görüşme 
yaptı. Yapılan görüşmede Ortadoğu’daki gelişmeler ele alındı. Ayrıca iş-
birliği olanakları konuşuldu. İki ülkenin uzun yıllardan beri devam eden 
ilişkilerinin olduğu, iki ülkenin farklı bölgelerde ama ortak çıkarlara sa-
hip olduğu dile getirildi.36

Kral Abdullah, 25 Ağustos’ta Suriye Devlet Başkanı Esad ile telefon 
görüşmesi gerçekleştirdi.  Yapılan telefon görüşmesinde iki ülke ilişkile-
rinden başka, bölgesel konular, özellikle de Ortadoğu barış süreci ele alın-
dı. İki lider, ikili ilişkileri geliştirme ve barış konularında görüş alışveri-
şinin devam ettirilmesi ortak arzusunu dile getirirken; bölgesel konular ve 
tehditler karşısında ortak bir Arap tutumunun geliştirilmesinin önemine 
de vurgu yapıldı.37

Türkiye ile İlişkiler

Ürdün ile Türkiye’nin batıyla olan dostane tutumları birbiri ile benzeş-
mektedir. İki ülke arasında yakın tarihe kadar yakın ilişkiler yoktur. An-
cak iki ülke arasındaki ilişkiler son yıllarda giderek artmaktadır. Serbest 
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Ticaret Anlaşması ve vizelerin kaldırılması iki ülke ilişkilerinde dönüm 
noktası olarak ifade edilebilir. İki ülke arasındaki ilişkilerin yakın zama-
na yansıyan en önemli aşamasını Cumhurbaşkanı Gül’ün Ürdün ziyareti 
oluşturmaktadır.

İki ülke yöneticileri arasındaki yılın ilk üst düzey görüşmesi Ürdün 
Dışişleri Bakanı Nasır Judeh ile Türk mevkidaşı Davutoğlu arasında 25 
Ocak’ta gerçekleştirmiştir. Yapılan görüşmede Ortadoğu’da barış ve istik-
rarı sağlamanın yolunun bağımsız bir Filistin Devleti’nin Doğu Kudüs’te 
kurulmasından ve 1967 öncesi sınırlara dönülmesinden geçtiği ifade edil-
di.38 

24 Mart’ta Türkiye’ye gelen Ürdün Ulaştırma Bakanı Alaa A. Batayneh 
ve beraberindeki heyeti, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım makamında 
kabul etti ve iki ülke arasında Denizcilik Anlaşması imzalandı. Yıldırım, 
kabuldeki konuşmasında, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde ulaştırma 
sektörünün önemli bir yere sahip olduğunu ve demir yollarında Türkiye 
ile Ürdün’ün birlikte yapacağı işler olduğunu ve Türkiye-Suriye-Ürdün-
Suudi Arabistan demir yolu hattının hayata geçirilmesi için ortak çalışma 
yapılması gerektiğini ifade etti. Ürdün Ulaştırma Bakanı Alaa A. Batay-
neh demir yolu yapımı için çıkılacak uluslararası ihaleye Türkiye’nin de 
bütün bu uzmanlıkları içeren bir konsorsiyum ya da bir ortaklık ile katıl-
masını istediklerini dile getirdi.39

15 Temmuzda Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Ali Köprülü yaptığı 
açıklamada Türkiye’nin, Ürdün’de tekstil ve plastik sektörü önde gelmek 
üzere, yaklaşık 150 milyon dolar tutarında yatırımının bulunduğunu be-
lirtti.40

Kral Abdullah’ın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Gül, 1-3 Aralık 2009 
tarihlerinde Ürdün’de temaslarda bulunmuştur.  İki ülke arasında bu zi-
yaretler vesilesi ile “Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Krallığı Hükümetleri 
Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması”, “Türkiye 
Cumhuriyeti ve Ürdün Krallığı Hükümetleri Arasında Vizelerin Karşılıklı 
Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma” ile “Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
meti ve Ürdün Krallığı Hükümeti arasında Gümrük Konularında Karşı-
lıklı İdari Yardım Anlaşması” imzalandı. Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret 
Anlaşması da, Cumhurbaşkanı Gül’ün 1-3 Aralık 2009 tarihlerindeki bu 
ziyaretinde Amman’da imzalanmıştı. Anlaşma’nın Uygunluk Kanunu, 23 
Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yürürlüğe girişi ise 1 
Mart 2011’de oldu. Anlaşma ile iki ülke arasındaki tarım ve sanayi ürün-
lerinde kota, muafiyet ve gümrük indirimi konuları düzenlendi.
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Yine bu gezi sırasında GAMA Enerji tarafından yapılacak olan DISI 
Projesi’nin41 temel atma toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, Türkiye ile Ürdün arasında ekonomi alanındaki ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi yönünde çaba harcanacağını vurguladı. Ayrıca Türkiye-
Ürdün İş Forumu’nda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, “Türki-
ye ve Ürdün, ortak dini, ortak kültürü, ortak gelenekleri olan iki ülkedir. 
Bu iki ülke arasındaki ilişkileri her bakımdan güçlendirmek hem Ürdün, 
hem Türk hükümetlerinin güçlü iradesidir” dedi.42 Cumhurbaşkanı Gül, 
ziyareti esnasında Türk vatandaşları ile de bir araya geldi. Ziyaretinin son 
günü olan 3 Aralık 2010’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul’da 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) geliştirdiği, ekonomik ve kül-
türel entegrasyonu sağlamak amacıyla Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün 
iş dünyası liderleriyle birlikte hazırlanan, ‘’Levant Doğu Akdeniz Dört-
lüsü’’ projesini tanıtmak ve ‘’Levant İş Forumu’’ anlaşmasını imzalamak 
amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan 
Cumhurbaşkanı Gül, “Sınırlarımız günü gelecek sadece idari sınır haline 
gelecek. Güvenlik bütün bölgede çok daha iyi olacak. İnsanların, malla-
rın, sermayenin serbest dolaşımı çok daha rahat bir şekilde gerçekleşe-
cek” dedi.43

Ürdün ile Türkiye’nin ticari ilişkileri gelişmektedir. İki ülke arasında 
imzalanan serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra tica-
ret hacminin artması beklenmektedir. İki ülke arasında 2010 yılı ticaret 
hacmi 615 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Ürdün’e daha çok 
tekstil ürünleri, gıda maddeleri, otomotiv ve yedek parçaları, demir ve 
çelik ürünleri, elektrikli makineler ve elektrik bağlantı elemanları ve cam 
eşya ihraç etmektedir. Ürdün’den yapılan ithalatın yaklaşık  % 75’lik kıs-
mını, fosfat kayası ve potas tuzları oluşturmaktadır. 44

İki ülke yatırımcıları karşılıklı ziyaretler gerçekleştirerek gelecekteki 
yatırımları konusunda anlaşmalar imzalamaktadırlar. Ürdünlü ticaret ve 
sanayi firmaları, 24-27 Haziran tarihlerinde Gaziantep Fuarı’na katıldı. 
Fuarda yapılan konuşmada Bakan Çağlayan, Türkiye’nin İslam ülkeleriy-
le işbirliğini artırmak istediğini ifade etti.45 Türk yatırımcılar da Ürdün 
ile işbirliği içinde bazı ekonomik faaliyetler yürütmektedir. Bu yatırımlar 
genelde hizmet ve gıda sektöründe gerçekleşmektedir. Ürdün Sanayi Mal-
ları Birliği (JIEC) CEO’su Emir Macali ile Bir Türk gıda şirketi temsilci-
si Fatih Durmaz arasında Muvakkar Sanayi Malları bölgesinde 5 milyon 
dolarlık bir gıda fabrikası kurulması konusunda anlaşma imzalandı.46 12 
Aralık’ta Amman Ticaret Odası (ACC) ile Türkiye İşadamları ve Sanayi-
cileri Konfederasyonu (TUSKON) arasında çeşitli alanlarda bir işbirliği 
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anlaşması imzalandı. Bilginin, alana ait mevzuatın ve ekonomik sistemle-
rin paylaşımı ve yatırım fırsatları konularında iki örgüt uzlaşma sağladı.47

Türkiye ile Ürdün arasındaki 2010 yılı ilişkisinin önemli bir ayağını 
da bölgesel serbest ticaret ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’ne ilişkin 
çalışmalar oluşturmuştur. Ekonomik içerikli bu girişimler iki ülke ilişki-
lerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir girişimdir. Türkiye, Lübnan, 
Ürdün ve Suriye arasında Serbest ticaret alanı oluşturulmasına yönelik 
yapılan çalışmalar sonucunda bölgesel ekonomik ve politik ilişkiler ba-
kımından önemli bir gelişme meydana geldi. Bölge ülkeleri arasında ser-
best ticaret alanı oluşturmaya yönelik bir platform olarak hizmet vermesi 
amacıyla “Yakın Komşular Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Konseyi-Close 
Neighbors Economic and Trade Assocaiton Council-CNETAC” kuruldu. 
Ayrıca bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak 
“Yüksek Düzeyli Dörtlü İşbirliği Konseyi” oluşturuldu. Bu konseyin yılda 
en az bir kere istişare amaçlı Başbakanlar seviyesinde, bir kez de bakan-
lar seviyesinde dörtlü şekilde toplanması kabul edildi.

Bu girişimlerle bölge ülkeleri arasında birçok alanda işbirliğinin te-
melleri atıldı. Tarım, sanayi, hizmetler, ulaşım, çevre, enerji, rekabet, fikri 
mülkiyet hakları, gümrüklerin modernizasyon ve otomasyonu, kombine 
taşımacılık, KOBİ’ler arasında sınırötesi kümeleşmenin sağlanması, hava 
ulaşımı, madencilik, turizm, uluslararası ticaret müzakereleri gibi alanlar-
da işbirliği ve ortak projeler üretilmesi hedeflenmiştir.  Ayrıca CNETAC’ın 
ortak ülkelerin gerekli göreceği türden diğer faaliyetleri de yapması ve 
yılda en az iki kez toplanması da kabul edilmiştir.48 Türkiye, Ürdün ve 
Suriye ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalamış, Lübnan ile de bu 
konuda müzakerelere başlamıştır.

9-10 Haziran tarihlerinde Türkiye ile Arap Ligi arasında 2007 yılında 
tesis edilen Türk-Arap İşbirliği Forumu (TAF) Dışişleri Bakanları Üçüncü 
Toplantısı İstanbul’da yapıldı. Tüm Arap Ligi ülkeleri Dışişleri Bakanla-
rının davet edildiği söz konusu etkinliğe Arap Ligi’ne üye ülkelerden 16 
Dışişleri Bakanı katılmıştır. Türkiye’nin girişimleriyle Dışişleri Bakanları 
tarafından, Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün arasında bir “Dörtlü İşbir-
liği” mekanizması tesis edilmesine dair “Ortak Bildiri” açıklandı. 

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 10 Haziran 2010’da İstanbul’da Türk-
Arap İşbirliği Forumu (TAF) Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı ile Türk-
Arap İşbirliği Forumu (TAF) Ekonomi Forumu 5. Toplantısı’nda yaptığı 
konuşmada “Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında daha önce ikili 
düzeyde gerçekleştirilen stratejik işbirliği konseylerini dörtlü bir yapıya 
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dönüştürmenin kararlılığındayız. Bu dört ülke, bugün serbest ticaret ve 
serbest vize bölgesi ilan edecek. Biz bunu dört ülke ile sınırlı kalsın iste-
miyoruz. İsteyen bütün dost ve kardeş ülkelere bu yeni yapı açık olacak. 
Böylece bu ülkeler arasında hiçbir engelle karşılaşmadan insanlar ve mal-
lar, para, hizmet her türlü sektör seyrüsefer halinde olacak.” dedi. Davu-
toğlu, bütün bu forumların stratejik hedefinin bu olduğunu vurgulayarak, 
bu hedefin olması halinde 5-10 yıl gibi kısa bir sürede bölgeye yepyeni 
bir atmosferin hakim kılınacağını belirtti.49 Dışişleri Bakanı ayrıca “Bu 
hiçbir şekilde AB’ye alternatif değildir. AB’ye tam üyelikte Türkiye ka-
rarlıdır. Geliştirdiğimiz ilişkiler üye olduğumuzda AB’ye de kazanç geti-
recektir” ifadesini kullandı.50 Dışişleri Bakanı Davutoğlu bu açıklaması 
ile açıkça vurgulamasa da zaman zaman gündeme getirilen eksen kayması 
tartışmalarına da yanıt vermiş olmakta ve Türkiye’nin AB üyelik isteğine 
vurgu yapmış olmaktadır.

Ürdün ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bir boyutunu da eğitim konu-
su oluşturmaktadır. İki ülke arasında eğitim alanında işbirliği faaliyetle-
ri vardır. İki ülke arasındaki eğitim işbirliği faaliyeti örneklerinden biri 
“Arap-Türk İlişkileri” adlı konferanstır. Ürdün Üniversitesi’nde düzenle-
nen konferansta “Türk-Arap Diyalog Merkezi” kurulmasının planlandığı 
Ürdün Üniversitesi Rektörü tarafından dile getirildi. Ayrıca Gazi Üniver-
sitesi Rektörü Rıza Ayhan ile Ürdün Üniversitesi Rektörü Halit el-Karaki, 
Türk-Ürdün eğitim işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.51 

Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu da turizm 
oluşturmaktadır. İki ülke arasında turizm ilişkileri bölgesel ve kültürel ya-
kınlığın da etkisi ile gelişmektedir. 27 Kasım’da bir Türk heyeti Ürdün’e 
3 günlük ziyarette bulundu. Heyette, Türk Turizm Bakanlığından, Türk 
Havayollarından ve çok sayıda turizm acentesinden temsilciler vardı. He-
yet, Akabe ve Petra’yı gezdi. Ziyaret iki ülke arasında turizm işbirliğini 
geliştirmek üzere gerçekleştirildi. Ürdün ile Türkiye arasında vizelerin 
kaldırılmasından sonra yıllık 300.000 Türk’ün Ürdün’ü ziyaret edeceği 
tahmin edilmektedir.52   

Ortadoğu Barış Süreci

Dışişleri Bakanı Nasır Cudeh 8 Ocak’ta ABD Dışişleri Bakanı Hillary 
Clinton ile görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Ortadoğu barış sürecinin 
zorlukları dile getirildi. İsrail-Filistin çatışmasının sona erdirilmesi için 
iki devletli çözüm ekseninde görüşmelere yeniden başlanması için böl-
gesel ve uluslararası desteğe ihtiyaç olduğu ifade edildi.53 Bu konuda bir 
diğer açıklamada Ürdün Kralı Abdullah’tan 9 Şubat’taki Dünya Ekonomik 
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Forumunda geldi. Abdullah Filistin-İsrail çatışmasının iki devletli olarak 
çözülmesi gerektiğini ve bunun için de görüşmelerin acil olarak başlatıl-
ması gerektiğini aksi halde çözüm şansının kaçırılacağını söyledi.54 26 
Temmuz’da ise Kral Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 
Amman’da biraraya geldi. İki lider Filistin-İsrail çatışmasının çözümün-
deki son gelişmeleri değerlendirdi. Kral Abdullah, Ortadoğu barış görüş-
melerinde karşılaşılan zorlukların aşılmasına verecekleri desteğin devam 
edeceğini ifade etti.55

27 Temmuzda Dışişleri Bakanı Nasır Cudeh, İspanyol mevkidaşı ile 
birlikte iken Amman’da yaptığı açıklamada Filistin ve İsrail arasındaki 
görüşmelerin mümkün olan en kısa süre içinde başlaması için uygun orta-
mın oluşturulması için gerekli desteği vereceğini açıkladı.56 

29 Ağustos 2010’da Ürdün Kralı Abdullah ve İsrail Savunma Bakanı 
Ehud Barak arasında, İsrail ve Filistin barış görüşmelerinin yeniden baş-
latılması konusu ele alındı. Kral Abdullah, Ortadoğu’da barışın sağlan-
masının bölgenin ve dünyanın stratejik çıkarlarına hizmet edeceğini dile 
getirirken, Ehud Barak’ da Ürdün’ün bu süreçte kilit rol üstlendiğini ifade 
etti. 2008 yılından beri taraflar arasında kesilen doğrudan görüşmelerin 2 
Eylül 2010’da Washington’da yeniden başlaması kararı alınmıştı.57

ABD’nin Ortadoğu özel elçisi George Mitchell, Ocak ayında Ortadoğu 
Barış sürecini sürdürmek üzere bölge turuna çıktı. İsrail’in Batı Şeria ve 
Kudüs’teki Yahudi yerleşimlerini durdurma şartını reddetmesinden baş-
ka, Başbakan Netanyahu, barış olsa bile Batı Şeria’nın Ürdün sınırına İs-
rail askeri konuşlandırmak istediğini ve “roket saldırılarını önlemek için 
Filistin Devleti’nin doğu tarafında kalmaları gerektiğini” savundu. Buna 
karşın Filistinli Baş müzakereci Saeb Erekat ise bu talebi kabul edilemez 
olarak niteledi ve “Filistin Devleti’nin sınırı Ürdün olacak. Ürdün Va-
disi Filistin’dir. İsrail, Ürdün Vadisi’nde kalmak istiyor” diyerek İsrail’i 
eleştirdi.58 Bu gelişmelerle birlikte ABD Başkanı Obama her iki tarafında 
Ortadoğu’da barışa yönelik kayda değer jestler yapmadığını ifade etmiş ve 
sürecin zorluklarını dile getirmiştir. 

Ürdün Kralı Abdullah, 3 Ekim’de İsrail’e Filistinlilerin devlet kurma-
sını engelleyecek tek yanlı hareketlerden kaçınma çağrısında bulundu. 
Kral Abdullah, Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas ve ABD Ortadoğu 
özel temsilcisi George Mitchell’la ayrı ayrı yaptığı görüşmeden sonra yap-
tığı yazılı açıklamada; İsrail’in devam eden inşaatlarına değindi ve barış 
görüşmelerini hedef alan engellerin kaldırılması için ortak çaba gösteril-
mesini, aksi halde bölgede savaş ve gerginlik olacağını dile getirdi.  İsrail 
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bir ay önce başlayan doğrudan barış görüşmelerinden İsrail’in yerleşim 
yeri inşaatları durdurmaması gerekçesiyle çekilen Filistin yönetiminin 
görüşme masasına dönmesini istedi. İsrail Hükümet Sözcüsü Mark Regev, 
“görüşmelerden çekilmekle bir şey elde edilemeyeceğini” söyledi. Mitc-
hell, her iki ülke yöneticilerinin doğrudan görüşmelere başlanması için 
dolaylı görüşmelerin devam etmesini ve barış görüşmelerinin kesilmesini 
istemediklerini dile getirdi.59

Ekonomik Durum 

Ürdün İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Ürdün’ün 2010 yılı nüfusu 
6 113 000’dir. Aynı kaynağa göre 2010 yılı tahmini büyüme oranı ise % 
2.2’dir.60 Ürdün’ün 2010 yılı verilerine göre, nominal GSYİH’sı 22.808 
milyar dolar, kişi başına GSYİH’sı 3571 dolar, reel büyüme oranı % 3.2, 
işsizlik oranı % 13.4, enflasyon oranı % 5.4’dir.61

Ürdün ekonomisinin önemli bir kısmı dış yatırımlara ve yardımlara 
dayanmaktadır. Bu bağlamda 2010 yılında Amman yönetimi birçok ya-
bancı ülke ile anlaşmalar imzalayarak ekonomik ortaklıklara girişmiştir. 
Ürdün’de yatırımı olan ülkelerin başında Kuveyt gelmektedir. Ürdün Yatı-
rım Kurulu (Jordan Investment Board) CEO’su Nasır Sunnaa, Kuveyt En-
düstri ve Ticaret Bakanı Ahmed El-Harun’un da katıldığı bir toplantıda, 
Kuveyt yatırımlarının son bir kaç yılda 9 milyar doları aştığını belirtmiş-
tir. Sunnaa ayrıca, Kuveyt özel sektörünün Ürdün’ün büyük bir ekonomik 
ortağı olduğunu ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine 
katkıda bulunacağını da ifade etti.62

Gelişmiş ülkelerden de Ürdün’e önemli yatırımlar gerçekleşmektedir. 
Amman’da Ürdün ve Almanya arasında yapılan görüşmelerde gelecek 2 
yıl içinde 99 milyon euroluk su, enerji ve diğer konularda kullanılmak 
üzere ekonomik yardım sağlandı. Almanya ayrıca ilkokul binalarının in-
şaatı için de Ürdün’e düşük faizli kredi verdi.63 Ayrıca Ürdün Nükleer 
Düzenleme Komitesi Alman Elçiliği görevlileri ile bir görüşme gerçek-
leştirdi. Yapılan görüşmede Ürdünlü personelin eğitilmesi ve daha yakın 
nükleer işbirliği kurulması konusunda uzlaşıldı.64 Ürdün ve Fransa arasın-
da büyük enerji projelerinin desteklenmesi için niyet mektubu (Memoran-
dum of Understanding) imzalandı. Varılan uzlaşma ile hem enerji projeleri 
alanında işbirliği kararı alındı hem de Fransız ve Ürdün üniversitelerinin 
nükleer bilimler ve bilimsel diğer alanlarda işbirliği yapması da karar al-
tına alındı.65 Bu ilişkiye benzer bir ilişki şekli de Almanya ile geliştirildi. 
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Öte yandan Ürdün ve Japonya, Eylül ayında gelecek üç yıl için, su 
ve enerjinin düşük faizli finansmanı konusunda görüşmeler gerçekleştir-
miştir. Japonya, 1999’dan beri Ürdün’e 420 milyon dolar finansal destek 
verdi. Bu desteğin 306.7 milyon doları, su, sağlık, çevre, sanayi, bilişim 
teknolojileri, 60 milyon doları ise turizm alanında kullanılmak üzere veril-
miştir.66 26 Ekim’de de Ürdün ve Japonya arasında finansal yardımı konu 
alan 2 değişim mektubu (Exchange of Letters) imzalandı.  Bu mektuplar-
dan biri 12 milyon Ürdün Dinarı tutarında olup, Akabe’deki Prens Haşim 
Hastanesi’nin medikal malzeme ve mobilya ihtiyacının karşılanması için 
verilmiştir. Diğer mektup ise 6 milyon Ürdün Dinarı tutarında olup, Ulusal 
Müze’nin işlerinin tamamlanması için verilmiştir.67

Ürdün ile Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay’dan oluşan MER-
COSUR ülkeleri arasında Amman’da 22 Eylül’de yapılan üçüncü tur gö-
rüşmelerin sonunda serbest ticaret anlaşması için imzalar atıldı. Endüstri 
ve Ticaret bakanlığı Genel Sekreteri Maha Ali yaptığı basın açıklamasın-
da iki taraf için de çok önemli konuların ele alındığını, sanayi ve tarım 
ürünlerinde gümrüklerin azaltılması için uzlaşma sağlandığını ifade etti.68

Kore Uluslararası İşbirliği Ajansı Ürdün Ofisi Ürdün için Güney 
Kore’de 11-31 Temmuz tarihleri arasında “Enerji Planlama ve Kalkınma” 
başlıklı bir eğitim programı yaptı. Eğitim programına Enerji ve Mineral 
Kaynaklar Teknoloji Bakanlığı’ndan Ulusal Elektrik Gücü Şirketlerinden, 
Ürdün Üniversitesi, Ürdün Bilim Teknoloji Üniversitesi ile Tafilah Teknik 
Üniversitesi’nden 14 Ürdünlü katıldı.69

Her yıl önemli ölçüde dış yardım ve düşük faizli ve uzun vadeli kredi-
ler alan Amman’a 2010 yılında da bu destekler devam etmiştir. Ürdün’ün 
2010 yılında aldığı bağış ve krediler toplamı 1.133 milyar dolardır. ABD, 
635.3 milyon dolar ile Ürdün’e en çok yardım eden ülke iken, bunu 85.8 
milyon euro ile Avrupa Birliği izlemektedir. Kanada, 19.5 milyon dolar, 
Japonya ise 16 milyon dolar bağış yapmıştır. Ayrıca Arap Ekonomik ve 
Sosyal Kalkınma Fonu 104.4 milyon dolar, Güney Kore 70 milyon dolar, 
Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu 52.1 milyon dolar, Suudi Kalkın-
ma Fonu ise 51.2 milyon dolar kredi vermiştir.70

Ürdün’ün önemli gelir kaynaklarından biri turizmdir. Ürdün’ün insan 
medeniyetinin en eski yerleşim yerlerinden birinde bulunması önemi-
ni artırmaktadır. Ekonomik bakımdan petrol gibi önemli kaynakları ol-
mayan, hizmet sektörü üzerinden gelir elde etmeye çalışan ülke, turizm 
politikalarına önem vermektedir. Turizmi önemli bir gelir kaynağı olarak 
gören Ürdün yönetimi, izlediği politikalar ile turizm gelirlerini artırma-
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ya çalışmaktadır. “Ürdün Daha Güzeldir”, şeklinde ortaya atılan söylem 
Ürdün’ün gelirlerini artırmayı amaç edinen çalışmalardan biridir. Turizm 
ve Antik Yapılar Bakanı Suzan Afaneh, yaptığı açıklama ile “Ürdün Daha 
Güzeldir-Jordan is Prettier” kampanyasını başlatarak, iç turizmin öne-
minin arttığını, bayram ve diğer zamanlarda Ürdünlülerin tatilini kendi 
ülkelerinde geçirmelerini istediğini dile getirmiştir. Bakan ayrıca, Ürdün-
lülerin dış ülkelerdeki turizm harcamalarının 750 milyon Ürdün dinarı 
iken, Ürdün’deki harcamalarının sadece 61 milyon Ürdün dinarı olduğu-
nu, turizmin Ürdün GSMH’sının % 14’ünü oluşturduğunu bu nedenle de 
vatandaşların yurt içinde tatil yapmasını istediklerini dile getirdi.71 

Ürdün için hem ekonomik hem de dış politik boyutu olan bir olgu da 
nükleer enerji konusudur. Ürdün dışa bağımlılığı azaltmak ve ekonomik 
olarak büyük kaynak aktararak açık verdiği enerji kaynağı sorunu nükleer 
enerji üreterek çözmek istemektedir. Ürdün’ün buna yönelik çalışmaları 
ABD, Avrupa Birliği, Güney Kore ve Japonya eksenli olarak devam et-
mektedir. 6-7 Şubatta Krallık ile AB yetkilileri Amman’da görüştü. Gö-
rüşmede Krallık ve Avrupa Birliği’nin Nükleer enerji güvenliğinin çerçe-
vesinin geliştirilmesi için iki yıllık bir projenin uygulamaya geçirileceği 
duyuruldu. Ürdün Nükleer Düzenleme Komisyonu (JNRC), Avrupa Birliği 
tarafından bir milyon euroluk bir eğitim desteğinin Ürdün barışçıl nükle-
er programının geliştirilmesi için verileceğini ilan etti.72 Ayrıca 12 Nisan 
2010’da ABD Başkanı Barack Obama Washington’da düzenlenen ulus-
lararası nükleer güvenlik zirvesi kapsamında Ürdün Kralı Abdullah ile 
görüştü. Başbakan Erdoğan’ın da katıldığı zirvede nükleer enerji konusu 
çeşitli boyutlarıyla ele alındı.

Ürdün için en önemli ekonomik ve sosyal sorunlardan birisi mülte-
ci sorunudur. Bölgede yaşanan gelişmeler Ürdün’ün göç almasına neden 
olmaktadır. Bu durum da Ürdün’ü hem iç hem de dış politika bakımın-
dan zorlamaktadır. 500 bin Iraklı mülteci ülkelerindeki sorunlar nede-
niyle Ürdün’de yaşamaktadır. Günümüzde (2010) 350 bin yabancı işçi 
Ürdün’de oturmakta ve çalışmaktadır. Yurt dışında çalışan Ürdünlü işçile-
rin sayısı ise 220 binden fazladır.73 27 Temmuzda yapılan Çalışma Bakan-
lığı açıklamasında Ürdün’de çalışan Mısırlı işçilerin toplam sayısının 338 
bin olduğu ve bunun 100 binden fazlasının çalışma izninin bulunmadığı 
ifade edildi ve yasal statüde çalışmaları için işçilere çağrıda bulunuldu. 
Ürdün’de Mısırlı misafir işçiler tüm yabancı işlerin % 70’ini oluşturmak-
tadır.74
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Kronoloji

• Ocak: 3 Ocak’ta Ürdünlü göstericiler Mısır Büyükelçiliği’nin önünde 
gösteri yaptı. Göstericiler Gazze şerdi boyunca Mısır tarafından Çelik 
Duvar yapılmasından dolayı Mısır’ı “Çelik Duvar utanç duvarıdır” ve 
“Gazze kuşatmasına son” söylemleriyle eleştirdi. Göstericiler, ayrıca 
Arap hükümetlerine de Gazze kuşatmasına son verilmesi ve kıyı kesi-
mindeki Filistinlilere yardım edilmesi konularında destek çağrısında 
bulundu.

• 8 Ocak: Dışişleri Bakanı Nasır Cudeh, ABD Dışişleri Bakanı Hillary 
Clinton ile görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Ortadoğu barış süreci-
nin zorlukları dile getirildi. İsrail-Filistin çatışmasının sona erdirilme-
si için iki devletli çözüm ekseninde görüşmelere yeniden başlanması 
için bölgesel ve uluslararası desteğe ihtiyaç olduğu ifade edildi.

• 3-4 Şubat: Amman’da Dışişleri Bakanı Samir Rıfai Almanya parla-
mentosundan gelen heyeti kabul etti. Yapılan görüşmelerde Ortadoğu 
barış sürecine verilen destek ve hükümetin ekonomik, sosyal ve poli-
tik reformları konuşuldu. 

• 17 Şubat: Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri güvenlik içerikli bir 
niyet mektubu (Memorandum of Understanding, MoU) imzaladı. İki 
ülke arasında imzalanan bu anlaşma ile suç ve terörizmin her türlü 
şekline karşın işbirliğini geliştirme, veri, bilgi ve doküman paylaşımı-
na gidilmesine karar verildi.

• 11 Mart: Kral Abdullah birkaç günlük Britanya ve Rusya ziyaret-
lerini tamamlayarak Ürdün’e döndü. Kral Abdullah bu ziyaretlerinde 
Filistin-İsrail çatışmasının acil iki devletli olarak çözülmesi gerektiği-
ni dile getirdi. Kral aynı zamanda her iki ülke ile de çift taraflı ilişki-
lerin nasıl geliştirilebileceği konusunu konuştu. 

• 12 Nisan: Kral Abdullah ABD’yi ziyaret etti ve Obama ile görüş-
tü. Yapılan görüşmede Obama iki taraflı ilişkilerin geliştirilmesine 
ve bölgesel barışın sağlanmasına desteğini ifade etti. Kral Abdullah 
Washington’daki Nükleer Güvenlik Toplantısı’na da katıldı ve politika 
ve iş dünyası liderleri ile de görüştü.

• 29 Nisan: Avrupa Birliği ile Ürdün Hükümeti arasında Zerka’nın su 
kaybının azaltılması ve su hizmetlerinin iyileştirilmesine harcanmak 
üzere kullanımı Zerka Valiliği emrine verilecek olan bir yardımı öngö-
ren 12 milyon euroluk proje imzalandı.

• 2 Mayıs: Bir kısım emekli askerlerden oluşan Askeri Gönüllüler Ulu-
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sal Komitesi’nin (National Committee of Military Veterans) 60 kadar 
üst düzey yöneticisi tarafından kaleme alınan bir bildiri yayınlandı. 
Yayımlanan bildiri ile hem Krallık hem de ülkede yaşayan Filistinli 
nüfus eleştirildi. 

• 31 Mayıs: Ürdünlüler İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri yaparak, 
İsrail’in yardım gemilerine yaptığı saldırıyı kınadı. Ürdün`ün Müslü-
man Kardeşler Örgütü Başkanı Ali Şkar, “İsrail Elçiliği’nin Ürdün`den 
çıkmasını, İsrail`le yapılan barışın iptal edilmesini ve acilen İsrail`i 
inkar etmesini istiyoruz. Bu çok büyük bir suçtur” ifadelerini kullandı.

• 7 Haziran: Ürdün’deki Avrupa Komisyonu Delegasyonu’nun başı 
olan Patrick Renauld’un katıldığı törenle Ürdün’e yenilenebilir enerji, 
yerel kalkınma ve programlar ile fakirlik ve işsizlikle mücadelede kul-
lanmak üzere 13 milyon euro yardım yapmayı içeren anlaşma imzalan-
dı. Ayrıca 7 Haziranda, bilimsel araştırma ve teknolojik kalkınmaya 
yönelik 4 milyon euroluk bir yardım da yapıldı. 

• 26 Temmuz: Kral Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Ab-
bas, Amman’da bir araya geldi. İki lider Filistin-İsrail çatışmasının 
çözümündeki son gelişmeleri değerlendirdi. Kral Abdullah, Ortadoğu 
barış görüşmelerinde karşılaşılan zorlukların aşılmasına verecekleri 
desteğin devam edeceğini ifade etti.

• 2 Ağustos: İsrail’in Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentine ve Ürdün’ün 
Akabe kent merkezine roket saldırısı düzenlendi. Düzenlenen saldırı 
sonucu, Eylat’ta herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Akabe’de ise 
bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. 

• 30 Ağustos: Ürdün ile Avrupa Birliği arasında imzalanan 2007-2010 
dönemi, AB-Ürdün Ortaklık Antlaşması’nın bir parçası olarak, Ürdün-
Avrupa eylem planını desteklemek üzere, 20 milyon euroluk bir finan-
sal destek anlaşması imzalandı.

• 29 Ağustos: Ürdün Kralı Abdullah ve İsrail Savunma Bakanı Ehud 
Barak arasında, İsrail ve Filistin barış görüşmelerinin yeniden başla-
tılması konusu ele alındı. Kral Abdullah, Ortadoğu’da barışın sağlan-
masının bölgenin ve dünyanın stratejik çıkarlarına hizmet edeceğini 
dile getirirken, Ehud Barak’ da Ürdün’ün bu süreçte kilit rol üstlen-
diğini ifade etti.

• 3 Ekim: Ürdün Kralı Abdullah İsrail’e, Filistinlilerin devlet kurma-
sını engelleyecek tek yanlı hareketlerden kaçınması çağrısında bu-
lundu. 
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• 25 Ekim: Washington’da, Zerka vilayetinin su ihtiyacı için ABD’nin 
vereceği 275.1 milyon dolar finansal yardım dolayısıyla, Ürdün Dı-
şişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı’nın katıldığı bir imza töreni 
düzenlendi. 

• 9 Kasım: Parlamento seçimleri için 40000 kişinin görev yaptığı 1492 
sandıkta oy verme işlemi gerçekleşti. 16. Parlamento seçimlerinde 2 
373 579 seçmenden 1255024’ü oy kullandı. Resmi açıklamalara göre 
seçime katılma oranı % 53 olarak gerçekleşti.

• 22 Kasım: Kral Abdullah, Samir Rifai’yi yeni hükümeti kurmakla 
görevlendirdi

• 24 Kasım: Samir Rifai’nin başbakanlığında yeni hükümet kuruldu. 
Ülkenin 73.hükümeti yemin ederek görevine başladı. 28 Kasımda ise 
meclis görevine başladı. 

• 15 Aralık: Başbakan Samir Rifai Hükümet programını Kral 
Abdullah’a sundu. 24 Aralıkta Başbakan Samir Rifai’nin programı 
mecliste kabul edildi. 119 milletvekilinden 111’inin güvenoyunu alan 
Başbakan böylece krallık tarihinin en yüksek güvenoyu oranını yaka-
lamış oldu.
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