
Bölgede İngiltere ve ABD gibi
büyük güçlerin doğrudan
desteğini alan bir ülke olarak
varlığını sürdüren Ürdün,
bölgesel denklemlerde kritik
bir müttefik rolüne sahiptir.
Donald Trump döneminde
başlatılan Arap-İsrail
normalleşme süreci (Yüzyılın
Anlaşması) ile birlikte mesafeli
durduğu Suudi Arabistan-
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
blokuna yakınlaşmıştır. 

rdün, Doğu Akdeniz’e
doğrudan kıyısı olmama-
sına rağmen bölgede ya-

şanan enerji kaynakları paylaşımı
mücadelelerinde aktör olarak yer
almasıyla dikkatleri üzerine çek-
mektedir. Bu başarıyı ülkenin jeo-
politik konumu ile açıklamak doğru
olacaktır. Bölgede İngiltere ve ABD
gibi büyük güçlerin doğrudan des-
teğini alan bir ülke olarak varlığını
sürdüren Ürdün, bölgesel den-
klemlerde kritik bir müttefik rolüne
sahiptir. Donald Trump dönemin-

de başlatılan Arap-İsrail normal-
leşme süreci (Yüzyılın Anlaşması)
ile birlikte mesafeli durduğu Suudi
Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) blokuna yakınlaşmıştır.
Arap-İsrail normalleşmesi için jeo-
politik olarak kilit pozisyonda ol-

ması, Ürdün’ün önemini ABD-
İsrail bloku nezdinde artırmıştır.
Ancak bu yakınlaşma, özellikle İn-
giltere ve Fransa’nın Yüzyılın An-
laşması’na mesafeli politikaları do-
layısıyla zaman almıştır. Nihaye-
tinde Ürdün, normalleşme dönemi
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olarak adlandırılan bu süreç ile
birlikte Doğu Akdeniz’deki den-
klemlerde İsrail-Yunanistan-Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)-Mı-
sır blokuna daha yakın durmuştur. 

Ürdün’ü bölgede önemli kılan bir
diğer etmen, ABD’nin Basra Kör-
fezi’nden Akdeniz’e uzanması plan-
lanan enerji hattı güzergâhında
gerekli olan harita bütünlüğüdür.
Zira bu hat İran ve Katar arasındaki
bölgede bulunan zengin doğal gaz
kaynaklarını Suudi Arabistan-Ür-
dün-İsrail ve Lübnan üzerinden
Akdeniz’e bağlamayı hedeflemek-
tedir. Kendilerini bölgede saf dışı
bırakmayı amaçlayan bu projelere

karşı Haşimi-Suud ihtilafı gibi po-
litikalar geliştiremeyen Türkiye ve
İran, farklı stratejiler ile konum-
larını koruma çabasındadır. Öte
yandan, Ürdün’ün Suudi Arabistan
baskılarına direnememesinin en
önemli nedenlerinden biri kuşku-
suz ülke ekonomisinde yaşanan
daralma olmuştur. Ekonomik da-
ralmanın hane halkının harcana-
bilir gelirine doğrudan yansımaya
başlaması ile ülke yönetiminin
elini zayıflatmıştır. 

DOĞU AKDENİZ ENERJİ
DENKLEMİNDE ÜRDÜN

14 Ocak 2019 tarihinde Mısır’ın
başkentinde Mısır, GKRY, Yuna-

nistan, İsrail, Ürdün, Filistin ve
İtalya Enerji Bakanları, bir araya
gelerek Doğu Akdeniz Gaz Foru-
mu’nu kurmuşlardır. Daha sonra
2020 Eylül’de video konferansla
yapılan törende imzalanan kuruluş
anlaşmasıyla forum resmî bir statü
kazanarak bölgesel bir kuruluşa
dönüşmüştür. Doğu Akdeniz'de
bulunan doğal gaz kaynaklarının
çıkarılması ve ihracatını teşvik et-
mek amacıyla kurulan foruma
uluslararası katılım talepleri de ol-
muş, Filistin’in de foruma dâhil
olduğu açıklanmıştır. Genel itiba-
rıyla Akdeniz’e kıyısı olan yahut
enerji jeopolitiği açısından bölgede
kritik önem taşıyan ülkelerin Tür-
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kiye’yi dışlayarak kurduğu bu olu-
şuma Fransa’nın üye; ABD ve
AB’nin gözlemci olarak yer almak
istediği bilinmektedir. 

Mısır, İsrail, İtalya ve GKRY doğ-
rudan Akdeniz’e kıyısı olmaları ve
rezervlerden maksimum düzeyde
faydalanmak amacıyla bir araya
gelirken; Ürdün’ün bu oluşumda
yer almasının birkaç farklı nedeni
olduğundan bahsetmek mümkün-
dür. Zira Ürdün doğrudan rezerv-
lerden çıkarılan doğal gazdan hak
talep edecek bir konumda değildir.
Fakat bölgeden çıkarılacak doğal
gaz Ürdün için büyük önem taşı-
maktadır. Bunun nedeni, ülkenin
Hamzah’ta bulunan tek petrol sa-
hasının 1992 yılında kapatılmasıyla
petrol ve doğal gaz konusunda ta-
mamen dışa bağımlı hâle dönüş-
mesidir. Üstelik krallık, toprakla-
rının %60'ından fazlasının altında
yatan yaklaşık 70 milyar ton ci-
varındaki kaya gazını da verimli
bir şekilde kullanmaktan yoksun-
dur. Bu nedenle Ürdün, yakın çev-
resinde çıkarılacak her türlü petrol
ve doğal gazın ilk alıcılarından biri

olarak bu tür konularda etkin ka-
tılımın ön planda olduğu bir enerji
politikası benimsemektedir. Zira
İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’in
2020 yılında yaptığı “30 milyar
dolar değerinde İsrail gazının Ür-
dün ve Mısır’a ihraç edilmesine
ilişkin kontratlar yapıldığı” açık-
laması da Ürdün’ün forumdaki
varlığını ispatlar niteliktedir. 

İkinci önemli etken, yine enerji
bağlamında Ürdün’ün bölge ülke-
leriyle ilişkileridir. Enerji konu-
sunda petrol ihtiyacını farklı al-
ternatifler ile karşılama imkânı
bulabilen Ürdün, doğal gaz konu-
sunda %90 dışa bağımlıdır ve bu-
nun yarısından fazlasını Arap Do-
ğalgaz Boru Hattı ile Mısır’dan te-
darik etmektedir. Bu nedenle Mısır
ile iyi ilişkilere sahip olmak ve
herhangi bir konuda karşı karşıya
gelmemek Ürdün’ün dikkat etmesi
gereken bir husustur. Her ne kadar
Mısır ve Ürdün arasındaki diplo-
matik ilişkiler Ürdün’ün bağım-
sızlığının ilk günlerinden itibaren
sürdürülse de iki ülke arasındaki
ilişkiler çoğunlukla enerji bağla-

mında şekillenmektedir. Ürdün’ün
Mısır’a olan enerji bağımlılığına
karşın Ürdün’den geçen ve Mısır
doğal gazını İsrail, Lübnan ve Su-
riye’ye taşıyan Arap Doğalgaz Boru
Hattı’nın güvenliği de iki ülke ara-
sındaki ilişkilerde önemli yer tut-
maktadır. 

İSRAİL İLE İLİŞKİLER

Ürdün’ün enerji güvenliğinde kritik
önem taşıyan bir diğer ülke daha
önce anlaşma bağlamında zikre-
dilen İsrail’dir. 1994 yılındaki barış
görüşmeleri neticesinde İsrail’le
ilişkilerini normalleştiren Ürdün,
ülke içinden gelen tepkilere rağmen
İsrail ile ilişkilerini yine enerji bağ-
lamında sürdürmektedir. Örneğin,
Filistin konusunda İsrail’den farklı
olarak iki bağımsız ülke şeklindeki
çözüm önerisini savunan Ürdün,
bölgedeki diğer Arap ülkelerin ak-
sine Filistin meselesini İsrail ile
ilişkileri tamamı ile yıpratacak bir
unsura dönüştürmemiştir. 

İki ülke arasında 2016 yılında bir
doğal gaz anlaşması imzalanmış,
Doğu Akdeniz de İsrail’e ait Levi-
athan sahasından çıkarılan doğal
gaz Ürdün devletine ait Ulusal
Elektrik Şirketine (NEPCO) satıl-
maya başlanmıştır. 10 milyar do-
larlık anlaşmaya göre sahadan do-
ğal gazı çıkaran ABD-İsrail kon-
sorsiyumu, Ürdün’e 15 yıl boyunca
doğal gaz sağlayacaktır. Her ne
kadar bu konuda anlaşma yapan
şirket Ürdün devletine ait olsa da
halkın ve muhalefetin İsrail ile
ilişkiler bağlamında eleştirilerine
maruz kalan hükûmet, anlaşmayı
ülkeler değil şirketler arasında bir
anlaşma olarak nitelendirmeyi ter-
cih etmiştir. Dahası doğal gaz akışı
2020 yılının Ocak ayında sadece
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3 aylık bir deneme amacıyla baş-
latılmış olmasına rağmen 130 mil-
letvekili Ürdün’ün İsrail’den gaz
ithal etmesini engelleyen bir yasa
tasarısını onaylayarak kabineye
bile göndermiştir. Ancak hükûmet
geçen bir yıla rağmen bu konuyu
gündemine dahi almamıştır. 

ABD’YE BAĞIMLILIK

Ürdün’ün bölge ülkeleriyle ilişki-
lerini ve kendini konumlandırdığı
son ülke şüphesiz ABD’dir. İbrahim
Anlaşması’na kadar bölgede İsrail’le
ilişkilerini sürdüren ve ABD’nin
bölgedeki en önemli müttefiki
olan Ürdün, 2018 yılında imzala-
nan mutabakat zaptı sayesinde
ABD’den yıllık 1,275 milyar dolarlık
askerî-ekonomik yardım almak-
tadır. Üstelik 5 yıllık bu yardımın
miktarında 2021 yılı için artış bile
yapılmıştır. Ürdün’ün ekonomik
açıdan ABD yardımlarına olan ih-
tiyacı ve bölgede ciddi bir Amerika
müttefiki olarak varlık göstermesi,
diğer ülkelerle ilişkisinde kritik
bir rol oynamakta; Ürdün’ün çöz-
mekte sorun yaşadığı bazı sorunları
da kolaylıkla halletmesine imkân
sağlamaktadır. 

Örneğin, 2020 Mart ayında Ür-
dün-İsrail arasında yaşanan so-
runlar neticesinde Binyamin Ne-
tanyahu’nun su arzını sınırlandır-
ması ile sıkıntı yaşayan Ürdün,
ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’e
baskı yapmasıyla bu sorunun üs-
tesinden gelmiş, İsrail su arzını
arttıracağını açıklamıştır. İki ülke
arasında yaşanan bu tarz sorunlar
genellikle Amerika’nın sürece dâhil
olmasıyla çözülmekte; hatta iliş-
kilerin gidişatına da bir nevi Ame-
rika karar vermektedir. Zira Ürdün
muhalefeti 2016 yılında imzalanan

doğal gaz anlaşmasının ABD bas-
kısıyla yapıldığını iddia etmektedir.
Bir diğer örnek de İbrahim anlaş-
ması öncesi İsrail’in ilhak-işgal gi-
rişimlerinden dolayı iki ülke ara-
sındaki ilişkilerin kopma noktasına
gelmesidir. Yine ihtimaldir ki ABD
etkisi ve yoğunlaşan normalleşme
süreci ile Ürdün bu konuyu yete-
rince gündeme getirmemiştir.

Ürdün’ün de üye olduğu Doğu
Akdeniz Doğalgaz Forumu bir
nevi Türkiye’nin bölgede aktif
rol oynamasını engellemek
amacıyla oluşturulan bir
girişimdir. Ürdün’ün bu
oluşumda yer alması daha
önce bahsedildiği gibi enerji,
ikili ilişkiler ve Amerika
bağlamında
değerlendirilmektedir. Ancak
bunlara ek olarak ciddi
sorunları olmamasına rağmen
Ürdün’ün Türkiye’ye karşı
mesafeli tutumu bir parantez
dâhilinde incelenebilir. 

TÜRKİYE’YE YÖNELİK
POLİTİKASI

Doğu Akdeniz doğal gazı konu-
sunda Ürdün’ün Türkiye karşıtı
blok ile ilişkilerinin güçlü olduğu
görülmektedir. Zira Ürdün’ün de
üye olduğu Doğu Akdeniz Doğal-
gaz Forumu bir nevi Türkiye’nin
bölgede aktif rol oynamasını en-
gellemek amacıyla oluşturulan bir
girişimdir. Ürdün’ün bu oluşumda
yer alması daha önce bahsedildiği
gibi enerji, ikili ilişkiler ve Amerika
bağlamında değerlendirilmektedir.
Ancak bunlara ek olarak ciddi so-
runları olmamasına rağmen Ür-

dün’ün Türkiye’ye karşı mesafeli
tutumu bir parantez dâhilinde in-
celenebilir. 

Konuya ilişkin Birleşmiş Milletler
(BM) tarafından hazırlanan 376
sayfalık rapora göre Ürdün, Libya
konusunda Türkiye’nin destekle-
diği meşru hükûmetin karşısında
yer alan General Hafter’i düzenli
silah sevkiyatı yaparak destekle-
miştir. Ayrıca Mısır-Ürdün-Irak
görüşmelerinde tarafların ortak
olarak yaptıkları açıklamalarda
kimi zaman dolaylı kimi zaman
da doğrudan Türkiye’nin hem böl-
gedeki ülkelerde hem de Doğu Ak-
deniz’deki faaliyetleri ve Arap si-
yasetine müdahil olması eleştiril-
miştir. Dahası Ürdün’ün Körfez
krizi zamanında Katar’ın Türkiye
ile ilişkilerini sonlandırma tale-
binde olan ülkeler arasında yer al-
dığı ve bu dönemde 2011 yılından
beri yürürlükte olan Ürdün-Türkiye
arasındaki serbest ticaret anlaş-
masını sonlandırdığı da not edil-
melidir.

Sonuç olarak Doğu Akdeniz me-
selesinde İsrail, Mısır ve ABD ile
güçlü ilişkilere sahip Ürdün’ün gü-
nümüze kadar izlediği politikaların
Türkiye’nin yaklaşımına uygun ol-
madığı belirtilebilir. Karşı bloku
daha etkili ve güçlü olarak değer-
lendirdiği anlaşılan Ürdün yöne-
timinin enerji ihtiyacını daha ucuz
ve kolay yoldan temin etme mo-
tivasyonu ile bu şekilde bir tutum
sergilediği anlaşılmaktadır. Diğer
taraftan, Türkiye’nin son zaman-
larda bölgede güçlenen konumu
ve ihtilaflı olduğu ülkeler ile ge-
liştirdiği diyalog sürecinin Ürdün
siyasetinde de belirli değişimleri
getirmesi ihtimaldir. 
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