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1. Ürdün’ün Coğrafi Yapısı ve Tarihi 

1.1. Coğrafî Yapısı 

Resmi adı “el-Memleketü’l-Ürdüniyyetü’l-Hâşimiyye’’olan Ürdün, kuzeyden Suriye, 

batıdan Filistin ve İsrail, güney ve doğudan ise Suudi Arabistan arasında çerçevelenmiş bir 

coğrafi konuma sahiptir. Başkenti Amman olan ülkenin yüz ölçümü 89.213 km
2
 olup önemli 

şehirleri arasında Zerkâ, Rusayfe, İrbid, Kuveysime ve Akabe sayılabilir
1
. Resmi dili Arapça 

ve 2016 sayımlarına göre nüfusu 9.455.802 olan ülkenin nüfusunun %92’si Sünnî Müslüman, 

%6’sı Hristiyan ve %2’si de diğer dinlere müntesiptir.
2
 1948 ve 1967 Arap-İsrail savaşları 

sonucunda topraklarından sürülen birçok Filistinli mülteci Ürdün’e göç edip ülke nüfusunun 

önemli bir kesimini oluştururken
3
 aynı şekilde 2011’de başlayan Suriye’deki savaş 

neticesinde yaklaşık 1.3 milyon
4
 Suriyeli mülteci Ürdün’e göç etmiştir. 

Ülke, yüzey şekilleri bakımından, batıdaki tektonik çöküntü alanı ve ondan fay 

diklikleri ile ayrılan dağlık alan ve doğudaki plato alanı olmak üzere üçe ayrılır. Ülke 

topraklarının yaklaşık %75’ini oluşturan çöl alanı sebebiyle toprakların çoğu çıplaktır ve çöl 

iklimine bağlı olarak yağış miktarı azdır. Ülkenin batı kesimlerinde ise Akdeniz iklimi etkisi 

görülür. Yağış azlığı ve var olan yüksek sıcaklıktan olumsuz etkilenen mevcut %5’lik tarım 

alanı için ülkenin %65’lik su oranı tüketilmektedir. Bu tarım alanlarında buğday, arpa, 

baklagiller, zeytin, portakal ve muz gibi çeşitli ürünler yetiştirilir. Ürdün’de ülkenin coğrafî 

yapısına uygun olan küçükbaş hayvancılık yaygın olmakla birlikte kümes hayvancılığı 

alanında da son dönemlerde gelişmeler yaşanmaktadır. Göçebe hayvancılık ise Bedevî’lerin 

iskân edilmeleri sonucu azalma göstermiştir. Ülkede arıcılık faaliyetleri eskiden beri önemini 

koruyan bir hayvancılık faaliyetidir. Sanayisi az gelişen ve doğal kaynaklar açısından fakir 

olan Ürdün, dünyanın en önemli fosfat üreticileri arasındadır. Üretilen fosfat, Ürdün’ü 

denizlere bağlayan tek liman olan Akabe Limanından ihraç edilmektedir. Filistinli mülteci 

sayısının çokluğu ve eskiden beri ülkeyi yöneten hükümetlerin Batı yanlısı politikalarından 

ötürü ülkenin aldığı dış yardımlar ülke ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Arap ülkeleri, 

                                                           
*Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 
1
 Cemalettin Şahin, Ürdün ’’Fizikî ve Beşerî Coğrafya’’, TDV islam Ansiklopedisi, İstanbul 2012, c. 42, s. 352-

354. 
2
 https://insamer.com/tr/urdun_1330.html, Erişim Tarihi: 12.11.2019. 

3
 Cengiz Tomar, Ürdün ‘’Tarih’’, TDV islam Ansiklopedisi, İstanbul 2012, c. 42, s.354-356. 

4
 https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201806271034036710-urdun-basbakani-rezzaz-suriyeli-multeci-kaul-

edemeyiz/ , Yayın Tarihi: 27.06.2018, Erişim Tarihi: 12.11.2019. 

https://insamer.com/tr/urdun_1330.html
https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201806271034036710-urdun-basbakani-rezzaz-suriyeli-multeci-kaul-edemeyiz/
https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201806271034036710-urdun-basbakani-rezzaz-suriyeli-multeci-kaul-edemeyiz/
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Amerika, İngiltere ve İsrail en fazla dış yardımda bulunan ülkelerdendir
5
. ABD, Batılı 

ülkelerin ve körfez ülkelerin Ürdün’e yaptıkları yardımların şekli ve miktarı
6
 ülke 

ekonomisindeki büyük önemini gösterirken ülkenin dışa olan bağımlılığıyla ilgili olarak da 

fikir vermektedir.  

1.2. Ülke Tarihine Kısa Bir Bakış 

      Ülkenin “Ürdün’’ ismi Ürdün nehrinden gelirken bölge için “Nehrin iki yakası, nehrin 

batısında ve doğusunda kalan yerler’’ anlamında olan “Şeria’’ ismi de kullanılmaktadır. 

Bizans’ın siyasi yapılanması içerisinde, İslâm fetihlerinden önce, ‘’Palaestina Secunda’’ 

olarak bilinen bölge için Arap kaynaklarında “Ürdün’’ ismi kullanılmıştır. Tarihte Ürdün 

Filistin’le beraber Suriye’ye (Bilâdüş-Şam) mülhak olarak değerlendirilirken İslâm tarihi 

kaynaklarında “Ürdün’’ ismi ilk olarak Suriye bölgelerinde yer alan bir yer için kullanılmıştır. 

İslâm tarihindeki sınırları farklılık göstermesine rağmen Ürdün ve Filistin bölgelerinin belli 

kısımlarını içeren Ürdün bölgesinin sınırları bugünkü modern Ürdün sınırlarından farklılık arz 

etmiştir. Bizans’a bağlı olan Gassânîlerin kontrolü altında olan Ürdün’de Bizans ve 

Müslümanların mücadelesi Hz. Peygamber(s.a.v) döneminde başlamıştır. Bizans birlikleriyle 

yapılan ilk savaş 629 (8) yılında şu anki Ürdün şehri Kerek yakınlarında yapılan Mûte 

savaşıdır. Ecnâdey’de Hâlid b. Velîd’in 634 (13) yılında Bizans güçlerini yenmesi, ondan 

sonra Fihl (635) ve Yermük (636) savaşlarında da Müslümanların gâlip gelmesi ile Ürdün 

bölgesi tamamen İslam topraklarına katılmıştır. Hz. Ömer zamanında da Muâviye b. Ebû 

Süfyân H. 638’de (17) Ürdün vâlisi olarak atanmıştır. Yavuz Sultan Selim’in 1516 Mısır 

seferine kadar Ürdün, sırasıyla Emevîler, Abbâsîler, Tolunoğulları ve İhşîdîler gibi yerel 

hânedanlar ve aynı zamanda Fâtımîler, Selçuklular, Haçlılar, Eyyûbîler, Memlükler ve 

Gazzevî ailesinin hâkimiyeti altında yaşamıştır
7
.  

      Hicaz’da baş gösteren Vehhâbî hareketi Ürdün’ü etkileyip Osmanlılarla çok çetin 

çarpışmalara sebep olmasına rağmen Osmanlı Devleti 1918 yılının sonuna kadar Ürdün’ü 

elinde bulundurmaya devam etmiştir. Ancak Şerif Hüseyin’in oğlu Faysal ve onu destekleyen 

kabileler bu tarihten itibaren Ürdün’ün yönetimini devralmışlardır. Faysal 1920’de Fransızlar 

tarafından Suriye’den çıkarıldıktan sonra onun kardeşi Abdullah “Şarkî Ürdün Emîri’’ 

sıfatıyla Ürdün’e Şubat 1921’de gelerek kendini emîr ilan etmiştir. Bölge kontrolünü elinde 

bulunduran İngilizler bu yönetime destek vermiş ve Ürdün’e bağımsızlığının verileceği 25 

                                                           
5
 Cemalettin Şahin, Ürdün ’’Fizikî ve Beşerî Coğrafya’’, TDV islam Ansiklopedisi, İstanbul 2012, c. 42, s. 352-354. 

6
 Zafer Akbaş, ‘’Ürdün 2012’’, Düzce Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, s. 266-267. 

7
 Cengiz Tomar, Ürdün ‘’Tarih’’, TDV islam Ansiklopedisi, İstanbul 2012, c. 42, s.354-356. 
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Mayıs 1946 yılına kadar İngilizlerin mandater yönetimi devam etmiştir. 24 Ocak 1949 yılında 

devletin ismi Ürdün Hâşimî Krallığı (el-Memleketü’l-Ürdüniyyetü’l-Hâşimiyye) olarak ilan 

edilirken Abdullah ilk Ürdün kralı olmuştur. 1951’de suikast sonucu öldürülen Kral 

Abdullah’ın yerine büyük oğlu Tallâl geçmiş ancak aklî problemlerinden ötürü bir sene sonra 

tahttan indirilmiş ve yerine oğlu Hüseyin kral olmuştur
8
. Kral Hüseyin İngiliz nüfuzu ve 

İngilizlerin Arap Lejyonu kumandanı Sir John B. Glubb’un otoritesinden duyduğu rahatsızlık 

ve Nâsır ihtilali ile güçlenen milliyetçilik dalgalarının etkisiyle 1956 yılında B. Glubb’u ve 

İngiliz subaylarını azlederek orduyu millileştirme çabaları vermiştir
9
. 1967 Arap-İsrail 

savaşında Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki topraklarını kaybeden Ürdün, Amerika’nın 

aracılığıyla 1994’te İsrail ile barış antlaşması imzalayarak diplomatik ilişkiler kurmaya 

başlamıştır.  Arap Birliği kurucu üyesi, Arap Ekonomik Birliği Konseyi ve İslâm Konferansı 

Teşkilâtı üyesi olan Ürdün’ün şimdiki kralı, babası Kral Hüseyin tarafından 1999 senesinde 

veliaht ilan edilen II. Abdullah’tır
10

.  

2. Ürdün’ün Siyasî ve Kültürel Yapısı 

2.1. Siyasi Yapı  

0291’den 1946’ya kadar İngiliz mandater yönetimi altında kaldıktan sonra kendisine 

bağımsızlık tanınan Ürdün’ün 1949’da resmi olarak benimsediği Ürdün Hâşimî Krallığı 

isminden de anlaşıldığı üzere devlet, kral tarafından yönetilmektedir. 1951 yılında resmen ilan 

edilip 1952 yılında yürürlüğe giren Ürdün Anayasası
11

 ile Anayasal bir monarşi yönetimine 

geçilmiştir. 1952 Anayasası’na göre halk tarafından seçilen (meclisü’n-nüvvâb) ve Kral 

tarafından tayin edilen senato (meclisü’l-a‘yân) olmak üzere parlamento oluşturulmuştur. 

1967-1984 yılları arasında seçimler akamete uğrayarak yapılmamış, bu tarihten sonra 

demokratik hayata geçme çabaları sonucunda 1989’dan beri her dört yılda bir defa meclis 

seçimleri yapılmaya başlanmıştır. Ancak başbakan ve kabine üyeleri seçimle değil Kral’ın 

atamasıyla göreve gelmektedirler
12

. Siyasi yetki ve gücü gerçek anlamda elinde bulunduran 

Kral, ülkenin dış politikası ve iç vizyonunu belirleyen otoritedir. Siyasi parti sayısı çok 

                                                           
8
 Cengiz Tomar, Ürdün ‘’Tarih’’, TDV islam Ansiklopedisi, İstanbul 2012, c. 42, s.354-356. 

9
 Zekeriya Kurşun, ‘’Glubb Paşa’’ ,TDV islam Ansiklopedisi, İstanbul 1996, c. 14, s. 96-97 

10
 Cengiz Tomar, Ürdün ‘’Tarih’’, TDV islam Ansiklopedisi, İstanbul 2012, c. 42, s.354-356. 

11
 Ürdün Ülke Raporu, Mart 2012, s. 9. 

12
 Cengiz Tomar, Ürdün ‘’Tarih’’, TDV islam Ansiklopedisi, İstanbul 2012, c. 42, s.354-356. 
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olmakla birlikte politikada ülkedeki güçlü aile ve aşiretler etkindir
13

. Ürdün’deki siyasi 

partileri “Cephetü’l Ameli’l İslâmî” ve “El-Hereketü’l Arabiyye’l İslâmiyye” gibi İslâmî, 

“Cephetü’l Ameli’l Kavmî” ve “El-Ba’su’l Arabiyyu’l İştirakî” gibi milliyetçi, “Eş-

Şuyu’iyyu’l Ürdünî” gibi solcu ve “El-Ahdü’l Ürdünî” gibi liberalist partiler
14

 şeklinde taksim 

etmek mümkündür. 

Ürdün sabit bir dış politikaya sahip olmamakla büyük eleştirilere maruz kalmaktadır. 

Batıdan ve ABD’den alınan dış yardımların ülkeyi dışa bağımlı hale getirip ülkenin müstakil 

bir siyasî çizgi takip etmesine izin vermediği ifade edilmektedir. Bunun sonucunda bir yandan 

İsrail’le ilişkiler kurarken öbür taraftan Doğu Kudüs’ün Filistin’in hakkı olduğunu savunmak 

gibi çelişik duran bir siyaset izlediği eleştirilerine maruz kalmaktadır. Yazar Âtik Amr’a göre 

Ürdün’ün müstakil bir siyaset ve programının olmamasına, Ürdün’ün askerî olarak sırtını 

Batıya dayamış olup Rusya, İran ve Türkiye gibi ülkelere sırt çevirmiş olmasına rağmen 

Rusya ve İran’ın Suriye’ye girmesinden sonra bu iki devlete yakınlaşma zorunluluğu 

hissetmesi ve İsrail’le yaşadığı bazı krizler yüzünden de Türkiye ile arayı daha iyi seviyeye 

getirmeye çalışması gibi gelişmeler örnek olarak verilebilir
15

. Ürdün’ün Filistin meselesine 

olan hâlihazırdaki bakış açısı İsrail ve Filistin’den oluşacak iki devletli çözüm önerisi olup 

Ürdün Kral’ı II. Abdullah her fırsatta bu düşüncesini dile getirmekte hatta çözüm için bunun 

tek yol olduğunu ifade etmektedir
16

.  

2016 yılında Ürdün’ün resmi organları tarafından açıklanan rakama göre fakirlik oranı 

%20 civarında seyretmiştir. Uzmanlar, hükümetin üst üste gelen son vergi arttırmalarından 

dolayı bu oranın daha da artacağını beklemektedirler
17

. Bu durum halkın hükümeti yolsuzluk, 

zulüm ve çözülmeyle suçlamasına sebep olurken sokak gösterilerinin de baş göstermesine 

                                                           
13

 Ürdün Ülke Raporu, Mart 2012, s. 9.  
14

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/44e4d5c3-e1f3-4ca4-972b-11c7f8991b34,Erişim 
Tarihi:14.11.2019 
15

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/1/24/%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%89%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9
%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%87%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86 , Erişim Tarihi:14.11.2019 
16

https://www.alalamtv.net/news/4571991/%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8
%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-
%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-
%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7, Yayın 
Tarihi: 23.11.2019, Erişim Tarihi: 03.12.2019 
17

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2018/1/21/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A8
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-
%D8%A5%D9%84%D9%89-20-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF, Erişim Tarihi:14.11.2019 

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/44e4d5c3-e1f3-4ca4-972b-11c7f8991b34
https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/1/24/%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%89%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%87%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86
https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/1/24/%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%89%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%87%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86
https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/1/24/%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%89%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%87%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86
https://www.alalamtv.net/news/4571991/%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7
https://www.alalamtv.net/news/4571991/%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7
https://www.alalamtv.net/news/4571991/%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7
https://www.alalamtv.net/news/4571991/%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2018/1/21/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-20-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2018/1/21/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-20-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2018/1/21/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-20-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2018/1/21/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-20-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF
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neden olmuştur
18

. Son dönemlerde Ürdün siyasetinde etkili olan ve hükümetin ekonomik ve 

ahlakî bozulmalar karşısında pasif kaldığını ve yolsuzlukla rüşvetin devlette çok yaygın bir 

hal aldığını, halkın içinde açlık ve fakirliğin çok fazla yaygınlaştığını ifade ederek yönetimi 

eleştiren
19

 bağımsız milletvekili Muhammed Nuh el-Kudat’ı zikretmekte fayda vardır. Zira 

başbakanın ve kabine üyelerinin doğrudan Kral tarafından atandığı ülkede hükümete yapılan 

eleştiri, her ne kadar ifade etmek mümkün olmasa da, Kral’ı da içine almakta ve Ürdün’de 

böylesi eleştiriler yapmaya herkes rahat bir şekilde cesaret edememektedir. Zira Kral’ın 

otoritesi ve yönetim başarısı üzerinde değerlendirme yapma ortamı yeterince şeffaf değildir.  

2.2. Kültürel Yapı 

     Ürdün ve Suriye’nin fethiyle beraber bölgeye yerleşen sahabîler İslam’ın Ürdün 

coğrafyasında yayılmasının önünü açtılar. İslam’ın kendisine has canlı ilmî ve kültürel 

karakteri bu coğrafyadaki ilmi hareketliliği arttırmış ve tarih boyunca şekillendirmiştir. Ancak 

Ürdün coğrafyasının Kudüs ve Dımaşk gibi iki büyük ilim merkezine yakın olmasından 

dolayı o dönemde özellikle Ürdün’lü talebelerin eğitim için bu iki merkeze gittikleri mülahaza 

edilmektedir. Bununla birlikte Ürdün’ün Akabe şehri ilk dönemde hadis âlimlerinin uğradığı 

şehirlerdendir. Özellikle hicri II. asırda hadis ilmi Akabe’de gelişme göstermiş ve İbn Şihâb 

ez-Zührî gibi âlimlerin de şehre hadis almak için geldiği aktarılmaktadır. Ürdün bölgesi 

Eyyübilerin bölgeye hâkim olmasından sonra ilmi olarak ciddi gelişmeler kaydetmiştir. Bu 

dönemde Amman, Kerek, Salt ve Aclûn’da medreseler inşa edilirken el-Melikü’n-Nâsır 

Dâvûd’un Kerek’te bağımsız bir emirlik kurup ilme ve âlimlere rağbet göstermesi sonucu 

Kerek, âlimlerin uğrak merkezi haline gelmiştir. Memlükler devrinde ilmî gelişmeler zirve 

yapmış ve bölgede “Keşfu’l Hafâ’’ müellifi Muhaddis ve Şâfiî fakihi Muhammed b. Ahmed 

el-Aclûnî gibi âlimler yetişmiştir. Ayrıca Memlükler döneminde Ürdün’de gözle görülür bir 

tasavvuf hareketi de kendini göstermiştir. Osmanlı devrindeki Ürdün’de klasik medresenin 

yanı sıra camiler ve hocaların evlerinde kurduğu halkalarda ilmî faaliyetler sürmüştür. 

Modernleşme hareketleriyle birlikte eğitim faaliyetleri yeniden şekillendirilmiş ve batı tarzı 

eğitim yaygınlaşmıştır. 1962 yılında Ürdün’ün ilk üniversitesi “الجامعة األردنية Ürdün 

Üniversitesi’’ açılmıştır. Tüm bunlarla beraber ulemanın büyük ilim merkezlerine olan 

teveccühleri ve Ürdün’ün böyle bir baş şehre sahip olmamasından ötürü bölge Suriye, Mısır 

                                                           
18

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/1/24/%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%89%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9
%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%87%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86 , Erişim Tarihi:14.11.2019 
19

 https://www.youtube.com/watch?v=UtYDk60UYiQ , Yayın Tarihi: 23.01.2018, Erişim Tarihi: 14.11.2019 
 

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/1/24/%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%89%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%87%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86
https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/1/24/%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%89%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%87%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86
https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/1/24/%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%89%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%87%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86
https://www.youtube.com/watch?v=UtYDk60UYiQ
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ve Filistin’e nazaran, doğal olarak, ilmi açıdan daha zayıf kalmıştır
20

. Ancak Arap âlemindeki 

iç karışıklıklar sonucu Arapça’yı öğrenmek isteyenlerin ilk tercihi haline gelen ve Suriye 

savaşından sonra Ürdün’e göç eden birçok âlimin de etkisiyle Ürdün’ün son yıllarda ilmî 

açıdan büyük gelişmeler kaydettiği vurgulanmalıdır. Ürdün’de ilmi faaliyetler noktasında 

etkili olmuş/olan âlimlere Nasiruddin Elbânî, Muhammed Ratip Nabulsî, Said el-Fûde, Said 

Havva, Salah Ebu’l Hâc, Hemmam Said,  Şeref el-Kudat ve Şuayp Arnavut gibi âlimlerin 

ismi zikredilebilir. Ülkede resmi ve özel eğitim kurumları başta olmak üzere camiler, vakıflar, 

dil enstitüleri ve özel ders halkalarında ilmî faaliyetler sürdürülmektedir.   

   

 

      Ürdün’ün önde gelen tarihi ve kültürel miraslarından bazıları şu şekilde sıralanabilir
21

: 

 

Şekil 1. Emir Abdullah’ın 1923 yılında başkent Amman’da yaptırdığı en eski cami: Mescid-i Hüseyin 

   

                                                           
20

 Cengiz Tomar, Ürdün ‘’Kültür ve Medeniyet’’, TDV islam Ansiklopedisi, İstanbul 2012, c. 42, s.357-359. 
21

 https://islamansiklopedisi.org.tr/urdun#1 , Erişim Tarihi: 04.12.2019 

https://islamansiklopedisi.org.tr/urdun#1
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Şekil 2. Dünya’nın yedi harikasından biri olan Petra Antik Kenti 

 

 

 

Şekil 3. Amman’da Roma döneminden kalan tiyatro ve şehrin eski kesimi 
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Şekil 4. Aclûn’da Selâhaddîn-i Eyyûbî devrinde, Haçlılar’ın hücumlarına karşı müdafaa gayesiyle kumandan İzzeddin 
Üsâme tarafından 1184’te inşa edilen kale 

 

 

Şekil 5. Kudüs Kralı Foulque d’Anjou (1131-1143)’nun Kerek’te yaptırdığı kale:Kerek Kalesi 
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Şekil 6. Dünya’nın en alçak ve tuzlu denizi: Ölü Deniz/Lut Gölü 

3. Ürdün’deki İslâmî Hareketler 

3.1. İhvanu’l Müslimin ( جماعة إخوان المسلمين)  

Hasan el-Benna’nın önderliğinde Mısır’da 1928 yılında kurulan İhvan hareketi 

Ürdün’de ise Hasan el-Benna’dan biat alan el-Hâc Abdullatif Ebu Kure tarafından 1945 

yılında tesis edilmiştir. Hareketin kuruluş yıllarında İslamî seminerler, konferanslar, 

toplantılar düzenlemesi, insanları iyiliğe çağırması ve özellikle 1948 yılında Filistin’in 

yanında İsrail ile savaşması Arap âleminde ve Ürdün’de hızla yayılmasını sağlamıştır.  1954 

yılında Ürdün İhvan Hareketi tam ve net bir şekilde siyasi görüşünü ifade eden şu açıklamayı 

yapmıştır:  

Ürdün, İslam âleminden ayrılmaz bir bütündür ve şüphesiz Allah’ın şeriatı ile 

hükmetmek İhvan’ın bu dünyadaki isteği ve gayesidir. Filistin meselesi de İslamî bir mesele 

olup Filistin’in haçlı devletlerinden ve Yahudilerden kurtarılması adına maddi ve manevi tüm 

imkânların seferber edilmesi elzemdir. 
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İhvan bu açıklamasıyla Ürdün hükümetinden ordunun İngiliz subaylarından 

temizlenmesini talep etmiştir ancak hareketin bu talebi herhangi bir karşılık bulamayınca 

harekette siyasete direk katılma fikri doğmuş ve böylece hareket, milletvekilleri seçimlerine 

katılmaya karar vermiştir. İhvan’ın siyasete girip yolsuzluklara karşı durmasından dolayı 

hükümetle yaşadığı problemler artmaya başlamış ve 1960 yılında İhvan üyeleri tutuklanmaya 

başlanmıştır. Hareket bu süre zarfında sosyal, siyasî ve ilmî faaliyetlerine devam etse de 

ülkede yayılan solcu ve milliyetçi akıma göre zayıf kalmıştır. 1967 yılında İsrail’e karşı 

yapılan savaşa tekrar katılan ve çalışmalarını sürdüren harekete Arap gençlerinden ciddi 

yönelimler olmuştur. Ürdün’de 1984’te yapılan milletvekilleri ve belediye seçimlerine katılan 

yapı seçimlerde de başarılar elde etmiştir. Bu yıllarda özellikle üniversite öğrencilerine 

yönelik çalışmaları artmasına karşın hareketin Mısır’ın İsrail’i tanıdığı “Camp David” barış 

antlaşmasını kabul etmemesi Ürdün hükümetiyle de problem yaşamasına neden olmuş, 

üniversitelerde eğitim veren birçok İhvan hocasının işine son verilmiş ve bu sıkıntılı durum 

1989’a kadar devam etmiştir
22

. 1992 yılında hareket, farklı İslamî şahsiyetleri de barındıran " 

İslami Çalışma Cephesi الجبهة العمل اإلسالمي    " adında bir parti kurmuştur
23

. Bu parti Ürdün’ün 

en önemli ve etkili partilerindendir. Ürdün hükümeti tarafından 2015 yılında İhvan’ın genel 

mürşidi Zeki b. Erşid’in tutuklanmasından sonra hareketin ve partinin hükümetle ilişkileri 

kötü bir sürece doğru evrilsede Ürdün içerisindeki aktiflikleri devam etmiştir
24

. 

2015 yılında işleri rayına oturtmak ve Mısır İhvanı’yla bağı koparmak gibi iddialarla 

eski İhvan genel mürşitlerinden Abdulmecid Zenibat önderliğinde Ürdün’ün ana grubu İhvana 

alternatif olarak “İhvan’ı Müslimun Cemiyeti” kurulmuştur. Devletin ana hareketten kopan 

yeni harekete “İhvan’ı Müslimin” ismini kullanma yetkisi vermesi ve yeni grubu kanunî 

olarak ana hareketin varisi kabul etmesinden dolayı cemiyete hareketten mal aktarımında 

bulunması, Ürdün’ün genel ihvanı ile hükümet arasındaki ilişkileri iyice gerginleştirmiştir. 

İhvan’ın ana grubu Mısır’daki yapıya bağlı olduğu iddialarını reddederek yeni cemiyetin 

hareket içerisindeki kanunîlik ve istişare yapısına aykırı hareket ederek harekete zarar 

verdiğini açıklamıştır. Her fırsatta Ürdün Kral’ı ve hükümetiyle iyi ilişkiler kurma çabaları 

veren Ürdün İhvanı’nın özellikle Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 

                                                           
22

https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9hci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kv2KfZhNil2K7ZiNin
2YZf2KfZhNmF2LPZhNmF2YjZhl_ZgdmKX9in2YTYo9ix2KZhg 
23

, علي عبد الكاظم, اإلخوان المسلمين ومرجعيتها الفكرية السيرة التاريخية لجماعة,مؤلف جماعي, الحركات والتنظيمات اإلسالمية في األردن 

25.ص,  مركز األردن الجديد, 1997عمان   
24

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/6/16/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%
A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%
D9%8A, Erişim Tarihi: 07.12.2019 

https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9hci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kv2KfZhNil2K7ZiNin2YZf2KfZhNmF2LPZhNmF2YjZhl_ZgdmKX9in2YTYo9ix2KZhg
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9hci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kv2KfZhNil2K7ZiNin2YZf2KfZhNmF2LPZhNmF2YjZhl_ZgdmKX9in2YTYo9ix2KZhg
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/6/16/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/6/16/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/6/16/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A


14 
 

İhvan hareketine karşı düşmanlıkların had safhaya varmasından ötürü Ürdün’de nasıl bir 

konuma evrileceği halen merak konusudur
25

. İhvan Hareketi’nin Ürdün’de kurulduğu günden 

beri ilmî olarak üniversiteler, araştırma merkezleri, okullar, Kuran'ı Kerim talimi yapan 

merkezler açması, sosyal hizmet alanında fakir ve yetimlere yardım eden vakıflar kurması, 

hastaneler inşa etmesi ve sportif faaliyetlerle gençlere alan açması gibi îfa ettiği önemli 

misyonlar göz önünde bulundurulduğunda Ürdün toplumu için arz ettiği önem çok açık bir 

şekilde açığa çıkmaktadır
26

.  

 3.2. Selefî Hareket 

      Bu çalışmada Ürdün’deki hareketler kendilerini tanımladıkları ve konumladıkları 

şekliyle ele alındığı için başlıklar bu ilkeye riayet edilerek yapılmaya çalışılmaktadır. Bu 

minvalde Ürdün’deki selefîlik; ilmî ve cihadî selefîlik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlmî 

selefiliğin Ürdün’de yükselmesi Suriye’den gelip 1980’lerin başında Ürdün’ün başkenti 

Amman’a yerleşen Nasiruddin Elbanî’nin etkisiyle gerçekleşmiştir. Elbanî’nin etrafında 

kendilerini “Şerî ilim talebeleri’’ diye tanımlayan gençler toplanmış ve fikirleri, kitapları, dînî 

fetvaları ve takipçileri yoluyla yayılmaya başlamıştır. Fikirsel açıdan Muhammed b. 

Abdulvehhab’ın davetine müntesip olan ilmî selefîliğin amacı, selef-i salihe uyarak toplumu 

doğru terbiye ile terbiye etmek, şüphe ve şehvet fitnelerinden kurtarmak ve cehalet 

tehlikesinden kurtararak İslam’ın saf, temiz olan altın çağını yaşayıp yaşatabilmektir. 

Yöneticilere itaati gerekli görüp onları tekfir etmeyen ilmî selefîlik demokrasi, sanat, 

edebiyat, müzik gibi toplumsal yeniliklere karşıdır. Cihadî selefilikle fikirsel açıdan birçok 

noktada kesişmelerine rağmen hem onlara hem de İhvan, Hizbut’tahrir ve sufî tarikatları gibi 

diğer İslamî hareketlere muhalefet etmekte ve kendilerini doğru İslam’ın temsilcileri olarak 

görmektedirler
27

.   

Cihadî selefîliğin ise Ürdün’de ortaya çıkışı "بيعة اإلمام"  “imama biat” adı altında bir 

hareket kuran Ebu Muhammed el-Makdîsî ve Ebu Musab ez-Zerkâvî’nin 1994 yılında 

tutuklanmalarıyla başlamıştır. Hareketin liderliğini yapan bu iki isim arasında hapishane 

                                                           
25

 https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-
%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86, Erişim Tarihi: 09.12.2019 
26

, علي عبد الكاظم, السيرة التاريخية لجماعة اإلخوان المسلمين ومرجعيتها الفكرية,مؤلف جماعي, الحركات والتنظيمات اإلسالمية في األردن 

185 -170 .ص,  مركز األردن الجديد, 1997عمان   
27

https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-
%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-
%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF,  Erişim: 09.12.2019 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF
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süreciyle beraber hareketin seyrini değiştirecek fikirsel ve metotsal ayrılıklar baş göstermiştir. 

Zira 1999 yılında serbest bırakılmalarının ardından Makdîsî ıslah ve davet çalışmalarına geri 

dönerken Zerkâvî önce savaşmak için Afganistan’a giderken daha sonra el- Kaide örgütüne 

liderlik edeceği Irak’a gitmiştir
28

. 2005 yılında Ürdün’de Zerkâvî’ye bağlı grubun başkent 

Amman’daki otellere yaptığı intihar saldırısı sonucu 60 kişi ölürken 100’den fazla kişi 

yaralanmıştır. Bunun üzerine Ürdün emniyeti grup üzerindeki baskısını iyice arttırmıştır
29

. 

Tutuklanmasından sonra 2008 yılında serbest bırakılan Makdîsî, grubu; varolan siyasi, genel 

toplumsal ve kültürel düzene muhalefet etmekle bilinen radikalliği korumak suretiyle barışçıl 

davete dönüş, tekfirde aşırıya gitmekten sakınmak ve başkalarına muamelede katılığı 

azaltmak gibi esaslar üzerinden yeniden şekillendirmiştir. Makdîsî’nin ana yapısına yön 

verdiği hareket Ürdün’de Zerka, Amman, İrbid, Ma’an, Salt ve Ba’ka mülteci kampında 

yayılım göstermiştir. İslam âlemindeki devletlerin ve müesseselerin tevhit ilkesine aykırı bir 

şekilde düzenlendiği için kanunları, siyasi ve askeri yapılanmaları, demokrasiyi ve millet 

meclislerini reddeden hareket muasır câhîlî düzenin yerine tarîhî dînî şeriatın hakim kılınması 

ve hâkimiyetin Allah’a teslim edilmesi gerekliliğini şiddetle savunur. Kendisini diğer İslâmî 

yapılardan muzaffer grup olmakla ve cihâdı temel şiar edinmekle temayüz eden bir hareket 

olarak görür
30

. Cîhadî selefîliğin Suriye’de patlak veren savaşa “Ehli sünnete karşı Nusayrî 

düzenin akıttığı kanı durdurmak adına çabalamak her sâlih Müslüman’ın sorumluluğudur” 

parolasıyla savaşçı göndermesinden sonra Ürdün hükümeti tarafından üst düzey bir takibat ve 

baskıyla karşı karşıya kalmıştır
31

.  

3.3. Hizbu’t-Tahrir 

      Filistinli Takiyuddin en-Nebhânî (1909-1979) tarafından 1952 yılında kurulan 

hareketin en temel amacı İslam devletini yeniden tesis ederek halifelik kurumunu tekrardan 

ihya etmektir. İslâmî hayatı ilk önce Müslüman Arap devletlerinde sonra diğer Müslüman 

devletlerinde hâkim kılma gayesinde olan hareket, İslâm ümmeti yoluyla da davetini tüm 

insanlığa yayma hedefindedir. Bu hedefe ulaşmak için, hareketin amaçlarına ve davasına 

inanan fertleri bulmak adına kültürleme/anlatım, pratikte İslâm’ı tatbik etmek için ümmetle 

                                                           
28

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/5/3/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8
%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86, Erişim: 10.12.2019  
29

 https://www.islamist-movements.com/2399 , Yayın Tarihi: 07.06.2019, Erişim: 10.12.2019 
30

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/5/3/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8
%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86, Erişim Tarihi: 10.12.2019 
31

 https://www.islamist-movements.com/2399 , Yayın Tarihi: 07.06.2019, Erişim: 10.12.2019 

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/5/3/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/5/3/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/5/3/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.islamist-movements.com/2399
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/5/3/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/5/3/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/5/3/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.islamist-movements.com/2399
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etkileşim ve son olarak yönetimi ele geçirerek İslâm’ı umumî olarak uygulama 

merhalelerinden oluşan bir plan oluşturmuşlardır. Vefat ettiği 1979 yılına kadar Suriye, 

Lübnan ve Ürdün arasında dolaşarak harekete öncülük eden Takiyuddin’den sonra hareketin 

benimsemiş olduğu gizlilik ilkesinden ötürü Ürdün’deki liderleri pek bilinmemektedir. 

Ürdün’deki en meşhur liderlerinden biri olarak bilinen Ahmed ed-Da’ur, hareketin Ürdün 

yönetimini ele geçirme teşebbüsü suçlamasıyla 1969 yılında tutuklanarak idam edilmiştir
32

. 

Ürdün’de meşru olarak tanınmayan ve yasaklı olan hareketin üyeleri hükümet tarafından ciddi 

bir baskı altında tutulup tutuklanırken hareketin üyeleri Ürdün’de var olan ekonomik 

bozukluk ve siyasi istikrarsızlıktan hükümeti sorumlu tutmaktadırlar
33

. 

3.4. Sûfî Hareketleri 

     Ürdün’de hâlihazırda Şazelîyye, Rifâîyye, Kadîriyye, Halvetîyye, Nakşîbendiyye, 

Tîcânîyye, Bedevîyye ve Alevîyye olmak üzere sekiz ayrı tarikat faaliyet göstermektedir. 

Bunlardan özellikle Şazelîyye tarikatı çok sayıda temsilci ve müride sahiptir. Ürdün’de güçlü 

bir selefîliğin varlığına rağmen tarikatların çokluğu ve geniş bir kitleye ulaşmalarında 

hükümetin onlara karşı yumuşak bir politika izlemesi, halkın genel olarak tasavvufa yatkın 

olması ve bölgenin ilim merkezlerine yakınlığı sonucu bu bölgelerle iletişim ve etkileşimin 

fazla olması gibi faktörler gösterilebilir
34

.   

     Şâzelîyye tarikatının Ürdün’de bu kadar etkin olup yayılma göstermesi, Suriyeli Şeyh 

Hâşimî’nin halifelerinin ülkede yoğun bir şekilde çalışma göstermesi, tarikata girdikten sonra 

Ürdün’e yerleşen Amerikalı mühtedi Nûh Keller’in etkili faaliyetleri ve Filistin kökenli Şâzelî 

kolu olan Fîlâliyye ve Yeşrûtiyye’nin çalışmalarına dayandığı söylenebilir. Ürdün’de faaliyet 

gösteren tarikatlar başta başkent Amman ve İrbid olmak üzere ülkenin kuzey kesimlerinde 

yaygınlarken Vehhâbi-Selefî akımların yaygın olduğu güney kesimlerinde ise 

seyrekleşmektedirler. Ürdün’de varlık gösteren tarikatlardan Şâzeliyye ve Nakşibendîyye 

Suriye’den; Rifâiyye, Kâdirîyye, Halvetîyye ve Tîcâniyye Filistin’den; Alevîyye Yemen’den;  

Kâdirîyye ve Rifâiyye’nin aynı zamanda Irak’tan; Bedeviyye’nin ise Mısır’dan Ürdün’e 

                                                           
32

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/3/28/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D
8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86, Erişim: 10.12.2019 
33

https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%
B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-
%D9%85%D8%AF%D8%A7/, Yayın Tarihi: 19.02. 2018, Erişim: 10.12.2019 
34

 Mahmut Esat Erkaya, Günümüz Ürdün’ünde Faaliyet Gösteren Tarikatlar, Ekev Akademi Dergisi, Yıl:20, 
Sayı:66, Basım Yılı: 2016, s. 393. 

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/3/28/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/3/28/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/3/28/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7/


17 
 

girdiği görülmektedir
35

. Gelişen yeni iletişim araçlarını aktif olarak kullanmaya çalışan sufî 

tarikatlarının sahada olduğu üzere sosyal medyada da etkilerini hem Ürdün dâhilinde hem de 

haricinde yaydıkları ve toplumu etkiledikleri gözlenmektedir
36

. 

 3.5. Tebliğ Cemaati 

       Muhammed İlyas Kandehlevî(1886-1945) tarafından Hindistan’da 1927 yılında tesis 

edilen yapının Ürdün’e girmesi 1964 yılında Pakistan’dan gelen bir takım davetçinin çabaları 

sonucu olmuştur. Cemaatin Ürdün lideri olan Ürdünlü Mustafa er-Rufatî’nin çabalarıyla 

hareket Ürdün’de özellikle 1970’lerde geniş bir yayılma alanı bulmuştur. Davetin yayılması 

için câmiyi esas başlangıç noktası olarak kabul eden hareket, câmiden aldığı ilhamla ta’lim, 

zikir, namazın ikamesi gibi faaliyetleri yerine getirmek ve tebliğ için davetçilerin rihlelere 

çıkmalarını teşvik etmektedir. İlkesel olarak siyasetten uzak durmayı tercih eden hareketin 

herhangi bir siyasî metodu olmadığı gibi herhangi bir yönetimin lehinde veya aleyhinde de 

görüş bildirmekten uzak durur ve seçimlere iştirak etmez. Toplumun doğal davet yoluyla 

dönüştükten sonra İslâm’ın ve halifeliğin de doğal olarak hâkim olan anlayış olacağını 

savunur
37

. Ürdün yönetimi Sufî tarikatlarla kurduğu müsamahakâr ilişkiye benzer bir ilişkiyi 

Tebliğ cemaatiyle de kurmaktadır. Siyasetten uzak duracaklarını ifade etmeleri ve insanları bu 

doğrultudaki bir dînî anlayışa sevk etmelerinden ötürü bu gibi hareketlerin projeleri devlet 

tarafından bizzat destek de görmektedir. Tüm bunlara rağmen hükümet, yaşanacak bir 

değişim ve dönüşüm hareketi ihtimaline karşın bu yapıları dâhi mercek altında tutma çabası 

vermektedir
38

.  

4. Ürdün-Türkiye İlişkileri 

      Türkiye ile Ürdün ilişkilerinin temeli 11 Ocak 1947 tarihinde imzalan “Dostluk 

Anlaşması”na dayanmaktadır. Türkiye’nin Amman büyükelçiliği 28 Nisan 1947 tarihinden 

beri çalışmalarını yapmaktadır. Türkiye ile Ürdün arasında şu ana dek imzalan 40’a yakın 

anlaşmayla ilişkilerin hukukî zemini tesis edilmiştir. İki ülke arasındaki ilişkiler ortak 

                                                           
35

 Mahmut Esat Erkaya, Günümüz Ürdün’ünde Faaliyet Gösteren Tarikatlar, Ekev Akademi Dergisi, Yıl:20, 
Sayı:66, Basım Yılı: 2016, s. 412. Daha Fazla bilgi için adı geçen makaleye bkz. 
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https://www.wasatyea.net/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%8
4%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D
9%86%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D9%8F%D9%86%D9%85%D9%88
%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B, Erişim: 11.12.2019. 
37

مركز الدراسات الوحدة ,مهند مبيضين و زيد عيادات, جماعة التببليغ والدعوة حالتا األردن وفلسطين, الحركات اإلسالمية في الوطن العربي 

889-887.ص ,2013,العربية  
38

18-17.ص,2019,عمان, دار الخليج, سعدون نورس المجالي.د, ان المسلمون والنظام السياسي في األردناإلخو   

https://www.wasatyea.net/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D9%8F%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B
https://www.wasatyea.net/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D9%8F%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B
https://www.wasatyea.net/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D9%8F%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B
https://www.wasatyea.net/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D9%8F%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B
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çıkarlara dayanmakta ve iki ülkenin halkına fayda sağlama temelinde bölgesel barış ve 

istikrarı sağlamayı ve korumayı hedeflemektedir. İki ülkenin Filistin ve Suriye gibi bölgesel 

gelişmelere olan bakışları örtüşmektedir. Zira Filistin meselesinde her iki ülke de iki devletli 

çözüm, Kudüs’ün statüsünün korunması ve Filistin halkının meşru haklarının savunulması 

taraftarıyken Suriye’de akan kanın Suriye halkının beklentilerini karşılayacak siyasî bir yolla 

bir an önce durdurulması gerektiği noktasında da hemfikirdirler. Resmi mercilerinin karşılıklı 

olarak ziyaretleştiği iki ülke arasında askerî ittifaklar, savunma sanayisinde anlaşmalar ve 

emniyet güçleri arasında yakın temaslar bulunmaktadır
39

.  

Türkiye ile Ürdün ilişkileri iyi gibi gözükse ve özellikle bölge siyasetleri örtüşüyorsa 

da ilişkilerin gerginleşebildiği konular ve zamanlar olabilmektedir. Örneğin Ürdün yönetimi, 

Türkiye’nin İhvanu’l Müslimin hareketini Suriye’de, Mısır’da veya herhangi bir olayda 

desteklemesine karşı durduğunu defalarca beyan etmiş hatta Ürdün Kralı’nın Türkiye’yi 

Avrupa’ya terörist ihraç etmekle suçlamasından sonra ilişkilerde bir gerginleşme yaşanmıştır. 

Ancak 15 Temmuz 2016’da başarısız olan darbe girişiminden sonra Ürdün yönetiminin 

terörist yapıyla mücadelede Türkiye hükümetinin yanında yer aldığını açıklaması iki ülke 

arasındaki ilişkilerin tekrar iyileşmesini sağlamıştır
40

. Ancak Türkiye’nin “Barış Pınarı” 

harekâtından sonra Ürdün dışişleri bakanı Eyman Safadi’nin, Türkiye’nin Suriye 

topraklarından derhal çekilmesi gerektiği yönündeki sert açıklamaları iki ülke arasındaki 

ilişkilerin nereye doğru evrileceği yönünde belirsizliklere kapı aralamıştır
41

.  

5. Ürdün’deki İslamî Hareketlerin Genel Değerlendirilmesi 

     Birçok Müslüman ülkede olduğu üzere Ürdün’de de metotsal ve fikirsel açıdan 

birbirinden muhtelif İslâmi hareketler mevcuttur. Ürdün’deki İhvan hareketi dînî, ilmî, siyasî, 

sosyal ve sanatsal açıdan geniş kapsamlı bir teşkilat yapısı; sufî tarikatlar ve Tebliğ cemaati 

daha çok nefis tezkiyesi ve dîni daveti; Selefîlik hareketi daha çok mücadele ve ifade ettikleri 

üzere tağutlara karşı tevhîdi; Hizbut’t Tahrir ise halifelik kurumunu geri getirme idealini 

benimseyen hareketler olarak göze çarpmaktadırlar. Bu yapılar arasında tarihî açıdan en köklü 

ve Ürdün toplumunda bıraktığı derin etkiler bakımından en önemli hareket İhvan hareketidir. 

Ürdün tarihine bakıldığında hükümetle her an sorun yaşama ve yaşayabilme potansiyeli 

                                                           
39

 http://www.mfa.gov.tr/turkiye-urdun-siyasi-iliskileri.tr.mfa, Erişim Tarihi: 12.12.2019 
40

 https://www.noonpost.com/content/29645, Yayın Tarihi: 04.10.2019, Erişim: 12.12.2019 
41

 https://aawsat.com/turkish/home/article/1945451/%C3%BCrd%C3%BCn%C3%BCn-t%C3%Bcrkiyeye 
y%C3%B6nelik-tavr%C4%B1nda-de%C4%9Fi%C5%9Fim-ya%C5%9Fan%C4%B1yor , Erişim Tarihi:12.12.2019 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-urdun-siyasi-iliskileri.tr.mfa
https://www.noonpost.com/content/29645
https://aawsat.com/turkish/home/article/1945451/%C3%BCrd%C3%BCn%C3%BCn-t%C3%Bcrkiyeye%20y%C3%B6nelik-tavr%C4%B1nda-de%C4%9Fi%C5%9Fim-ya%C5%9Fan%C4%B1yor
https://aawsat.com/turkish/home/article/1945451/%C3%BCrd%C3%BCn%C3%BCn-t%C3%Bcrkiyeye%20y%C3%B6nelik-tavr%C4%B1nda-de%C4%9Fi%C5%9Fim-ya%C5%9Fan%C4%B1yor
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taşıması, İhvanın siyaseti de içeren çok kapsamlı bir programa sahip olduğunu ispatlarken 

diğer taraftan ülkedeki gücünü de kanıtlamaktadır. Ürdün İhvanı’nın özellikle Mısır’daki 

darbeden sonra ülke içerisinde daha çok kontrol altında tutulup bastırılmaya çalışıldığı 

gözlemlenmektedir. Ancak tüm baskılara rağmen hareket, çalışmalarını sürdürmeye 

çalışmaktadır. Herhangi bir siyasi programa sahip olmayan veya yönetimin siyasî anlayışını 

benimseyen hareketlerin kolayca hareket etme imkânı bulduğu hatta desteklendiği ülkede her 

ihtimale karşı tüm İslâmî hareketlerin yine de kontrol altında tutulmaya çalışıldığı 

görülmektedir. Resmi olarak İslâmî bir düzeni benimsemesine rağmen vasat bir çizgiye sahip 

olan İslâmî hareketlerin bile ülkede baskılara maruz kalabilmesi veya kontrol altında 

tutulmaya çalışılması ülkenin içte müstakil olarak hareket edebilme durumunun tartışılmasına 

sebep olmaktadır.  
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Ürdün’ün Ülke Künyesi
42

: 

 

Resmi ad Hâşimî Ürdün Krallığı 

Başkent Amman 

Devlet Başkanı Kral II. Abdullah İbn El Hüseyin 

Başbakan Abdullah Ensur 

Dışişleri Bakanı Naser Judeh 

Resmi dil Resmi dil Arapça’dır. İngilizce, Çerkezce 

ve Çeçence de konuşulmaktadır. 

Etnik ve Dînî Yapı % 97 Arap, % 2 Kafkasya kökenliler 

(Çerkez, Çeçen), % 1 diğer. % 92 Sünni 

Müslüman, % 6 Hıristiyan, % 2 diğer. 

Yüz Ölçümü 89.213 km² 

Nüfus 6.5 milyon(2008) 

Para Birimi 1 Ürdün Dinarı:1,40 ABD Doları (sabit 

kur) 

GSMH 33,64 milyar ABD Doları (2013) 

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar    BM, İİİT ve Arap Ligi ile bunların bağlı 

kuruluşlarına üyedir. Ayrıca, Dünya Ticaret 

Örgütü ve IMF üyesidir. 

  Ürdün, 2014-2015 döneminde BMGK 

geçici üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Önemli Siyasi Partiler  Ürdün’de kayıtlı 20’den fazla siyasi parti 

bulunmaktadır. Ancak, siyasi partiler batı 

demokrasilerinde görülen teşkilat yapısı ve 

etkinliğe sahip değildir. Zira, genel seçimlere 

adaylar büyük oranda parti listelerinden değil 

bağımsız olarak katılmaktadır.150 kişilik 

Temsilciler Meclisi’nin sadece 27 üyesi parti 

                                                           
42

 http://www.mfa.gov.tr/urdun-kunyesi.tr.mfa, Erişim Tarihi: 12.12.2019 

http://www.mfa.gov.tr/urdun-kunyesi.tr.mfa
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listelerinden, geri kalan üyeler bağımsız 

olarak seçilmektedir. 

  

  Kral II. Abdullah’ın reform vizyonu 

çerçevesinde Ürdün’de tedrici bir şekilde 

“parlamenter hükümet” sistemine geçilmesi 

öngörülmektedir. Bu sürecin ilk aşaması 

olarak TM’ne bağımsız giren üyelerin 

bloklar kurarak gerçek siyasi partilerin 

nüvelerini oluşturmaları öngörülmektedir. Bu 

çerçevede TM iç tüzüğünde yapılan 

değişiklikle siyasi blokların oluşturulması 

teşvik edilmiştir. Temsilciler Meclisi’nde 

bugüne kadar 8 siyasi blok teşkil edilmiştir. 

  Muhalefetteki İslami Hareket Cephesi 

ülkenin en örgütlü siyasi yapısı 

konumundadır. Ulusalcı Sol Partiler 

koalisyonu ulusalcı, solcu ve Baasçı 5 partiyi 

bir araya getiren bir şemsiye durumundadır. 

 

 

 

 


