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Resmi Ad› Ürdün Haflimi Krall›¤›

Baflkent Amman

Yüzölçümü 92.300 km2

Nüfus 6.198.600

GSMH 18,3 milyar dolar

Hükümet Biçimi Anayasal Monarfli

Devlet Baflkan›  Kral Abdullah (1999-)

D›fliflleri Bakan› Selahaddin el-Beflir

Türkiye Büyükelçisi Faris fievket el-Mufti

Askeri Harcamalar 1,9 milyar dolar

Asker Say›s› 110,500

Etnik Yap› Arap %98, Di¤er %2

Dini Yap› ‹slam %92, H›ristiyan %6
Di¤er %2

Petrol Üretimi -

Petrol Tüketimi 110.000 varil/gün

‹hracat 7,7 milyar dolar

‹thalat 15 milyar dolar

Ürdün 2008



Veysel Ayhan

Yrd. Doç. Dr., Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi 
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü

2008 y›l›nda Ürdün iç ve d›fl politikas›nda oldukça önemli geliflmeler ya-
fland›. 2008 y›l›nda muhalif siyasal partilerin siyasal sürece kat›l›m› yönün-
de önemli aç›l›mlarda bulunulurken, 2008 yaz›nda da Hamas’la iliflkileri
düzeltme yönünde baz› stratejik ad›mlar at›ld›. Kral Abdullah ekonomi ala-
n›nda bafllatt›¤› reform çal›flmalar›n›; Irak’›n istikrara kavuflturulmas›na
verdi¤i deste¤i ve bu ba¤lamda Ba¤dat rejimiyle petrol baflta olmak üzere
birçok alanda kurdu¤u iflbirli¤ini sürdürdü. Bölge ülkeleriyle iliflkileri gelifl-
tirme yönünde bafllat›lan yeni aç›l›mlar sayesinde Suriye baflta olmak üze-
re di¤er Arap ülkeleriyle ekonomi alan›nda ve siyasal alanda yeni iflbirlik-
leri kuruldu. 2008 y›l› Türkiye-Ürdün iliflkilerinde de önemli geliflmelere
sahne oldu. Aral›k 2007’de Türkiye’yi ziyaret eden Kral Abdullah, Türkiye
ile iliflkilerin daha da gelifltirilmesi amac›yla taraflar aras›nda bir Siyasî Di-
yalog Mekanizmas›’n›n kurulaca¤›n› aç›klad›. ‹ki ülke aras›ndaki Siyasî Di-
yalog Mekanizmas› Mutabakat Zapt› fiubat 2008’de Türkiye’ye gelen Ürdün
D›fliflleri Bakan› Selahaddin Beflir ile D›fliflleri Bakan› Ali Babacan aras›nda
imzalanarak hayata geçirildi.

‹ç Siyasette Geliflmeler: Muhalefetle Uzlaflma Çabalar›

Ürdün, 2008 y›l›nda, bir yandan ‹srail-Filistin Sorunundan kaynakla-
nan güvenlik sorunlar›yla mücadele etme; di¤er yandan da sisteme muha-
lif siyasal partilerle uzlaflma giriflimlerine sahne oldu. Kas›m 2007’de ger-
çeklefltirilen ve Hamas’a yak›n muhalif partilerin boykot etti¤i genel seçim-
lerin ard›ndan yaflanan tart›flmalar, 2008 y›l› boyunca sürdü. Filistin Soru-
nu ve bu sorunda yaflanan geliflmeler, Ürdün’deki demokratikleflme hare-
ketlerini derinden etkilemektedir. 2007 seçimlerinde hükümet, muhaliflerin
kazanmas›n› engellemek için seçim ve siyasal parti yasalar›nda baz› yeni
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