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Resmi Adı Ürdün Haşimi Krallığı
Başkent Amman

Yüzölçümü 92.300 km²
Nüfus 6.510.000
GSYH 31,21 milyar dolar

Hükümet Biçimi Anayasal Monarşi
Devlet Başkanı Kral Abdullah

Başbakan Abdullah Ensour 
Dışişleri Bakanı Naser Judeh

Türkiye Büyükelçisi Amjad al Adaileh
Askeri Harcamalar 2,96 milyar dolar

Asker Sayısı 100.700

Etnik Yapı

Arap % 98

Diğer % 2

Dini Yapı

İslam % 92

Hıristiyan % 6

Diğer % 2

Petrol Üretimi 87,77 varil/gün (2011 verileri)
Petrol Tüketimi 107.000 varil/gün

İhracat 7,897 milyar dolar
İthalat 18,4 milyar dolar
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Özet
Ürdün, Arap Baharı kapsamında şiddetin az görüldüğü fakat eylem-
lerin hala devam ettiği ülkelerden biridir. Batı başkentleri ve Körfez 
Monarşileri ile yakın ilişkileri olan Ürdün’e Arap Baharı dalgasının re-
jim değişikliğine yol açmaması için bu müttefiklerinden destek gelme-
ktedir. Buna rağmen Ürdün halkı Arap Baharı kapsamında düzenle-
nen eylemlere yoğun bir biçimde katılmaktadır. 2012 bu anlamda en 
çok gösterinin düzenlendiği yıllardan birisi olmuştur. 2012’de ülkede 
karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de Arap Baharı sonucunda ortaya 
çıkan Suriye’deki iç savaştan kaçanların yol açtığı sığınmacıların duru-
mudur. Resmi kaynaklara göre 200 bin, gayri resmi kaynaklara göre 
400 bin kişi olarak ifade edilen sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması, 
Ürdün yönetimi için büyük bir ekonomik yük oluşturmuştur. Bununla 
birlikte ülkenin dışa bağımlı ekonomik yapısı da Kral Abdullah rejimi 
için bir büyük sorun olarak güçlenerek varlığını devam ettirmektedir. 
Dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kurulmak istenen nükleer santrallere 
dair çalışmaların, Japonya’da Fukuşima santralindeki patlamadan son-
ra, durdurulması ise sürpriz bir gelişme olmuştur. Ülke iç siyasetindeki 
önemli olaylar bağlamında ise Ocak ayında yapılan genel seçimler önc-
esinde yaşananlardan bahsedilebilir. Ürdün rejimi, Arap Baharı’nın da 
etkisiyle politik reformlara hız vermiş ve bu kapsamda seçim yasasında 
değişiklikler yaparak; Başbakan’ın meclisle istişare edilerek atanması, 
meclis üye sayısının artırılması ve seçim sisteminin değiştirilmesi gibi 
kararlar almıştır. Ancak en güçlü muhalefet partisi olan İslami Hareket 
Cephesi ile diğer muhalefet grupları, Seçim Kanunu ile getirilen 
düzenlemelerin, rejim taraftarlarını güçlendirmeye yönelik bir sistem 
olduğunu ve demokratik katılımı sağlamayacağını ileri sürerek seçimleri 
boykot edeceklerini duyurmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı ■ Seçim Tartışmaları ■ Sığınmacı 
Sorunu ■ Politik Reform



Jordan 2012
Abstract
Jordan is one of the countries where violence was relatively low but 
protests still continue during the Arab Spring. The Gulf Monarchies 
and the Western countries do not favor a regime change as a result of 
the Arab Spring in Jordan. They, therefore, support Jordanian regime 
in every angle. Despite this support, Jordanians were eager in their 
anti-regime protests. The demonstrations against the regime of King 
Abdallah were especially visible in 2012. One of the most important 
problems of Jordan in 2012 was the question of refugees who escaped 
from the civil war in Syria. According to official figures, the number 
of the refugees has scaled up to 200.000, but informal records 
claim that there are 400.000 Syrian refugees in Jordan. Fulfilling the 
economic needs of Syrian refugees is a huge burden on Jordan’s 
economy. Foreign-dependent economic structure of Jordan is still a 
vital problem for the regime. The attempt to establish a nuclear power 
station which aimed to reduce the foreign dependency was surprisingly 
stopped after the nuclear explosion in Fukishima. The events that took 
place before the general elections of January 2013, were one of the 
most important processes of the politics of Jordan in 2012. Jordanian 
regime has accelerated the political reforms after the Arab Spring. In 
this regard, the assignment of the prime minister in consultation with 
the parliament, increasing the number of members, and revision of the 
electoral system were decided by changing the election law. However, 
the Islamic Action Front, the most powerful opposition party, declared 
that they would boycott the elections, because the new regime based 
on the new election law allegedly aimed to strengthen the regime 
supporters and did not ensure democratic participation. 

Keywords: Jordan ■ Arab Spring ■ Election Debates ■ Refugee Problem 
■ Political Reform.



 

İç Gelişmeler
Arap Baharı Eylemleri ve Hükümet Değişiklikleri

A rap Baharı’nın başlamasıyla birlikte rejim karşıtı protesto gösterile-
ri, Ürdün’ün iç ve dış politikasında en önemli gündem maddelerinden 

biri olmuştur. 2012 yılı boyunca da bu eylemler güçlenerek devam etmiştir. 
Ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlar ile Suriye’deki iç savaştan 
kaçan sığınmacıların da Arap Baharı’nın tetiklediği rejim sorununa eklem-
lenmesi Ürdün’ü zor durumda bırakmıştır. Bu nedenle 2012 yılına gelindi-
ğinde Ürdün rejiminin dış destek almadan bu sorunları çözmesi neredeyse 
imkânsızlaşmıştır. Dolayısıyla Ürdün rejimi, sorunları çözmek için bölgesel 
ve bölge dışı aktörlerle sıkı diplomatik ilişkiler kurarak, ekonomik kaynak ve 
siyasi destek temin etmeye çalışmıştır.

Ekonomik sıkıntılar, Arap Baharı kapsamında düzenlenen eylemlerin en 
önemli motivasyonu olmuş ve Ürdün halkı ekonomik iyileşme talebiyle soka-
ğa çıkmıştır. Eylemlerin bir diğer önemli motivasyon nedeni de siyasal haklar 
talebidir. Eylemciler daha fazla politik temsil talebiyle de gösteriler düzenle-
miştir. Tam da bu nedenle Ürdün’deki eylemlerde sadece politik muhalifler 
değil, aynı zamanda çalışanlar, gençler ve işsiz kesimler de rol almıştır. Bu 
bağlamda önemli eylemlerden biri öğretmenler tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Ülkede Şubat ayının ilk haftasından itibaren, ilk ve orta eğitimde görev yapan 
öğretmenler, maaş zammı talebiyle grev başlatmıştır. Öğretmenlerin grevi ül-
kede ses getirmiş ve gündemi meşgul etmiştir. 

Başbakan Şevket el-Hasaneh, öğretmen grevlerine ilişkin bir açıklama 
yaparak; “Ülkemiz, tarihin hiçbir döneminde yaşamadığı kadar ekonomik ve 
mali kriz yaşıyor. Öğretmenleri grevi bırakmaya ve görevlerine dönmeye da-
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vet ediyorum” demiştir. Öğretmen maaşlarına Nisan ayından itibaren geçerli 
olmak üzere zam yapılacağına dair söz verilmesi üzerine, üç hafta süren ey-
lemlerden sonra greve son verilmiştir. Benzer şekilde, 16 Kasım’da da daha 
iyi yaşam koşulları talep eden ve hükümetin yaptığı zamları protesto eden 
öğretmenler, tekrar gösteriler düzenlemiş ve bir günlük grev kararı almıştır.1 

Ürdün’deki gösteriler yılsonuna doğru artmıştır. Ekim ve Kasım ayları en 
çok eylemlerin yapıldığı aylar olmuştur. 5 Ekim’de Başkent Amman’da en 
az 15 bin kişinin katıldığı gösteri yürüyüşü yapılmıştır. Söz konusu göste-
ri, Arap Baharı’nın başlangıcından beri en çok katılımın gerçekleştiği gös-
teri olmuştur. Ürdün’ün en büyük muhalefet partisi ve Müslüman Kardeşler 
Hareketi’nin politik kanadı olarak nitelenen İslami Hareket Cephesi (IAF), 
seçimlere katılmama iddiasında bulunarak; daha geniş politik temsil ve daha 
demokratik bir meclis talebini dile getirmiştir.2 Yapılan gösterilerde, Kral’ın 
çok fazla yetkiye sahip olduğu ve bu konuda politik reform ihtiyacının gerek-
liliği dile getirilerek Kral Abdullah’ın yetkisi altında olan politik sistemde, 
daha fazla temsil olanağının sağlanması gerektiği ifade edilmiştir.3

Ürdün’deki gösteriler analiz edildiğinde, gösterilerin 2 temele oturduğu 
görülmektedir. Gösterilerde bir taraftan politik reform talepleri; diğer taraftan 
ekonomik sorunların çözülmesine dair istekler dile getirilmiştir. Yıl boyu sü-
ren gösterilerdeki talepler bu eksendedir.

13 Kasım Salı günü petrol zammını protesto eden gösteriler başlamıştır. 
Ülkedeki 70 reformcu ve gençlik hareketi, petrol zamlarını protesto amacıy-
la sivil itaatsizlik eylemi başlatmış, binlerce kişi 15 Kasım’da tekrar Kral 
Abdullah’ı devirme çağrısıyla çeşitli kentlerde sokaklara dökülmüştür. Hükü-
metin petrol zammını protesto eden gruplar, Kral Abdullah aleyhinde slogan-
lar atmıştır.4 Bakanlar ise gösterilerle ilgili yaptıkları açıklamalarda; 5 milyar 
dolarlık bütçe açığını kapatabilmek ve Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) 2 
milyar dolarlık finansal yardımı garanti altına almak için zam yapılmasının 
zorunlu olduğunu savunmuşlardır. Bu arada bazı göstericiler, Kral’ı eleştirme-
nin hapisle cezalandırılan bir suç olduğunu bilmesine rağmen, açıkça Kral’ı 
eleştirmekten de geri durmamıştır.5 Benzer şekilde 16 Kasım’daki gösteriler-
de de protestocular, rejimin düşmesini ve Kral Abdullah’ın tahtı terk etmesini 
istediklerini dile getirmişlerdir.6 Bu protestoları müteakip, Kral Abdullah bir 
açıklama yaparak, Körfez ülkelerine sitem etmiş ve Ürdün’e daha fazla destek 
vermeleri gerektiğini savunmuştur.7

2012 yılındaki rejim karşıtı gösteriler bir önceki yıla nazaran daha güçlü 
bir ses tonu ile dile getirilmiştir. Ayrıca önceki yıldaki gösterilere kıyasla, 
Kral’ın tahtı terk etmesi ve yetkilerini azaltması yönündeki talepler, daha sık 
ve güçlü bir şekilde vurgulanmıştır. Kral Abdullah, buna karşın acil çözüm 
olarak hükümet değişikliklerine gitmiştir. Arap Baharı’nın Ürdün’deki işaret-
leri sayılan gösterilerin artması sonucu yaşanan hükümet değişiklikleri, ülke-
deki siyasi istikrarı olumsuz etkilemiştir.8 Bu bağlamda yapılan değişiklikle-
rin önemli bir örneğini Şevket el-Hasaneh’in görevden alınması oluşturmakta-
dır. Ürdün Başbakanı Avn Şevket el-Hasaneh, Türk Anayasa Mahkemesi’nin 
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kuruluşunun 50. yıldönümü nedeniyle Ankara’ya yaptığı resmi ziyarette istifa 
ettiğine dair çıkan haberleri doğrulamış ve istifa nedenini, “Anayasadan kay-
naklanan güçlerim hakkındaki bir anlaşmazlık sebebiyle böyle oldu” şeklinde 
açıklamıştır. Ürdün Kralı Abdullah, Başbakan Hasaneh’in görevinden istifası 
üzerine, eski Başbakan Fayez Taravne’yi yeni hükümeti kurmakla görevlen-
dirmiştir.9 Kral Abdullah kendi konumunu sürdürmek ve rejimin devamını 
sağlamak üzere sadece hükümeti görevden almakla kalmamış, aynı zamanda 
Anayasası’nın 34. maddesinin kendisine verdiği meclisi feshetme yetkisine 
dayanarak parlamentoyu da 4 Ekim’de çıkardığı kararname ile feshetmiştir.10 
Kral Abdullah, 2012 Ekim ayı sonunda, 2013 Ocak’ta parlamento seçimleri-
ne gidilmesini istemiştir. Ayrıca eski bir bakan olan Abdullah Ensur’u da Baş-
bakan olarak atamıştır.11 Başbakan Ensur, 11 Ekim’de göreve başlayan geçici 
hükümette, Maliye, Dışişleri ve Planlama Bakanlıklarını da üstlenmiştir.12 
Kral Abdullah, her ne kadar parlamento seçimlerini yenilemek ve yeni baş-
bakan atamak suretiyle, Arap Baharı eylemlerini sona erdirmeyi hedeflediyse 
de bunun gerçekleşmesi son derece zayıf görünmektedir.

Reform ve Seçim Tartışmaları

Uluslararası dengeleri iyi gözeten ve Suudi Arabistan’dan mali destek alan 
Ürdün rejiminin hedefi, İngiltere ve Danimarka benzeri bir “anayasal mo-
narşi” düzenine geçmektir. Bunun için belli sayıda ve belli siyasal görüşleri 
yansıtan siyasi partilerin kurulması hedeflenmektedir. Rejim, politik alanın 
bir anda açılması durumunda Müslüman Kardeşler ve benzeri hareketlerin 
ağırlıklarını artıracağından endişe etmekte ve süreci kendi lehine yönlendir-
meye çalışmaktadır.13 

Bu anlamda Ürdün’de 2012 yılı reform tartışmalarının önemli bir boyu-
tunu yeni seçim yasası oluşturmuştur. Seçim Kanunu’nda daha çok millet-
vekili çıkarılması ve seçilme usulünün nasıl olacağı ile ilgili düzenlemeler 
yapılmıştır. Yeni kanunla Temsilciler Meclisi’nde 120 olan milletvekili sayısı 
150’ye çıkarılmıştır. Muhalefet partileri tüm milletvekili kontenjanının yüzde 
ellisinin parti listelerine ayrılmasını isterken, bu oran yüzde on sekizlerde 
tutulmuş ve toplam 27 koltuk tahsis edilmiştir. Muhalefet, Kral’ı destekleyen 
Bedevi bölgelerine ait kadın milletvekili kontenjanının üçten fazla tutulması-
nı eleştirmiş, bu sistemin nüfusun yüzde altmışını oluşturan Filistin kökenli 
Ürdünlüleri marjinalleştirmeye devam ettiğini, hükümete destek veren ve bu 
nedenle de güvenlik güçlerine yerleştirilen Bedevi aşiretlerinin öncelendiğini 
ifade etmiştir.14 

Aslında, Ürdün rejimi 2010 seçimlerinde de benzer bir tutum içinde ol-
muştur. Örneğin, rejime yakın Tafilah bölgesinde 20 bin oyla bir milletvekili 
seçilirken, Filistin kökenli Ürdünlülerin çoğunlukta olduğu Amman’da her 
91 bin oya karşılık bir milletvekili seçilmiştir.15 Seçmenler bir partinin aday 
listesine değil, sadece listeden bir adaya oy verebilmektedir. Bu uygulama 
geniş tabanlı partilerin oy kaybetmesine ve çok oyla daha az milletvekili çı-
karmasına neden olmaktadır. 
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İlk olarak 1993 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile yerli Ürdünlülerin 
yoğunluklu olarak yaşadığı kentlere (Maan, Tafila, Kerak), Filistin kökenli 
Ürdünlülerin çoğunluğu oluşturduğu kuzey kentlere (Amman, İrbid ve Zer-
ka) oranla mecliste daha fazla sandalye elde etme imkanı verilmişti. Kanuna 
dahil edilen tek seçmen-tek oy sistemi, bağımsız adayların da mecliste yer 
almasına izin vermiştir. Temmuz ayında yapılan değişiklikle Seçim Kanunun-
da nispi temsiliyet artırılmış, ancak başta IAF olmak üzere, muhalefetin talep 
ettiği, nüfusa dayalı oransal temsiliyet tam olarak kanuna yansıtılmamıştır.16

Dış Politika

Ürdün dış politikası 2012 yılında da hareketli geçmiştir. Bölge ve bölge dışı 
aktörlerle kurulan diplomatik ilişkiler artarak devam etmiştir. Diplomatik 
ilişkilerin en yoğunlaştığı alanlar Suriye’deki iç savaş, Ürdün’deki Suriyeli 
sığınmacı sorunu ile ekonomik yardımlar olmuştur.

Batılı Ülkeler ile İlişkiler

Ürdün, Batılı ülkelerle müttefik ilişkisi kurmuş ve dış politikasında bu duru-
mu diğer Arap ülkelerine oranla daha ön plana çıkarmıştır. Özellikle Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ürdün ile uzun 
yıllardan bu yana dostane ilişkiler geliştirmiş, Amman yönetimini bölge siya-
setlerinde önemli bir aktör olarak kabul etmişlerdir. Batılı ülkelerle ilişkiler-
de hem ekonomik hem de politik boyut önem arz etmiş, bu durum çift taraflı 
olarak değerlendirilmiştir. 

ABD ve Ürdün arasındaki güçlü ortaklık ilişkisi, iki ülke arasındaki kar-
şılıklı ziyaretlere de yansımıştır. Kral Abdullah, 2012 yılında ABD’yi üç defa 
ziyaret etmiştir. Ziyaretlerdeki gündem; Arap Baharı, İsrail-Filistin barış gö-
rüşmeleri, Suriye sorunu, ticari ilişkiler ve ekonomik yardımlar gibi konular 
olmuştur. Ürdünlü yetkililer, ABD’deki görüşmelerde Suriye’deki krizin bo-
yutlarını vurgulamışlar ve mültecilere yapmış oldukları sağlık, eğitim, enerji 
gibi yardımların Ürdün ekonomisini olumsuz etkilediğini aktararak, ABD’den 
yardım talebinde bulunmuşlardır. ABD’nin Ürdün’e olan ekonomik, siyasi 
ve askeri desteği bu yıl da devam etmiş, 2012 yılında yapılan anlaşmayla 
Ürdün’e 50 bin ton buğday hibe edilmesi kararlaştırılmıştır.17 Ayrıca, Ürdün 
Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Cafer Hasan ile Amerikan Büyü-
kelçisi Stuart Jones tarafından 100 milyon dolarlık bir hibe anlaşması imza-
lamıştır.18

Kral Abdullah 17 ve 18 Ocak’taki ABD ziyaretinde, Başkan Barack Oba-
ma ile görüşerek Ürdün’de yapılan İsrail-Filistin barış görüşmeleri, Ürdün’de 
yapılacak genel seçimler, ekonomi ve Arap Baharı konularını ele almıştır. Kral, 
görüşmeden sonra “Arap Baharı’nı ülkemizde yaza çevireceğiz” açıklamasını 
yapmıştır. Ağustos ayında ise ABD Savunma Bakanı, Ürdün’ü ziyaret ederek 
Suriye olaylarına atıfta bulunmuş ve bu konuda Amman ve Washington’un 
stratejik ortak olduklarına vurgu yapmıştır.   
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AB ile Ürdün arasındaki dostane ilişkiler, 2012 yılında da devam etmiş-
tir. ABD gibi AB’de, Ürdün’e önemli miktarda dış yardım yapmaktadır. AB, 
önümüzdeki üç yıl içinde Amman’a 3 milyar avro mali destek sözü vermiştir.19 
21 ve 22 Şubat’ta Ürdün’de AB ve Ürdün heyetleri arasında değerlendirme 
toplantıları yapılmıştır. Toplantıya iki tarafın siyaset, bürokrat, iş ve finans 
çevreleri, meslek örgütleri temsilcileri katılarak politik ve ekonomik konular 
görüşülmüştür. AB, Ürdün’e Suriyeli sığınmacılar için de ekonomik destek 
vermektedir.20 

AB’nin üç büyük ülkesi olan Fransa, İngiltere ve Almanya AB’den bağım-
sız olarakta Ürdün’e ekonomik yardımlar yapmıştır. Fransa, Ürdün’e 2012’de 
100 milyon avro yardım yaparken 2013’te de 50 milyon avro yardım yapmayı 
taahhüt etmiştir.21 İngiltere, 50 milyon sterlini aşan ödemeyle Ürdün’deki Su-
riyeli sığınmacılar için ABD’den sonra en büyük yardımı yapan ülke olmuştur. 

22 İngiltere Başbakanı Cameron, 6-7 Kasım’da Ürdün’ü ziyaret ederek, ülke-
deki sığınmacılar için ilave ödeme yapacaklarını deklare etmiştir. İngiltere 
Başbakanı’nın Suriyeli sığınmacılar için ödemeyi taahhüt ettiği rakam 14 mil-
yon sterlin olarak açıklanmıştır.23

ABD, AB ve İngiltere gibi Ürdün’e yardım yapmaya karar veren bir di-
ğer ülke ise Almanya olmuştur. Almanya, Temmuz ayında Ürdün’de Suriyeli 
sığınmacılar için kurulmakta olan Zatari Kampı’na su getirilmesi amacıyla 
400 bin avroluk insani yardım yapacağını açıklamıştır. Almanya Dışişleri 
Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, hazırlandığında yaklaşık 100 bin 
sığınmacıya hizmet verebileceği belirtilen kampın, su tesisatı masrafının ken-
dileri tarafından karşılanacağı deklare edilmiştir. 24

Bölge Ülkeleri ve Diğer Ülkeler ile İlişkiler

2012 yılında bölge ülkeleri içinde özellikle Suriye, özel konumu nedeniyle, 
Ürdün’ü etkilemiştir. Ayrıca Ürdün için, Mısır, Suudi Arabistan ve İsrail ile 
ilişkiler de önemli olmuştur. Bu ülkelerle olan ilişkilerde insani sorunlar dı-
şında, ekonomik ve politik konular da ele alınmıştır.

Ürdün’ü maddi olarak en çok destekleyen ülkelerden biri, 728 km ile 
Ürdün’le en büyük sınıra sahip olan Suudi Arabistan’dır. Kral Abdullah, 13 
Mart’ta Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiştir. Ziyarette iki lider, Suriye konusunu 
ve ikili ilişkileri görüşmüş, ekonomik ve politik konuları ele almıştır. Riyad, 
Kasım ayı sonunda Amman’a 250 milyon dolar yardım yapmıştır.25

Ürdün’ün Suriye ile olan ilişkilerinde ön plana çıkan sorun her geçen gün 
sayıları artan sığınmacılar sorunudur. Kayıt dışı sığınmacı sayısının fazlalı-
ğı, sığınmacılarla ilgili sağlıklı bilgi edinilmesini zorlaştırmaktadır. Bunun 
dışında zaman zaman sınırda yaşanan ve Ürdün topraklarına yansıyan iç 
çatışma da, Ürdün’de rahatsızlık meydana getirmiştir. Ürdün, Suriye’de 21 
Mart 2011’de başlayan Arap Baharı’ndan 2012 yılı sonuna kadar, yaklaşık 
285 bin sığınmacıyı sınırlarında ağırlamak zorunda kalmıştır. Bu durumun 
Ürdün ekonomisine 2012 yılı sonu itibariyle maliyeti, yaklaşık 600 milyon 
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doları bulmuştur. Krizin devam etmesi durumunda, bu rakamın 2013 yılında 
800 milyon dolara ulaşması beklenmektedir.26 Suriye’deki iç savaşın Ürdün’e 
maliyeti sadece sığınmacı sorunundan ibaret değildir. Söz konusu durum ne-
deniyle ortaya çıkan güvensizlik, ticaret yollarının geçiş noktalarından biri 
olan Ürdün’ü, ekonomik olarak da olumsuz etkilemiştir. 

Ürdün ile Suriye arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu sınır sorunları 
oluşturmuştur. Dera kentinden Ürdün’e geçmeye çalışan ailelere ve sınırdaki 
Ürdün birliklerine, Suriye askerlerinin ateş açmasının ardından, sınır birlik-
leri arasında çatışma çıkmıştır.27 Bir çocuğun hayatını kaybettiği olayın ardın-
dan güvenlik tedbirlerini yoğunlaştıran Ürdün ordusu bölgeye zırhlı araçlar, 
tanklar ve ağır silahlar sevk ederek, bölgedeki asker sayısını artırmıştır.28 Bir 
diğer saldırıda, Suriye’den Ürdün’e atılan dört roket nedeniyle biri çocuk ol-
mak üzere, onlarca kişi yaralanmıştır. Ürdün, saldırı sonrası Esad rejimine 
karşı ilk kez nota ile sert bir karşılık vermiştir.29

Ürdün’ün yakın ilişki içinde olduğu bölge ülkelerinden biri de Mısır’dır. 
Mısır son yıllarda artan enerji ihtiyacını, doğalgazını iç piyasada kullanıp, 
petrolü de ihraç ederek gidermek istemektedir. Ancak bu tutum, Mısır do-
ğalgazına bağımlı olan Ürdün’ü olumsuz etkilemektedir. Amman ve Kahire 
arasında çıkan enerji krizi Ürdün ekonomisini sıkıntıya sokmuştur. Ürdün 
Dışişleri Bakanı, Mısır’dan gelen gazın kesilmesinin Ürdün’e günlük maliye-
tinin 5 milyon dolar olduğunu belirtmiştir. Mısır Petrol Bakanı Usame Kemal 
doğalgaz tedarikinin sadece Ürdün’e değil İspanya’ya yönelik olarak da as-
kıya alındığını belirtmiştir.30 Ürdün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21 
Kasım’daki Mısır ziyareti sonrasında anlaşmaya varılarak, Ürdün’e doğal gaz 
sevkiyatına başlanmıştır. Mısır Başbakanı Kandil’in 20-21 Aralık’taki Ürdün 
ziyaretinde de Ürdün’e gaz verilmeye devam edileceği teyid edilmiştir. 

Ürdün’ün bölgesel ilişkileri içinde İsrail’in de özel önemi vardır. Bu iki 
dost ülke arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk temelinde sürdürülmesi, Batı 
için stratejik önemdedir. Ürdün ve İsrail arasında yıllardır ciddi boyutta bir 
sıkıntı yaşanmamıştır. İsrail’in Filistin sorunu nedeniyle hemen hemen tüm 
Arap kamuoylarında ve çoğu Arap rejiminde sorunlu bir konumda olduğu bir 
ortamda Ürdün yönetimi ile yakın ilişkiler içerisinde olması Amman’ı Tel-
Aviv için hayati bir konuma yerleştirmiştir. Ürdün’ün istikrarı ve ikili iliş-
kilere “sadakati” İsrail için büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla Arap 
Baharı’nın Ürdün’de yaşanması Tel-Aviv yönetiminin en büyük korkularından 
bir tanesidir. Her ne kadar Ürdün yönetimi İsrail karşıtı beyanatlarda bulunsa 
da, Ürdün’ün İsrail’e yönelik takip ettiği dostane politikalar, Batıda takdir 
görmekte ve bu durum Kral Abdullah yönetimine kredi ve hibe olarak geri 
dönmektedir. 

Irak ile Ürdün arasındaki ilişkilerde petrol ve göçmen konuları ana gün-
demi oluşturmaktadır. Ürdün’de halen 500 bini aşkın Iraklı sığınmacı bu-
lunmaktadır. Bu sayı Ürdün için ekonomik anlamda bir istikrarsızlık nedeni 
olarak varlığını devam ettirmektedir.31 Yakın dönemde Ürdün ve Irak arasında 
petrol konulu ilişkilerde de bir gelişme söz konusudur. Irak, Ürdün’e, gün-
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de yaklaşık 6 ile 7 bin varil indirimli petrol vermektedir.32 Irak, Ürdün ile 
ilişkilerini daha çok enerji ve ticarete yönelik olarak sürdürmektedir. 2012 
yılında Ürdün’e ziyarette bulunan Irak Başbakanı Maliki, Kızıl Deniz üze-
rinden Ürdün’e ulaşması planlanan petrol hattının anlaşmasını imzalamıştır. 
Bu görüşmede, serbest ticaret bölgesi kurulmasına yönelik planların hayata 
geçirilmesi yönünde karar alınmıştır.33 Ürdün, artan enerji ihtiyacıyla beraber, 
British Petroleum (BP) ile olan anlaşmasını da genişletmiştir. Bu anlaşma ile 
Irak sınırında bulunan bir doğalgaz alanının büyütülmesi kararlaştırılmıştır.34

Ürdün’ün, bölge ülkeleri dışında, yakın ekonomik ve politik ilişki içinde 
olduğu ülkeler Japonya, Çin ve Rusya’dır. Ürdün, 16 Ağustos’ta yapılan imza 
töreni ile Japonya’dan, 2012 yılı bütçesinde yer alan kalkınma projelerinin 
finansmanı için 156 milyon dolarlık düşük faizli ve uzun vadeli borç almıştır. 
Resmi rakamlara göre Ürdün, Japonya’dan 1974 yılından bu yana su, sağ-
lık, eğitim ve çevre gibi alanlarda kullanılmak üzere, yaklaşık 4 milyar dolar 
kalkınma desteği almıştır.35 Ürdün, Çin ile de ticari ilişkilerini geliştirmek 
istemektedir. Bu amaçla çeşitli işbirliği çalışmaları yürütmektedir. Amman 
ile Pekin arasındaki ticari ilişkiler, sadece devletler arası ilişkilerden ibaret 
değildir. Örneğin Hong Kong merkezli Private Hong Kong Investment Fund 
Company (HPF) adlı yatırım şirketi, Ürdün Dubai Capital’in hisselerini 130 
milyon dolar karşılığında satın almıştır.36 

Bölgenin önemli aktörlerinden biri olan Rusya, Ürdün ile özellikle tica-
ri konularda ilişkiler geliştirmiştir. İki ülke arasındaki ilişkiler diplomatik 
ziyaretlerle pekiştirilmiştir. Devlet Başkanı Vladimir Putin, 26 Haziran’da 
Ürdün’ü ziyaret etmiş ve Rus hacılar için hazırlanan bir tesisin açılışını yap-
mıştır.37 Ayrıca yapılan ziyarette, Ortadoğu barış süreci, ekonomi, tarım, taşı-
ma, enerji, turizm konuları da görüşülmüştür.

Türkiye ile İlişkiler

Siyasi anlamda Türkiye ile Ürdün’ün bölge meselelerine bakışları genel hat-
larıyla aynı paraleldedir. Bu çerçevede, uluslararası alanda üst seviyede da-
yanışma içindedirler.38 Her iki ülke de gerek bölge ülkeleri ile olsun gerekse 
Batılı aktörlerle olsun iyi ilişkilere sahiptir. Bununla birlikte iki ülke ara-
sındaki ilişkiler, yakın dönemde oldukça gelişmiştir. Gelişmenin temelinde 
daha çok ticari ilişkiler yer almaktadır. İki ülke arasında imzalanan serbest 
ticaret anlaşmasından sonra, ticari ilişkilerde önemli bir artış yaşanmıştır. 
Ürdün’ün 2012 yılının ilk on ayında Türkiye’ye ihracatı 83.3 milyon dolar-
dır. Aynı zaman diliminde Ürdün’ün Türkiye’den ithalatı ise 659.9 milyon 
dolardır.39 Ürdün, Türkiye’ye alçı, gübreler ve inorganik kimyasallar ihraç 
ederken, Türkiye’den, demir çelik ürünleri, kazan, makina ve cihazlar ile mo-
torlu kara taşıtları ithal etmektedir.40 Türk müteahhitlerin Ürdün’de 2012 yılı 
Nisan ayına kadar üstlendikleri toplam proje sayısı 38 olup, bunların toplam 
proje değeri 2.3 milyar dolardır.41
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TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkan ve üyelerinden oluşan bir heyet, 5 
ile 7 Mart tarihleri arasında, Ürdün’ü ziyaret etmiştir. Üyeler, Ürdün Meclisi, 
Başbakan, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Akabe Yönetimiyle ticari konular ağır-
lıklı olmak üzere görüşmüştür. Ayrıca 27 Martta Kral Abdullah ile Başbakan 
Erdoğan arasında da bir görüşme gerçekleştirilmiş olup yapılan bu görüşme-
lerde ekonomik ve politik konular ele alınmıştır.

Ürdün’deki Temel Sorun Alanları

Çalışmanın bu başlığı altında, Ürdün’de 2012 yılında yaşanan ekonomik ve 
politik konulardan bazıları ele alınmıştır. Bunlardan Ürdün’ün iç ve dış poli-
tikasını etkileyen parametreler olarak, dış yardımlar ve ekonomik durum ile 
nükleer enerji konusu incelenmiştir. Ayrıca yine bu bağlamda Ortadoğu barış 
sürecine de değinilmiştir.

Ekonomik Durum ve Dış Yardımlar 

Dünya Bankası verilerine göre Ürdün’ün nüfusu, 2010 yılında 6,047 bin, 
2011 yılında 6,181 bin kişi iken,42 Ürdün İstatistik Kurumu’na göre 2012 yılı 
için tahmini nüfus sayısı 6,388 bin’dir.43 CIA’in verilerine göre ise nüfusun 
altı buçuk milyonu aştığı anlaşılmaktadır.44 Nüfusun ülke kaynaklarının ye-
tersiz olmasına rağmen yükselmesi, işsizliği artırdığı gibi ekonomik ve sosyal 
yaşamı da olumsuz etkilemektedir. Nüfusla birlikte ülkenin petrol ve doğalgaz 
gibi doğal kaynaklardan diğer birçok bölge ülkesi kadar ciddi anlamda fay-
dalanamaması, Amman yönetiminin dışa bağımlılığını artırmaktadır. Bu du-
rumun en önemli yansıması ekonomik yardımlardır. Yardımlar özellikle Batılı 
ülkelerle bölge dışı aktörler ve küresel finans kurumlarından sağlamaktadır.

2012 yılında Ürdün ekonomisini olumsuz etkileyen unsurlar arasında 
Arap Baharı krizi, Suriye krizi ve ülkenin yaşadığı finansal kriz sayılabilir. 
Ekonomi 2011’de %2,6 büyümüş iken, 2012’de %2,2 büyümüştür. Enflasyon 
oranı 2011’de %13 iken, 2012’de %13,3 olmuştur.45 Ürdün’de işsizlik 2010 
yılında %11,8, 2011 yılında %12,1, 2012 yılının ilk çeyreğinde %11,4, ikin-
ci çeyreğinde %11,6, üçüncü çeyreğinde %13,1, dördüncü çeyreğinde ise 
%12,5 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik, 2012 yılında, 2011 yılına göre %0,4 
artmıştır. İşsizliğin temelinde genç nüfusun fazlalılığı yatmaktadır.46 Ülkede 
enflasyon, büyüme ve işsizlik rakamlarında olumsuz bir seyir izlenmektedir. 
Bölgedeki siyasi belirsizlik, turizm gelirleri ile doğrudan yatırımlardaki düşüş 
ve yurt dışında çalışan işçilerin getirdiği dövizin düşmesi gibi unsurlar da 
ülke ekonomisini olumsuz etkilemiştir.47

Ürdün’ün bütçe açığı, ekonomisinin zor durumda olduğunun önemli bir 
diğer göstergesi kabul edilebilir. Ürdün’de bütçe açığı, yıllık bazda 3 milyar 
doları aşmaktadır. Söz konusu bütçe açığı, Ürdün Gayri Safi Milli Hasılasının 
yüzde 11’ine denk gelmektedir.48 Bütçe açığının artması ve finans sektöründe-
ki sıkıntılar, ülkenin Uluslararası Para Fonu’na (IMF) kredi için başvurmasına 
yol açmıştır. IMF, yaptığı değerlendirme sonucunda, Ürdün’e 36 aylık sürede 
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2 milyar dolarlık kredi vermeyi kararlaştırmıştır.49 IMF’nin 2 milyar dolarlık 
stand-by anlaşması kapsamında Ürdün’den akaryakıt ve elektrik fiyatlarında 
uyguladığı sübvansiyonu kaldırmasını istemesi büyük sorun oluşturmuş ve 
rejimi zor durumda bırakmıştır. Akaryakıt fiyatlarında % 45’e varan zamlar 
yapmak zorunda kalan rejim, ilerleyen haftalarda da elektrik fiyatlarını artıra-
cağını duyurmuştur.50 Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM), Ürdün’e geçen Suriyeli 
sığınmacı sayısında önemli bir artış olduğunu ve kaynak sorunu olduğunu da 
duyurmuştur. BM’nin Ürdün’deki insani yardım koordinatörü Andrew Har-
per, kaynakların tükendiğini belirterek mevcut kampı genişletmek ve iki yeni 
kamp açmak için uluslararası yardımlara ihtiyaç duyduklarını açıklamıştır.51

Suriye sorunu nedeniyle, Türkiye ve Avrupa’ya ulaşım yolları tıkanan Ür-
dün, önde gelen Arap ülkelerinin hibe yerine proje karşılığı finansal yardım 
yapmaya başlamaları nedeniyle nakit açığı yaşamıştır.52 Kötü giden ekonomik 
göstergeler nedeniyle kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors, 
Ürdün’ün kredi notunu BBB eksiye indirmiştir.53

Ürdün özellikle Ortadoğu Barış Süreci’ne yaptığı katkılar nedeniyle Ba-
tılı devletlerden ciddi anlamda maddi yardım almıştır. Dünya Bankası’ndan 
(WB) 2012 yılı başında, 250 milyon dolarlık bir kredi alan Ürdün’e, Körfez 
ülkelerinden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar, her 
biri 1.25 milyar dolar olmak ve 5 yıllık bir sürede ödenmek üzere, toplam 5 
milyar dolarlık yardım sözü vermiştir. ABD, 2012 mali yılında Ürdün’e doğ-
rudan 284 milyon dolarlık bütçe desteği verirken, Japonya düşük faizli 156 
milyon dolarlık kredi sağlamıştır. Avrupa Birliği, 2010 yılından 2013 yılına 
kadar 280 milyon dolarlık yardım planlarken, Fransa, 2012 yılı için 193 mil-
yon dolarlık uygun geri ödeme koşullu kredi sağlamıştır.54 Almanya ise sığın-
macılar için Ürdün’e 400 bin avro destek vermiştir.55 2012 yılında Ürdün’e 
yapılan dış yardım toplamı 2,5 milyar dolara ulaşmıştır. 56

6 Eylül’de Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Cafer Hasan, 
ABD Ürdün Büyükelçisi Stuart Jones ve United States Agency for Interna-
tional Development (USAID) Misyon Direktörü Beth Paige ile 100 milyon 
dolarlık hibe anlaşması imzalamıştır. 2 Ekim’de de Planlama ve Uluslararası 
İşbirliği Bakanı ve ABD Ürdün Büyükelçisi, 357 milyon dolar tutan 5 anlaş-
maya imza atmıştır.57 ABD, Ürdün’e yaptığı mali yardımın ikinci bölümünü 
oluşturan 184 milyon doları, 29 Kasım’da Ürdün Merkez Bankası’na havale 
etmiştir. Başbakan yaptığı açıklamada, ABD’nin her yıl Ürdün’e yaptığı 360 
milyon dolarlık yardımın kalan kısmının kalkınma projelerine tahsis edildiği-
ni, ayrıca 14 Eylül’de 100 milyon dolar ek yardım yapıldığını, 17 milyon dolar 
değerinde 50 bin ton buğday gönderildiğini, ABD’nin 2012 yılında Ürdün’e 
yaptığı toplam yardımların ise 474 milyon dolara ulaştığını bildirmiştir. Son 
yapılan finansal yardımlarla birlikte ABD’nin Ürdün’e yaptığı toplam yardı-
mın yaklaşık 13,1 milyar dolara ulaştığı ifade edilmiştir.58 

Ürdün Başbakanı Abdullah Ensur, Suudi Arabistan’ın Ürdün’e 800 milyon 
dolar yardım yapacağını duyurarak, bunun 487 milyon dolarının enerji ve su 
projelerine, 300 milyon dolarının ise alt yapı projelerine tahsis edildiğini ifa-



268  ■  ORTADOĞU YILLIĞI 2012

de etmiştir. Daha öncesinde kalkınma yardımı olarak 250 milyon dolar veren 
Kuveyt, Ürdün’deki projelerin finansmanı amacıyla 2012 yılı için 125 milyon 
dolar daha vereceğini taahhüt etmiştir. Başbakan Ensur, ayrıca Katar ile 1,2 
milyar dolara kadar proje finansmanı sağlamasına dair mutabakat zaptı metni 
imzalandığını belirtmiştir.59

Bütçe açıklarının kapatılması, işsizliğe çözüm aranması, öz kaynaklarının 
yetersizliği, enerji darboğazı ve ekonominin yapısal sorunları Ürdün’ü dışa 
bağımlı hale getirmiştir. Ekonomik istikrarı yakalayamayan bir Ürdün’ün 
Arap Baharı sürecini de istediği yönde yönetmesi oldukça zor görünmektedir.

Nükleer Enerji Çalışmaları

Nükleer enerji, Ürdün rejiminin en önemli ekonomik girişimlerinden biri ola-
rak kabul edilmektedir. Petrol ve doğalgaz gibi temel enerji kaynaklarından 
mahrum olan Ürdün için nükleer enerji, ekonomik olmasının yanında strate-
jik bir değer de taşımaktadır. Bu nedenle Ürdün uzun zamandan beri nükle-
er santral kurma çabası içindedir. Nükleer santrallerden kaynaklanabilecek 
tehlikelerden dolayı nükleer çalışmaların önlemler tamamen alınıncaya ka-
dar askıya alınması konusu gündeme gelmiştir. Bu bağlamda Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Komitesi, 36 oyla Temsilciler Meclisine nükleer enerji programı-
nın durdurulmasını önerdi. Komite, Nükleer programın ülkeyi karanlık bir 
tünele sokacağı ve çevreye geri döndürülemez zararlar vereceği uyarısında 
bulundu.60 30 Mayıs’ta, Ürdün Temsilciler Meclisi de, barışçıl amaçlı nükleer 
programını durdurmaya karar verdi. Ürdün Enerji ve Tabii Kaynaklar Kuru-
mu, gerekli altyapı desteği, finansman sağlanması ve uluslararası normlara 
uygun bir tesis inşası üzerinde anlaşma sağlanana kadar, barışçıl amaçlı nük-
leer programın durdurulması gerektiğini açıkladı. Reaktör yapımına ilişkin 
ihaleden anlaşılabileceği üzere alınan kararın tedbir nitelikli geçici bir du-
rum olduğu söylenebilir. İlk atom reaktörünün yapımına ilişkin devam eden 
ihale sürecinde “Rosatom” konsorsiyumuna dahil olan Atomstroyeksport Rus 
şirketi ve “AREVA-Mitsubişi” Fransız-Japon konsorsiyumu öne çıkmaktadır. 
Ürdün Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı Haled Tukan, Ürdün’ün elektrik 
enerjisi üretmek ve bu enerjiyi deniz suyunu arıtmak amacı ile kullanmak 
üzere, atom elektrik santrali kurma kararını, “geleceğin enerji üretiminin ge-
liştirilmesi lehine yapılan stratejik seçenek” olarak nitelendirmiştir.61

Petrol ithalatını Irak ve Suudi Arabistan’dan, gaz ithalatını da Mısır’dan 
yapan Ürdün,62 enerji ihtiyacının yüzde 95’ini dışarıdan karşılamaktadır. Ür-
dün, nükleer enerjiyi kendi güvenliği için vazgeçilmez stratejik hedef ola-
rak görmektedir. Kral Abdullah, Güney Kore’de Mart ayında ikincisi yapılan 
Dünya Enerji Güvenliği Konferansına katılmıştır. Ürdün tarafının en üst se-
viyede katılımı, nükleer enerji elde etmede kararlı olduğunu göstermekte-
dir.63 İsrail kaynakları, Kral Abdullah’ın “Ürdün’ün sivil nükleer programını 
İsrail’in sabote ettiği“ iddiasını gündeme taşımışlardır. Söz konusu iddialar, 
Kral Abdullah’ın 12 Eylül’de yaptığı “Biz ne zaman barışçıl amaçlarla nük-
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leer enerji elde etmek üzere bizimle çalışan ülkelerle işbirliğine girişsek, bu 
ülkelere yönelik bir baskı ile karşılaşıyoruz” açıklamasına dayandırılmıştır.64 
İsrail’in nükleer şefi Shaul Chorev’in 2012 yılında, “Ürdün’ün su arıtma ve 
elektrik amaçlı sivil nükleer programına karşı olmadıklarını” açıklamış olma-
sı, Ürdün tarafından inandırıcı bulunmamıştır.65

Ortadoğu Barış Süreci

Ürdün, Ortadoğu barış sürecinde aktif rol alan bir ülkedir. Sorunun iki tarafı 
ile de komşu olması, tarihi ve sosyal bağlarının bulunması, Ürdün’ü sürecin 
önemli bir aktörü haline getirmiştir. Bu amaçla karşılıklı ziyaretler yapılmış 
ve barış konuları müzakere edilmiştir. Filistin ile İsrail arasındaki 2012 yılı 
barış görüşmeleri, Ocak ayı başında Amman’da yapılmış ve barış görüşmele-
rinin sürdürülmesi gerektiği deklare edilmiştir. Ürdün Arap Baharı sürecinde 
Filistin halkına yakın durmaya çalışmış, bu bağlamda Filistin’e ziyaretler ger-
çekleştirmiştir. Ancak Kral’ın sergilediği tutumun, iç politikayı kontrol etme-
ye yönelik bir siyaset olduğu söylenebilir. 

Ürdün Kralı, Kasım ayı sonunda BM’de Filistin’in ‘üye olmayan gözlemci 
devlet’ statüsü kazanmasının ardından, İsrail’in yeni yerleşim yeri açma mi-
sillemesiyle karşılaşınca Filistin’e destek için 6 Aralık’ta Ramallah’ı ziyaret 
etmiştir. Filistin Başbakanı Selam Feyyad, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve 
el-Fetih yöneticileri ile bazı bakanlarla da görüşen Ürdün Kralı, Filistin yö-
netiminin İsrail ile barış görüşmelerini sürdürmesi gerektiğini dile getirirken, 
Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cevdet de, İsrail’in Filistin topraklarında yer-
leşim yeri açma kararını kastederek; “Dünya, yıkıcı ve yasadışı yerleşimleri 
reddetti. Bu karara birçok ülkeden kınama geldi” diyerek Filistin’e destek 
açıklaması yapmıştır.66

11 Aralık’ta Bağdat’ta gerçekleştirilen Uluslararası Filistinli Esirler ve 
Tutuklularla Dayanışma Konferansı’nda kabul edilen Bağdat Bildirisi, İsrail 
hapishanelerindeki Arap ve Filistinli tutuklularla dayanışmayı öngörmüştür. 
Kahire’deki Arap Birliği merkezinde başlayan ve katılımcıları arasında Arap 
Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Eğitim Kültür ve Bilim Teşkilatı yetki-
lilerinin de yer aldığı Arap Ülkelerindeki Filistinlilerin İşlerinden Sorumlu 
Yetkililer Konferansı’nda Ürdün Hükümeti’ne bağlı Filistin İşleri Müdürü 
Mahmud el-Akribavi, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için Bağ-
dat Bildirisi’nin uygulanmasını, tutuklulara ve ailelerine maddi destek sağ-
lanması amacıyla bir “Arap Fonu” oluşturulması gerektiğini dile getirmiştir. 67

Sonuç

Ürdün’de 2011 yılında başlayan Arap Baharı eylemleri, 2012 yılında artarak 
devam etmiştir. Ürdün, Arap Baharı sürecinde eylemlerin en fazla yapıldığı 
ülke olmasına rağmen, şiddetin en az görüldüğü ülke olmuştur. Halk gösteri-
lerinde daha çok ekonomik şartların kötülüğü, yolsuzluklar, hukuki ve siyasi 
eşitsizlikler ön plana çıkmıştır. Toplum tarafından istenen reformlar, çok yavaş 
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ve taraflı bir şekilde ilerlemektedir. Bunun önemli bir göstergesi ise çıkarılan 
Seçim Yasası’dır. Düzenlemeyle rejime yakın bölgelere daha fazla milletvekili 
çıkarma olanağının tanınması muhalefetin haklı tepkisine neden olmuştur.

2012 yılında da Ürdün’ün en büyük problemleri, sosyal sorunlar, ekono-
mi, yolsuzluk, adalet sistemindeki aksamalar ve enerji sorunu olmuştur. Ül-
kenin yıllardır var olan enerji sıkıntısı bu yıl Mısır’ın verdiği gazı kesmesiyle 
zirveye çıkmıştır. Enerji sıkıntısını gidermek için Mısır’la yaşanan problem 
çözülmüş ve Irak ile yeni enerji anlaşmasına gidilmiştir. Yıla iyi başlama-
yan ekonomi, gaz sıkıntısının baş göstermesiyle daha da kötüye gitmiştir. Hü-
kümet bütçeyi denkleştirmek, artan maliyetleri karşılamak için yeni kredi 
arayışlarına girmiştir. Ürdün, ekonomik sorunlarını çözmek için başta ABD 
olmak üzere, AB ve Körfez Ülkeleri ile IMF’den kredi ve hibe desteği almıştır.

Batı, içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen, çok güçlü ilişkilerinin 
olduğu Ürdün’ü Arap Baharı neticesinde kaybetmemek için ekonomik ola-
rak desteklemeye 2012’de de devam etmiştir. Amman’ın siyasi, ekonomik ve 
ticari konumunda değişiklik istemeyen dünyanın hegemon güçleri ile Körfez 
monarşileri, bölgede ortaya çıkabilecek ani değişiklikleri yakından izlemekte 
ve bunlara yönelik tutumlar geliştirmektedir.

Vatandaşlarının çoğunluğu Filistin kökenli olan ülkede, Iraklı sığınma-
cıların yanı sıra, çok sayıda Suriyeli sığınmacının bulunması, ekonomik ve 
sosyal sorunları artırmıştır. Sığınmacıların ülkeye gelmesi, ekonomik, sosyal 
ve politik hayatta sorunları artırsa da, bu durum, kısa vadede ülke yönetimi 
için dışarıdan yardım talebinde bir araç olarak kullanılmıştır. 2012 yılında 
Suriye sınırında kurulan kamplar için ABD, AB, Körfez Ülkeleri ile BM’den 
yardım alınmıştır. 

Arap Baharı’nın Ürdün’de rejim değişikliğine neden olup olmayacağı, 
ekonomik sorunların çözülebilirliği ile Suriyeli sığınmacılar sorunu Ürdün 
kamuoyunun 2012 yılı temel gündemini oluşturmuştur. Anılan sorunların bir 
taraftan Ürdün diğer taraftan bölge için nasıl bir hal alacağı önem arz etmekte 
olup bu sorunlar aynı zamanda bölgesel ve küresel aktörlerin çıkarlarını etki-
leme potansiyeli taşımaktadır.
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Kronoloji

• 3 Ocak: Filistin ve İsrail barış görüşmeleri Amman’da yapıldı. Bu görüş-
meyle bir yıldan sonra taraflar tekrar bir araya gelmişlerdir. Taraflar ABD, 
AB, BM, Rusya tarafından görüşmelere ikna edilmiştir. 

• 6 Ocak: Cuma namazından sonra birçok yerde protestolar düzenlendi. 
Protestoların özünde yolsuzluk, işsizlik konuları ön plana çıktı.

• 17 Ocak: Kral Abdullah, ABD ziyaretinde Başkan Obama ve Yardımcısı 
ile görüştü. Görüşmede Arap Baharı ve bölgesel gelişmeler konuşuldu. 

• 20 Ocak: Cuma namazından sonra halk gösterileri oldu. Halk gösteriler-
de işsizliği, yolsuzluğu ve kötü yönetimi dile getirdi. 

• 21 Şubat: Şubat ayının ilk haftasından beri grevde olan öğretmenler is-
tediği zammı aldı ve görevlerine döndüler. 

• 22 Şubat: Ölü Deniz Konferanslar Merkezi’nde, Avrupa Birliği ve Ür-
dün Heyeti arasında ekonomik ve siyasi değerlendirme toplantısı yapıldı. 
Toplantıya AB Dış Politika Şefi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Catherine Ashton’da katıldı. Toplantıda AB’nin Ürdün’e yaptığı ekonomik 
yardımlar da değerlendirildi. 

• 7 Mart: ABD 2011 yılında Ürdün’e verdiği 50 bin ton hibe buğdayı, 
2012 yılında da aynı miktarda vereceğini açıkladı. 

• 10 Mart: Cuma protestolarına bir yenisi daha eklendi. Protestocular bu 
defa ağırlıklı olarak Suriye’de yaşanan olayları protesto ettiler.

• 13 Mart: Kral Abdullah, Suudi Arabistan’ı ziyaret etti. Görüşmenin gün-
demini Suriye’de yaşanan olaylar ile ülkeler arası ilişkiler oluşturdu.

• 27 Mart: Kral Abdullah, Güney Kore’nin Başkenti Seul’de Dünya Nük-
leer Enerji Güvenliği Konferansı’na katıldı.

• 29 Mart: Ürdün Başbakanı Hasaneh, 22 yıl aradan sonra, Irak’ta yapılan 
Arap Birliği Konferansı’na katıldı. Birliğin gündemi Arap Baharı, Suriye 
krizi ve bölgedeki gelişmeler oldu.

• 26 Haziran: Ürdün Parlamentosu, British Petroleum (BP) ile yapılan 
Irak sınırında gaz arama bölgesinin genişletilmesi anlaşmasını onayladı. 

• 26 Haziran: Rusya Devlet Başkanı Putin Ürdün’ü ziyaret etti. Ziyaretin 
gündemini Suriye krizi, ekonomi ve siyaset oluşturdu. 

• 25 Temmuz: International Monetary Fund (IMF), Ürdün’e 2012-2015 
yılları arasında 36 aylık periyotta 2 milyar dolar kredi vermeyi kabul etti. 

• 2 Ağustos: ABD Savunma Bakanı, Ürdün’e ziyarette bulundu. Ziyarette 
ekonomik ve politik konular ele alındı.

• 16 Ağustos: Ürdün, Japonya’dan düşük faizli 156 milyon dolarlık kredi 
aldı.
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• 31 Ağustos: Suriye sınırındaki et-Tırra kenti sakinleri, Ürdün’e 
Suriye’den iki füzenin düştüğünü ve Ürdün güvenlik güçlerinin karşılık 
vermesi sonucu yoğun çatışmaların yaşandığını duyurdu.

• 6 Eylül: Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Cafer Hasan 
ile ABD Büyükelçisi Stuart Jones 100 milyon dolarlık hibe anlaşması im-
zaladı. 

• 2 Ekim: Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı ile ABD’nin Ürdün 
Büyükelçisi, 357 milyon dolarlık 5 anlaşmaya imza attı.

• 5 Ekim: Başkent Amman’da en az 15 bin kişinin katıldığı gösteriler dü-
zenlendi. Gösterilerde reform talepleri dile getirildi. 

• 18 Ekim: Mısır, Ürdün’e yaptığı doğalgaz ihracatını durdurdu. Bu du-
rum, zaten zorda olan Ürdün ekonomisini kötü etkiledi.

• 6 Kasım: Fransa, daha önce Ürdün’e vermeyi taahhüt ettiği mali yardı-
mın 100 milyon avroluk kısmını havale etti.

• 6-7 Kasım: İngiltere Başbakanı Cameron, Ürdün’e ziyarette bulundu ve 
Suriyeli mülteciler için 14 milyon sterlin yardım sözü verdi.

• 15 Kasım: Halk, petrol zamlarını protesto etmek için büyük gösteriler 
düzenledi. Gösterilerde ekonomik ve politik talepler dillendirildi.

• 6 Aralık: Suudi Arabistan daha önce taahhüt ettiği yardımın 250 milyon 
dolarlık kısmını Ürdün Merkez Bankası’na havale etti.

• 20-21 Aralık: Mısır Başbakanı Kandil, Ürdün’ü ziyaret etti. Ziyarette 
iki ülke arasındaki enerji ticareti, ekonomi ve bölgesel konular ele alındı.
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