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RReessmmii AAdd›› Ürdün Haflimi Krall›¤›

BBaaflflkkeenntt Amman

YYüüzzööllççüümmüü 92.300 km2

NNüüffuuss 6.018.677

GGSSMMHH 16 milyar dolar

HHüükküümmeett BBiiççiimmii Anayasal Monarfli

DDeevvlleett BBaaflflkkaann›› Kral Abdullah (1999-)

DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann›› Selahaddin el-Beflir

TTüürrkkiiyyee BBüüyyüükkeellççiissii Faris fievket 
el-Mufti

AAsskkeerrii HHaarrccaammaallaarr//GGSSMMHH % 8,6

AAsskkeerr SSaayy››ss›› 100.500 (2002)

EEttnniikk YYaapp›› Arap % 98, Di¤er % 2

DDiinnii YYaapp›› ‹slam % 92, H›ristiyan % 6,
Di¤er % 2

PPeettrrooll ÜÜrreettiimmii -

PPeettrrooll TTüükkeettiimmii 109.000 varil/gün

‹‹hhrraaccaatt 5,7 milyar dolar

‹‹tthhaallaatt 12 milyar dolar
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Nesrin Kenar

Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi 
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü.

‹ç politika

2007 y›l›nda 61. kurulufl y›ldönümünü kutlayan Ürdün’ün iç siyasal ha-
yat›n› meflgul eden en önemli geliflmelerden biri, bu ülkede yap›lan yerel se-
çimler ve parlamentonun alt kanad› olan Temsilciler Meclisi seçimleridir.1

Bölgede yer alan di¤er ‹slam ülkelerinin yan› s›ra Ürdün’de de ortaya ç›kan
demokratik k›p›rdanmalar siyasi analistler taraf›ndan “Ortado¤u ülkele-
rindeki otokratik rejimlerin ABD’nin estirdi¤i demokrasi rüzgâr›na göre
meflrulaflt›r›lmas› için giriflilen demokratik hareketler oyunu” olarak yo-
rumlanmaktad›r.2

Kral Abdullah’›n ülkenin siyasal hayat›n›n en güçlü figürü oldu¤u ve se-
çilmifl parlamenterlerin Kral’a oranla oldukça s›n›rl› yetkilerinin oldu¤u3 Ür-
dün’de, demokratik geliflmeler siyasal hayat›n di¤er alanlar›nda da görül-
müfl ve ülkede ilk kez bir kad›n, siyasi parti kurmak için ‹çiflleri Bakanl›¤›n-
dan onay alm›flt›r. Ürdün bölge ülkeleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda nispeten da-
ha demokratik bir ülke olmas›na ve bu yönde yasal bir engel bulunmama-
s›na ra¤men, bir kad›n taraf›ndan siyasal parti kurulmas› önemli bir gelifl-
me olarak görülmektedir. Eski bir kimya profesörü olan Mona Hüseyin, ‹çifl-
leri Bakanl›¤›ndan 14 Mart 2007’de imzalanan, Ürdün Ulusal Partisi’ni kur-
mas›na izin verildi¤ini gösteren belgeyi alarak, Ürdün Krall›¤›’nda bir siya-
si parti kuran ilk kad›n olmufltur.4

2007 y›l›nda demokratik hayata iliflkin bir di¤er geliflme de kad›nlara
belediye meclislerinde yüzde 20 oran›nda temsil edilme garantisi veren ye-
ni yasan›n yürürlü¤e girmesidir. Ayr›ca yeni seçim yasas›yla seçmen yafl›
da 19’dan 18’e indirilmifltir.5

31 Temmuz 2007 günü Ürdün’de gerçeklefltirilen yerel seçimler Ürdün re-
jimi taraf›ndan demokratik aç›l›m olarak de¤erlendirilirken, seçime kat›l›m›n
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