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İran İslam Devrimi (1979)
öncesi her iki ülke de ABD ile
iyi ilişkilere sahipti ve bu
durum iki ülkeyi de Soğuk
Savaş bağlamında birbirine
yaklaştırmıştı. Ancak Tahran
ve Amman’ın ABD’nin
müttefiki İsrail’e bakışları
birbirinden farklıydı.

eçmişten günümüze İran-
Ürdün ilişkileri gelgitlerle
ve türbülanslarla karak-

terize edilen, stabil olmayan bir
niteliği haizdir. İki ülke arasında
yüksek düzeyde ziyaretler çok
nadir gerçekleşmektedir. Ür-
dün’den İran’a devlet başkanlığı
seviyesindeki ilk ve tek ziyaret,
2003 yılında gerçekleşen Kral II.
Abdullah’ın Tahran ziyaretidir.
İran Cumhurbaşkanlarından hiç-
birisi Ürdün’e resmî bir ziyarette
bulunmamıştır. İlişkilerin aldığı
şekil aşağıda ifade edildiği üzere
pek çok faktöre bağlıdır. Tarihsel
olarak bakıldığında, İran-Ürdün
ilişkilerinin başlangıcını 20. yüz-
yılın ortalarında tespit edebiliriz.
1946 yılında bağımsız olan Ürdün,
çok geçmeden İran ile temaslara

başlamıştır. Ürdün Kralı Abdullah,
1949’un Temmuz ayında Şah Mu-
hammed Rıza Pehlevi’nin daveti
üzerine Tahran’ı ziyaret etmiştir.
Aynı yılın kasım ayında iki ülke
arasında bir dostluk anlaşması im-
zalanmıştır. 1959’da İran Şahı,
Ürdün’e 5 günlük bir ziyaret
gerçekleştirmiş ve 1960’ta da
Ürdün Kralı Hüseyin, Tah-
ran’a 10 günlük bir ziyarette
bulunmuştur. Soğuk Savaş
döneminde iki ülke de ABD’ye
yakın bir siyaset takip ettik-
lerinden ilişkileri iyi seyret-
miştir. 1950’ler ve
1960’lar iki ülkenin
gündeminde İsrail
meselesinin önemli
bir yer işgal ettiği
zamanlardır. İran’ın
İsrail ile olan iyi
ilişkileri, tüm Arap
dünyasını olduğu
gibi Ürdün’ü de
rahatsız etmiştir.
1979 İran İslam
Devrimi’nin ar-
dından ise ilişki-
lerde Irak faktö-
rü ön plana çık-
maya başlamış-
tır. Ürdün’ün
Irak’a desteği,
İran’ın Am-
man ile diplo-
matik ilişkile-
rini kesmesi-
ne sebep ol-

muştur. 1990’lardan itibaren ye-
niden toparlanma sürecine giren
ilişkiler, günümüzde farklı dina-
mikler ekseninde şekillenmektedir. 
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İRAN�ÜRDÜN
İLİŞKİLERİNDE İSRAİL VE
IRAK ETKİSİ

İran-Ürdün ilişkilerinde İsrail fak-
törü zamana göre değişkenlik arz
eden bir belirleyiciliğe sahiptir.
İran İslam Devrimi (1979) öncesi
her iki ülke de ABD ile iyi ilişkilere
sahipti ve bu durum iki ülkeyi de
Soğuk Savaş bağlamında birbirine
yaklaştırmıştı. Ancak
Tahran ve Amman’ın
ABD’nin müttefiki İs-
rail’e bakışları birbi-
rinden farklıydı.
Arap-İsrail savaşla-
rının etkisiyle güç-
lenen Arap dün-
yasındaki İsrail
karşıtı atmosfer
Ürdün’de de hâ-
kimdi. Arap birliği
ve Arap milliyetçiliği
mefhumları açısın-
dan olduğu kadar Ür-
dün’ün Körfez Arap
ülkelerinin ekonomik ve siyasi
desteğine ihtiyaç duyması
da aldığı İsrail karşıtı po-
zisyonda belirleyiciydi.
Ancak Tahran için
aynı durum söz ko-
nusu değildi. İran,
bir Arap ülkesi ol-

mamasının ötesinde kendi kendine
yetecek petrol kaynaklarına sahipti
ve bu anlamda daha özgür hareket
edebiliyordu. Tahran’ın ait olacağı
Arap dünyası benzeri bir ülkeler
topluluğu bulunmamaktaydı. Üs-
telik Muhammed Rıza Pehlevi’nin,
Muhammed Musaddık dönemini
hafif yaralarla atlatmasının temel
sebebi olan ABD desteği, İran’ın

dış politikasının doğrultusunu
belirlemede oldukça etkili

olmaktaydı. Musaddık
öncesi, İran dış poli-

tikasında İngiliz et-
kisi güçlüyken

1953’te Mu-
saddık ’ ın
devrildiği

AJAX Ope-
rasyonu’nun

ardından

İran dış politikasında ABD’nin
ağırlığı artmıştır. Ayrıca İran, Kör-
fez Arap ülkeleriyle her zaman re-
kabet hâlinde olmuş ve Soğuk Sa-
vaş döneminde Sovyetlerin Orta-
doğu’da kendi nüfuzunu artırmak
için desteklediği Arap milliyetçiliği
akımı da yine İran’ı rahatsız et-
miştir. Dolayısıyla İsrail ile iyi iliş-
kilere sahip olmak bir anlamda
Sovyetlerin Ortadoğu yayılmacı-
lığına karşı koyabilmek adına da
önemlidir. 

1950 yılında resmî olarak olmasa
da fiilen Türkiye’nin ardından İs-
rail’i tanıyan ikinci İslam ülkesi
İran olmuştur. Ancak İran, bu ül-
keyle olan diplomatik ilişkilerini
hemen bir yıl sonra Musaddık’ın
başbakanlığı döneminde kesmiştir.
Musaddık’ın 1953 yılında devril-
mesinin ardından İran-İsrail iliş-
kileri de kaldığı yerden devam et-
miştir. 1960 yılında Şah Muham-
med Rıza Pehlevi, İsrail’i de facto
tanıdıklarını ve bunun “10 yıldır
yürürlükte olduğunu” söyleyerek
Arap dünyasının şimşeklerini
üzerine çekmiştir. İran ile İsrail
arasındaki yakın ilişkiler, Ür-
dün’ün de tepkisini çekmiştir.
Ancak İran’ın İsrail ile sıcak
ilişkileri her koşulda Ürdün’ün
mutlak aleyhine olmamıştır.
1967 savaşında İran Ürdün’e
destek vermiştir. Savaş son-
rası mağdur olan Ürdün
halkı için maddi destekte
bulunmuştur. 

1979 yılındaki İslam Dev-
rimi’nin ardından ise
İran mutlak bir İsrail
karşıtı pozisyon aldı.
Tel Aviv ile diploma-
tik ilişkiler devrimin
ardından çok geç-
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meden kesildi. İran ile Ürdün so-
nunda İsrail karşıtlığı zemininde
birleşseler de araya 8 yıl sürecek
olan İran-Irak Savaşı parantezi gir-
di. 1994 yılında ise Ürdün’ün İsrail
ile bir barış anlaşması imzalaması,
bu kez İran-Ürdün ilişkilerindeki
İsrail faktörünü tersine çevirdi.
Bu kez İran, Ürdün’e İsrail ile iyi
ilişkilere sahip olduğundan dolayı
sert şekilde yükleniyordu. 1995
yılında Ürdün’de görev yapan İranlı
bir diplomat, tarihî Petra harabe-
lerini ziyaret edip burada halkı İs-
railli turistlere karşı kışkırttığı ge-
rekçesiyle sınır dışı edildi. İran da
cevaben Ürdünlü bir diplomatı sı-
nır dışı etti. Ürdün, İsrail’i diplo-
matik olarak tanısa da zaman za-
man Ürdün ile İsrail arasındaki
tansiyon yükselmiştir. Örneğin,
2000 yılının Kasım ayında, yük-
selişe geçen İsrail saldırganlığına
karşı Amman yönetimi, yeni emek-
li olan Tel Aviv Büyükelçisi’nin ye-
rine yeni bir büyükelçi atanmaya-
cağını duyurmuştur. Bu hamle

İran Dışişleri Bakanlığının takdi-
riyle karşılanmıştır.

Ürdün de her zaman Irak ile
olan ilişkilerini iyi bir seviyede
tutmaya gayret etmiştir. Hatta
bu iki ülke 1958 yılında
(Irak’taki Kasım Darbesi
sebebiyle kısa sürecek de olsa)
birleşmiş ve Haşimi Arap
Federasyonu’nu kurmuşlardır.
Elbette bu birliktelikte Irak ve
Ürdün Krallarının kuzen
olmaları da etkili bir faktördür.

İki ülke ilişkilerindeki en etkili
faktörlerden biri de Irak’tır. İki
ülke de Irak ile komşudur ve Irak’ın
konumu hem Tahran hem de Am-
man için stratejik önemi çok yük-
sektir. İran için Irak hem uzun bir
sınırı paylaştığı hem de 2003 ABD
işgalinden sonra nüfuzunu oldukça
artırdığı bir ülkedir. Irak nüfusunun

%60’ı, İran nüfusunun %90’ını
oluşturan İmamiyye Şiasına men-
suptur. Ürdün de her zaman Irak
ile olan ilişkilerini iyi bir seviyede
tutmaya gayret etmiştir. Hatta bu
iki ülke 1958 yılında (Irak’taki Ka-
sım Darbesi sebebiyle kısa sürecek
de olsa) birleşmiş ve Haşimi Arap
Federasyonu’nu kurmuşlardır. El-
bette bu birliktelikte Irak ve Ürdün
Krallarının kuzen olmaları da etkili
bir faktördür. Soğuk Savaş döne-
minde Irak-Ürdün birlikteliği, Mı-
sır-Suriye birlikteliğini dengeleme
anlamında önemliydi. Ayrıca Irak,
birbiriyle kara sınırı bulunmayan
İran ve Ürdün’ü birbirine bağlayan
bir kara parçası işlevi görmektedir. 

İran ve Ürdün ilişkileri, İran-Irak
savaşında Ürdün’ün Irak’a açık
desteği sebebiyle 1981 yılının ba-
şında kopmuştur. Saddam rejimine
desteğini açıklayan ilk Arap ülkesi
olan Ürdün, 1980’ler boyunca hem
Irak’a maddi ve diplomatik destek
vermiş hem de İran’a yaptırım uy-
gulanması için BM nezdinde giri-
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şimlerde bulunmuştur. Başta Aka-
be Limanı olmak üzere Ürdün’ün
limanları, üsleri ve hava sahası
Irak’ın kullanımına açılmıştır. Ür-
dün’ün Irak’a üst seviyede destek
vermesinin sebebi İslam Devrimi
fikrinin bölgede yaygınlaşmasın-
dan çekinmesi ve Irak’ın mağlup
edilmesi hâlinde İran ile doğrudan
karşı karşıya gelme tehlikesiydi.
İlişkiler ancak 1991 yılında, savaşın
bitmesinden 3 yıl sonra yeniden
tesis edilmiştir. 

İKİLİ İLİŞKİLERDEKİ
GÜNCEL MESELELER

İran-Ürdün ilişkileri günümüzde
farklı faktörlerce şekillenmektedir.
Saddam rejiminin yıkılması ve Irak
üzerindeki İran nüfuzu, İran ve
Ürdün arasında Irak’ı bir problem
alanı olmaktan çıkarmıştır. Ancak
bu durum, Ürdün’ün İran ile olan
ilişkilerinde daha temkinli olması
mecburiyetini ortaya çıkarmıştır.
İsrail konusu da öncesine nispetle
daha az tartışmalı bir gündem
oluşturmaktadır. Ürdün 1994’te
İsrail’i diplomatik olarak tanımış
olmasına rağmen, zaman zaman
iki ülke arasında tansiyon yüksel-
mektedir. Ürdün, İsrail-Filistin

meselesinde özellikle 2002’deki
Arap Barış İnisiyatifi temelinde
bir çözümü arzularken, İsrail buna
uygun hareket etmemektedir. Bu
sebeple Ürdün, tıpkı İran gibi BAE
ve Bahreyn’in İsrail ile normalleşme
süreçlerine eleştirel yaklaşmıştır.
Normalleşmenin İsrail’in işgal ettiği
bölgelerde kalıcılığını perçinleye-
bilecek bir nitelikte olmasından
çekinmektedir. Son yıllarda Am-
man ve Tel Aviv ilişkileri pozitif
yönlü bir trend izlemekten oldukça
uzaktır. Bu durum Tahran’ı mem-
nun etmektedir. 

Ürdün genellikle Ortadoğu’daki
krizlerde aktif bir tutum almaktan
ve taraf olmaktan imtina etmek-
tedir. Bölgesel dengelerin ve is-
tikrarın korunması, Amman yö-
netiminin temel önceliğini oluş-
turmaktadır. Ürdün, sınırlarında
istikrarlı siyasal yapıların var ol-
masından yanadır. Bu sebeple böl-
gede tansiyonu yükseltecek ya da
istikrarsızlık yaratacak gelişmeleri
hoş karşılamamaktadır. Suudi Ara-
bistan ve BAE öncülüğünde 2017
yılında girişilen Katar ablukasında
ilk etapta Suudi Arabistan ve BAE
baskısı ile diplomatik ilişkilerin
seviyesini düşürse de 2019’da diğer

ülkelerden önce Katar ile ilişkilerini
yeniden normalleştirmiştir. Böy-
lelikle Katar konusunda Türkiye
ve İran aksında yerini almıştır. 

İran da geçtiğimiz nisan ayında
Amman’da yaşanan darbe
girişimini kınamış ve Ürdün’de
istikrardan yana olduğunu
açıklamıştır. Bölgede İran’ın
İsrail ya da ABD ile muhtemel
bir çatışması, Ürdün’ün
pozisyonunu oldukça
problemli bir hâle getirecektir.
Kasım Süleymani suikastı ve
Körfez’de yaşanan ufak çaplı
krizler sonrası Ürdün,
topraklarında bulunan ABD
askerî üssü ve askerî varlığı
sebebiyle potansiyel bir hedef
hâline gelmiştir.

Ürdün geçtiğimiz sene İranlı nük-
leer fizikçi Muhsin Fahrizade’ye
düzenlenen suikastı kınamıştır.
İran da geçtiğimiz nisan ayında
Amman’da yaşanan darbe girişi-
mini kınamış ve Ürdün’de istik-
rardan yana olduğunu açıklamıştır.
Bölgede İran’ın İsrail ya da ABD
ile muhtemel bir çatışması, Ür-
dün’ün pozisyonunu oldukça prob-
lemli bir hâle getirecektir. Kasım
Süleymani suikastı ve Körfez’de
yaşanan ufak çaplı krizler sonrası
Ürdün, topraklarında bulunan
ABD askerî üssü ve askerî varlığı
sebebiyle potansiyel bir hedef hâ-
line gelmiştir. Sonuç olarak Ürdün
gibi kapasitesi sınırlı ülkeler için
en makul yol, geniş çaplı krizlerin
ve çatışmaların ortaya çıkmaması
adına çaba sarf etmektir. İran-Ür-
dün ilişkilerini de bu perspektiften
değerlendirmek gerekmektedir.  


