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ÿCemalettin Þahin

II. TARÝH

Adýný Ürdün nehrinden alýr. Bölge “neh-
rin iki yakasý, nehrin batýsýnda ve doðusun-
da kalan yerler” anlamýnda Þeria adýyla da
bilinir. Ýslâm fetihlerinden önce Bizans ida-
rî yapýlanmasý içinde Palaestina Secunda
ismiyle anýlan bölge Arap kaynaklarýnda Ür-
dün olarak adlandýrýlmýþtýr. Ürdün’ün özel-
likle kuzey bölgeleri Filistin ile birlikte Su-
riye’ye (Bilâdüþþam) baðlý þekilde deðer-
lendirilmiþtir (Taberî, I, 651). Ýslâm tarihi
kaynaklarýnda Ürdün adý fetihler esnasýn-
da ilk defa Suriye’deki bölgelerden birine
verilen isim olarak yer alýr. Ürdün bölgesi-
nin sýnýrlarý tarih boyunca farklýlýklar gös-
termekle birlikte Ürdün ve Filistin þehir-
lerinin bir kýsmýný kapsamaktaydý. Ýbn Hav-
kal’in tasnifine göre günümüzde Ürdün sý-
nýrlarý içerisinde yer alan Belka, Gûr, Am-
man gibi Ürdün’ün kuzeyindeki þehirler Dý-
maþk (Þam) bölgesine baðlý gösterilirken
güneydeki Eyle (Akabe) Filistin bölgesine,
Fihl, Cereþ gibi þehirlerin yaný sýra Beysân
ve Taberiye Ürdün’e tâbi þehirlerdir (Ýbn
Hurdâzbih, s. 77-78). Ýbn Havkal de Ürdün
þehirlerini sayarken Gûr’un yaný sýra Ta-

beriye ile Beysân’ý zikretmiþtir (Øûretü’l-
ar², s. 173-174). Ya‘kubî ise Amman, Gûr
ve Belka’yý Dýmaþk, Taberiye, Sûr, Akkâ, Ce-
reþ ve Fihl’i Ürdün bölgesine baðlý olarak
kaydeder (Kitâbü’l-Büldân, s. 325-330). Yâ-
kut el-Hamevî, Ürdün bölgesindeki þehir-
lerden Gûr gibi bugün Ürdün sýnýrlarý içe-
risinde kalan bölgelerin yaný sýra Lübnan
sahilindeki Sûr ile Filistin’deki Akkâ ve Ta-
beriye’yi sayar (Mu£cemü’l-büldân, I, 147).
Bu durum modern Ürdün’ün sýnýrlarý ile
Ýslâm tarihindeki Ürdün bölgesinin sýnýr-
larýnýn farklýlýðýný ortaya koyar.

Bizans döneminde ticaret yollarý üzerin-
de bulunan Ürdün þehirleri giderek büyü-
dü ve zenginleþti. Özellikle Ýslâm’ýn hemen
öncesinde VI. yüzyýlda Bizans’a tâbi Gas-
sânîler’in hâkimiyetinde bu geliþme daha
hýzlý seyretti. Burasý 614’te Sâsânîler’in iþ-
galine uðradý ve Ýslâm fetihleri öncesinde
628’de tekrar Bizans hâkimiyetine girdi.
Ýslâm fetihleri sýrasýnda verimli Suriye-Fi-
listin topraklarýna ulaþmanýn önündeki en
önemli engel olan Ürdün’de Bizans-Ýslâm
mücadelesi daha Hz. Peygamber’in zama-
nýnda baþladý. Müslümanlarýn Bizans bir-
likleri ve vasallarý ile yaptýklarý ilk savaþ Ke-
rek yakýnlarýnda Mûte’de gerçekleþti (8/
629). Hz. Ebû Bekir döneminde Suriye ve
Filistin’in fethine gönderilen ordular ara-
sýnda Þürahbîl b. Hasene’nin kumandasýn-
daki birlik Ürdün’ün fethiyle görevlendiril-
di. Hâlid b. Velîd’in 13 (634) yýlýnda Ecnâ-
deyn’de Bizans kuvvetlerini maðlûp etme-
sinin ardýndan müslümanlarýn Fihl (635)
ve Yermük (636) savaþlarýný kazanmasýy-
la Ürdün tamamen Ýslâm topraklarýna ka-
týldý. Fethinin ardýndan Ürdün Filistin, Dý-
maþk ve Humus’la birlikte dört askerî böl-
geden biriydi. Muâviye b. Ebû Süfyân 17’-
de (638) Hz. Ömer tarafýndan Ürdün vali-
liðine tayin edildi. Muâviye’nin Suriye vali-
liði döneminde Taberiye fâtihi Ebü’l-A‘ver
Ürdün’ün idaresinden sorumluydu. Muâvi-
ye b. Ebû Süfyân’ýn halifeliði sýrasýnda Ye-
men kökenli Arap kabilelerinin Ürdün’e
yerleþtiði zikredilmektedir. Emevîler dev-
rindeki siyasal olaylar ve isyanlar bölgeyi
pek etkilemedi. Bununla birlikte özellikle
bölge halkýnýn Emevî âmillerine karþý ba-
zý isyanlar çýkardýðý bilinmektedir. Bu dö-
nemde Amman ile Belka gibi bölgeler ge-
liþme gösterdi.

Ürdün’de Maan yakýnlarýndaki Humey-
me kasabasý Abbâsî ihtilâlinin hazýrlýk mer-
kezlerinden biri olarak dikkat çekmekte-
dir. 747’de Abbâsî ihtilâlinin patlak ver-
mesiyle birlikte Ürdün’de yerleþik Yemen
kökenli kabileler de Emevîler’e karþý yapý-
lan bu harekete katýldý. Birçok bakýmdan

nüfusun büyük çoðunluðu ülkenin kuzey-
batýsýnda toplanmýþtýr. Mefrak–Maan hat-
týnýn doðusunda kalan çöl bölgesi çok ten-
hadýr. Bu kesimde büyük yerleþim mer-
kezleri yoktur ve yoðunluk 0-10 kiþi ara-
sýnda deðiþir.

1/3’ü baþþehir Amman’a olmak üzere
kýrdan kente hýzlý bir göçün yaþandýðý ül-
kede nüfusun % 78,4’ü þehirlerde oturur.
Ürdün halkýnýn büyük çoðunluðu bedevî
Araplar’la Filistinli Araplar’dan oluþur. Rus
iþgalinden sonra Kafkasya’dan gelen ve
bölgeye iskân edilen Çerkez ve Çeçenler’-
le Türkmen, Dürzî ve Ermeniler diðer et-
nik gruplarý teþkil eder. Türkmenler özel-
likle Aclûn’un güneyindeki Cereþ yöresin-
de ve Amman’da yaþamaktadýr. Amman’-
da soyadý Türkçe olan, yaþlýlarýnýn halen
Türkçe konuþtuðu 3000 kadar aile mev-
cuttur. Salt þehrinde I. Dünya Savaþý’nda
þehid düþen Türk askerlerine ait bir þehit-
lik bulunmaktadýr. Ayný zamanda bir sa-
nayi ve ticaret merkezi olan baþþehir Am-
man kara, hava ve demiryolu baðlantýlarýy-
la ulaþýmýn düðüm noktasýdýr. Suriye’den
gelen, buradan geçerek Akabe’ye kadar
uzanan karayolu ülkenin ana karayoludur
ve Maan üzerinden Suudi Arabistan’a ula-
þýr. Yine Suriye’den gelen ve Mefrak–Am-
man–Maan hattýný izleyen Hicaz Demir-
yolu da ana kara yoluyla paraleldir. Akabe
körfezindeki kýyý þeridi Ürdün’ün deniz yo-
luyla dýþ dünyaya açýlmasýna imkân sað-
lar. Kýzýldeniz kýyýsýndaki Akabe bu bakým-
dan çok önemli bir liman þehridir. Vâdi-
imûsâ’da kum taþý kayalara oyulmuþ Pet-
ra antik yerleþim alaný, Kerek ve Aclûn ka-
leleri, Lût gölü, Mûcib ve Heydân vadile-
rindeki kaplýcalarla (Zerka, Mâîn, Zârâ gi-
bi) Akabe’deki mercan resifleri Ürdün’ün
baþlýca turizm alanlarýdýr. Turistlerin bü-
yük bölümü Ortadoðu ülkelerinden gel-
mektedir.
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1527’de Salt ve Aclûn, Ýskender Bey’e san-
cak olarak verildi. XVIII. yüzyýlýn baþlarýn-
da Aclûn Sayda sancaðýna baðlandý. XIX.
yüzyýlýn ortalarýnda sancak diye kaydedi-
len Aclûn bu yüzyýlýn sonlarýnda Havran’a
baðlý bir kaza idi. Osmanlýlar döneminde
Maan ve Kerek de (Kerek-Þevbek) sancak
þeklinde kaydedilmiþtir. XVII. yüzyýlda is-
yan edip Lübnan’ý egemenlikleri altýna alan
Ma‘noðullarý nüfuzlarýný Ürdün’ün kuze-
yindeki Aclûn’a kadar yaydýlar. Þam Bey-
lerbeyi Küçük Ahmed Paþa’nýn bölgeyi tek-
rar Osmanlý hâkimiyetine almasýndan son-
ra Ürdün’de Gazzevî ailesinin nüfuzu azal-
dý. XVIII ve XIX. yüzyýllarda Arabistan ya-
rýmadasýnýn kuzeyindeki kabilelerin baský-
sý sonucunda Ürdün’de bedevî kabileleri
isyan ederek karýþýklýk çýkardý. Burasý hac
yolu üzerinde önemli bir merkez olduðun-
dan isyanlar Osmanlýlar tarafýndan dikkat-
le takip edildi ve bastýrýldý.

Arabistan yarýmadasýndaki Vehhâbîlik
hareketi bu dönemde Ürdün’ü de etkile-
di. 1809-1810 yýllarýnda Ürdün’ün tama-
mýný ele geçirip Suriye’ye yaklaþan Vehhâ-
bî gruplarý Mehmed Ali Paþa tarafýndan
bertaraf edildi. Bu devirde çýkan kabile is-
yanlarýný Mehmed Ali Paþa’nýn oðlu Ýbrâ-
him Paþa bastýrdý. Ýbrâhim Paþa’nýn 1841’-
de bölgeden ayrýlmasýnýn ardýndan kabi-
lelerin çýkardýðý karýþýklýklar daha da arttý
ve demografik deðiþmelere yol açtý. Özel-
likle Ürdün’ün kuzeyine göçler oldu. XIX.

yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Ürdün’ün kuzey
bölgeleri þehirleþme ve nüfus açýsýndan
geliþme gösterirken güney bölgelerinde
nüfus azaldý. 1864 yýlýndan itibaren Ür-
dün’ün kuzeyi tekrar Suriye (Þam) vilâye-
tine baðlandý. Kafkasya’daki karýþýklýklar
sebebiyle Osmanlý topraklarýna göç eden
Çerkezler’in bir kýsmý Amman civarýna yer-
leþtirildi (1878). XIX. yüzyýlýn sonlarýnda Os-
manlý hâkimiyeti Ürdün’ün merkezî kýsým-
larýnda Kerek ve Maan’a kadar uzanmak-
taydý. Daha güneydeki bedevî kabilelerine
yapýlan Osmanlý hücumlarý bunlar üzerin-
de kontrolü saðlamaktan uzaktý. XX. yüz-
yýlýn baþlarýnda Ürdün’deki en dikkat çe-
kici geliþme Hicaz Demiryolu’nun önemli
merkezleri olan Zerka ve Maan istasyonla-
rýnýn açýlmasýdýr. Bedevî kabileleri hac gü-
zergâhý üzerinde kendi kontrollerini azal-
tacak bu giriþime karþý çeþitli saldýrýlarda
bulundu. 1905-1910 yýllarý arasýnda Þev-
bek, Kerek gibi Ürdün þehirlerinde Os-
manlý yönetimine karþý çýkan isyanlar Þam’-
dan gelen Osmanlý kuvvetleri tarafýndan
bastýrýldý.

I. Dünya Savaþý esnasýnda Þerîf Hüse-
yin’in Hicaz’daki isyaný Ürdün’ü de etkile-
di. Ürdün kabilelerinin bir kýsmý Þerîf Hü-
seyin’in oðlu Faysal’ýn yanýnda yer alýrken
bir kýsmý Osmanlýlar’ý destekledi. Lawren-
ce’ýn kýþkýrtmasýyla Huveytât kabilesine
baðlý gruplar Osmanlý birliklerini Maan’-
da yenip Akabe’yi (1917), Faysal’a baðlý

Suriye’ye baðlý olan Ürdün, Abbâsîler dö-
neminde hilâfet merkezinin Irak’a taþýn-
masý üzerine Suriye ile birlikte ihmal edil-
miþtir. Ürdün IX ve X. yüzyýllarda Abbâsî-
ler’in zayýflamasýyla Mýsýr’da ortaya çýkan
Tolunoðullarý ve Ýhþîdîler gibi mahallî hâ-
nedanlarýn egemenliðine girdi, ardýndan
Fâtýmî nüfuzuna boyun eðdi. Bu yýllarda
Kuzey Arabistan’dan Tay gibi kabileler Ür-
dün’e yerleþmeye baþladý. Bu kabileler çe-
þitli isyanlara yol açtýysa da 420’de (1029)
Ukhuvâne savaþýnda Fâtýmîler tarafýndan
bertaraf edildi. Bölgedeki Fâtýmî yöneti-
mi, 463’te (1071) davet üzerine yardýmla-
rýna gelen Selçuklu Emîri Atsýz b. Uvak’ýn
Filistin ve Ürdün’ü ele geçirmesiyle sona
erdi. XII. yüzyýlýn baþlarýnda Ürdün, Haçlý-
lar’la Kahire ve Þam’daki beylikler arasýnda
tampon bölge niteliðindeydi. Kudüs Kralý
I. Baudouin 509’da (1115) bölgeyi egemen-
liði altýna aldý. Ürdün’de Suriye ile Mýsýr ve
Hicaz’ý birbirine baðlayan kervan yolu üze-
rindeki Þevbek ve Kerek kaleleri bu dö-
nemde Haçlýlar’ýn önemli merkezlerinden-
di. Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin bölgeyi fethi-
nin ardýndan Ürdün Eyyûbîler’in yönetimi
altýna girdi. Eyyûbîler devrinde önemli bir
merkez olarak dikkat çeken Kerek birçok
defa Haçlý saldýrýsýna mâruz kaldý.

658 (1260) yýlýndan itibaren Memlük hâ-
kimiyetine giren Ürdün’ün kuzeyi Þam (Su-
riye) nâibü’s-saltanasýna baðlý bir idarî bi-
rim haline geldi. Ürdün, Memlükler döne-
minde Kerek, Þevbek, Aclûn ve Ezrak ka-
leleriyle bölge savunmasý için önemli bir
rol oynamaktaydý. Kale kumandanlarý be-
devî kabilelerini denetim altýna almakla
görevliydi. Bu kaleler arasýnda nâiblik ha-
line getirilen Kerek’in özel bir yeri vardý.
Memlükler devri boyunca isyan eden ve-
ya isyan etme ihtimali bulunan Memlük
emîrleri bu kaleye sürgüne gönderilirdi.
Muhammed b. Kalavun gibi bazý sultan-
lar da Kahire’deki siyasî hadiselerden bu-
naldýklarýnda bu kaleye çekilmiþti. Mem-
lükler’in XV. yüzyýlda zayýflamasýna para-
lel olarak Ürdün’de kabilelerin hâkimiye-
ti baþladý. Kuzey Ürdün’de Aclûn bölgesi
Gazzevî ailesinin idaresine girdi, bu aile
daha sonraki yýllarda bütün Ürdün’de hâ-
kimiyet kurdu.

Ürdün, Yavuz Sultan Selim’in Mýsýr se-
feri sýrasýnda (1516) Osmanlýlar’a geçti.
Gazzevî ailesi de bir Osmanlý sancaðýna
dönüþen Aclûn’da sancak beyi statüsünü
elde etti. Gazzevî ailesi, emîr-i hac görevi-
ne tayin edilerek Suriye bölgesindeki hacý-
larýn koruyuculuðunu da üstlendi. Osmanlý
idarî teþkilâtýnda Þam beylerbeyiliðine bað-
lanan Aclûn, Salt ile birlikte zikredilmiþtir.

ÜRDÜN

Petra’da kaya mezarlarý - Ürdün
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dün’den çýkarýp orduyu millîleþtirdi (1956).
Ertesi yýl Kral Hüseyin’e karþý yapýlan dar-
be teþebbüsü Amerika’nýn desteðiyle ön-
lendi. 1967 Arap-Ýsrail savaþýna katýlan Ür-
dün, Batý Þeria ve Doðu Kudüs’teki top-
raklarýný kaybetti. 1970-1971 yýllarýnda Fi-
listin Kurtuluþ Örgütü mensuplarý ile Ür-
dün ordusunun çatýþmasý sonucunda Fi-
listin Kurtuluþ Örgütü, Ürdün topraklarýn-
dan çýkarýldý.

Anayasal bir monarþi ile yönetilen Ür-
dün’de 1952 anayasasýna göre kurulan
parlamento (meclisü’l-ümme), seçimle ge-
len milletvekillerinden oluþan millet mec-
lisi ile (meclisü’n-nüvvâb) üyeleri kral ta-
rafýndan tayin edilen senatodan (mecli-
sü’l-a‘yân) oluþur. Ancak Kral Hüseyin dö-
neminde 1967-1984 yýllarý arasýnda seçim
yapýlmadý. 1984’ten itibaren demokratik
hayata geçmeye baþlayan Ürdün’de 1989’-
dan beri her dört yýlda bir parlamento için
seçim yapýlmaktadýr. Pek çok siyasî parti-
nin bulunduðu Ürdün’de baþbakan ve ka-
bine kral tarafýndan tayin edilmektedir.
1990-1991 yýllarýnda Irak’ýn Küveyt’i iþgal
etmesi yüzünden Amerika Birleþik Dev-
letleri’nin müdahalesiyle ortaya çýkan Kör-
fez krizi esnasýnda Saddam Hüseyin’i des-
teklemekle suçlanan Ürdün’e dýþ yardým-
lar kesildi. Körfez ülkelerinde çalýþan on
binlerce Ürdünlü’nün sýnýr dýþý edilerek ül-
kelerine gönderilmesi ülkede büyük sýkýn-
týya yol açtý. 26 Ekim 1994’te Amerika
Birleþik Devletleri’nin aracýlýðýyla Ürdün ve
Ýsrail arasýnda barýþ antlaþmasý yapýlarak
karþýlýklý diplomatik iliþki kuruldu. Bu ant-
laþmanýn ardýndan Amerika Birleþik Dev-
letleri’nin Ürdün’e yaptýðý malî yardýmlar
arttýrýldý ve saðlanan ekonomik kolaylýk-
lar geniþletildi. Bu yardýmlar 1990’lý yýlla-
rýn ortalarýnda Ürdün’ün geliþmesine ve alt
yapý yatýrýmlarýna katkýda bulundu.

Kral Hüseyin, 1999 yýlýnda ölmeden he-
men önce kardeþi Prens Hasan’ýn yerine
oðlu Abdullah’ý veliaht tayin etti ve ölümü-
nün ardýndan oðlu II. Abdullah Ürdün kra-
lý oldu. Müslüman Kardeþler’in en önem-
li muhalif grubu meydana getirdiði Ür-

dün’de, 2011’de pek çok Arap ülkesinde
baþlayan ve yönetimlerin devrilmesiyle so-
nuçlanan “Arap baharý”nýn etkisiyle çeþit-
li protesto gösterileri yapýldý, buna karþý-
lýk hükümet akaryakýt ve yiyecek fiyatla-
rýný indirmek zorunda kaldý. Bu olaylarýn
ardýndan Kral II. Abdullah kabineyi fes-
hedip yeni bir kabine tayin etti. Arap Bir-
liði’nin kurucu üyeleri arasýnda yer alan
Ürdün, Arap Ekonomik Birliði Konseyi ile
Ýslâm Konferansý Teþkilâtý (Ýslâm Ýþbirliði
Teþkilâtý) üyesidir. XX. yüzyýlýn baþlarýnda
çok düþük bir nüfus yoðunluðuna sahip
olan Ürdün’ün nüfusu, çeþitli savaþ ve kriz-
lerin ardýndan topraklarý iþgal edilen Filis-
tinliler’in göçmesi ve özellikle 1990’lý yýl-
lardan itibaren Iraklýlar’ýn büyük oranda
Ürdün’e sýðýnmasýyla arttý. Ürdün’ün top-
lam nüfusunun % 70’i Filistinliler’den mey-
dana gelir. Nüfusun % 90’dan fazlasý Sün-
nî müslüman, % 6’sý hýristiyandýr. Ürdün
genç ve eðitimli bir nüfusa sahip olmak-
la birlikte yüksek iþsizlik oraný sebebiyle
bu iþ gücünü daha ziyade zengin Arap ül-
kelerinde istihdam sahasý bulabilmek-
tedir. Ülkede Arapça’nýn yaný sýra Ýngilizce
yaygýn biçimde kullanýlýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :
Belâzürî, Fütûh (Fayda), s. 157, 165-167, 180,

188, 199, 201, 226, 277; Ya‘kubî, Kitâbü’l-Bül-
dân, s. 325-330; Ýbn Hurdâzbih, el-Mesâlik ve’l-
memâlik, s. 77-78; Taberî, TârîÅ (Ebü’l-Fazl),
tür.yer.; Ýbn Havkal, Øûretü’l-ar², s. 173-174; Ýb-
nü’l-Kalânisî, TârîÅu Dýmaþš (Amedroz), bk. Ýn-
deks; Ýbn Asâkir, TârîÅu Dýmaþš, bk. Ýndeks; Yâ-
kut, Mu£cemü’l-büldân, I, 147-149; Ýbnü’l-Esîr,
el-Kâmil, tür.yer.; Ebû Þâme el-Makdisî, Kitâbü’r-
Rav²ateyn (nþr. Ýbrâhim ez-Zeybek), Beyrut 1418/
1997, III, 108, 184-187, 277, 292-294; Ýzzeddin
Ýbn Þeddâd, el-A£lâšu’l-Åa¹îre fî ×ikri ümerâßi’þ-
Þâm ve’l-Cezîre (nþr. Sâmî ed-Dehhân), Dýmaþk
1962, s. 123-178; Abdullah b. Hüseyin, Mü×ekki-
râtî, Kudüs 1945; J. B. Glubb, The Story of the Arab
Legion, London 1948; M. Adnan Bakhit, The Ot-
toman Province of Damascus in the Sixteenth
Century, Beirut 1975; Yûsuf Derviþ Gavânime,
et-TârîÅu’s-siyâsî li-Þaršýyyi’l-Ürdün fi’l-£a½ri’l-
Memlûkî: el-Memâlîkü’l-ba¼riyye, Amman 1982;
a.mlf., Dirâsât fî târîÅi’l-Ürdün ve Filis¹în, Am-
man 1983; P. Gubser, Jordan: Crossroads of Midd-
le Eastern Events, Boulder 1983; Runciman, Haç-
lý Seferleri Tarihi, bk. Ýndeks; M. C. Wilson, King
Abdullah, Britain and the Making of Jordan,
Cambridge 1987; a.mlf., “al-Urdunn”, EI 2 (Ýng.),
X, 884-887; Ahmed Sýdký Ali Þükayrât, TârîÅu’l-
idâreti’l-£O¦mâniyye fî þaršýyyi’l-Ürdün: 1864-
1918, Amman 1413/1992; W. E. Kaegi, Byzanti-
um and the Early Islamic Conquests, Cambridge
1992, s. 66-87; Kamal Salibi, The Modern History
of Jordan, London-New York 1993; Adnan el-Ha-
dîdî, el-Ürdün ve Filis¹în: TârîÅ ve ¼aŠâre, Am-
man 1996; Casim Avcý, Ýslâm-Bizans Ýliþkileri, Ýs-
tanbul 2003, tür.yer.; Philip Robins, A History of Jor-
dan, Cambridge 2004; F. Buhl – [C. E. Bosworth],
“al-Urdunn”, EI2 (Ýng.), X, 881-882; P. M. Cobb, “al-
Urdunn”, a.e., X, 882-884; M. Lutfullah Karaman,
“Filistin”, DÝA, XIII, 89-102.

ÿCengiz Tomar

kuvvetler de Maan’ý tahrip ederek (1918)
23 Eylül’de Salt’ý, 25 Eylül’de Amman’ý
ele geçirdiler. Böylece 1918 yýlý sonunda
Ürdün, Osmanlý Devleti’nin hâkimiyetin-
den çýktý ve bu dönemden itibaren Þerîf
Hüseyin’in oðlu Faysal’ýn yönetimi altýna
girdi. Faysal’ýn 1920’de Fransýzlar tara-
fýndan Suriye’den çýkarýlmasýnýn ardýndan
kardeþi Abdullah Ürdün’e gelerek Þubat
1921’de kendini Þarký Ürdün emîri ilân
etti. Onun yönetimi bölgeyi elinde tutan
Ýngilizler tarafýndan desteklendi ve Ýngiliz
manda yönetimi kuruldu. Abdullah’ýn otuz
yýllýk iktidarý döneminde Ürdün modern
bir devlete dönüþtü. 1946 yýlýna kadar Ýn-
giliz manda yönetiminde kalan Ürdün’ün
Filistin ile olan sýnýrlarý 1948 ve 1967 Arap-
Ýsrail savaþlarý sonunda deðiþikliðe uðra-
dý. Suudi Arabistan’la sýnýrý 1960’larda Aka-
be Limaný’nýn geliþmesini saðlamak için
Ürdün lehine geniþletildi. Ürdün buna kar-
þýlýk güneydoðudaki çöl arazisinden bir kýs-
mýný Suudi Arabistan’a verdi. Abdullah’ýn
emirlik dönemi modern bir devlet için ge-
rekli olan kurumlarýn Ýngiltere örneðine
göre yapýlandýðý bir dönem oldu. Ülkede
kabilelerin hâkimiyetine son verilerek dev-
let düzeni kuruldu. Kadastro ile özel mül-
kiyete geçildi. 25 Mayýs 1946’da Ýngilizler
tarafýndan Ürdün’e baðýmsýzlýk verildi. 24
Ocak 1949’da devletin adý Ürdün Hâþimî
Krallýðý þeklinde belirlendi (el-Memleketü’l-
Ürdüniyyetü’l-Hâþimiyye) ve Abdullah ilk
Ürdün kralý ilân edildi.

1948 Arap-Ýsrail savaþýnda Ürdün or-
dusu Batý Þeria ile Doðu Kudüs’te konuþ-
landý ve topraklar 1950’de resmen Ürdün
sýnýrlarý içerisinde kaldý. 1951’de bir sui-
kast sonucu öldürülen Kral Abdullah’ýn ye-
rine geçen büyük oðlu Tallâl ertesi yýl psi-
kolojik problemleri sebebiyle tahttan in-
dirildi. Yerine kardeþi Hüseyin kral, diðer
kardeþi Hasan veliaht ilân edildi. Ürdün
1950’li yýllarda Ýngiltere ve Amerika’nýn
malî ve askerî yardýmlarýyla güçlendi. Kral
Hüseyin, nüfuzundan rahatsýzlýk duyduðu
Ýngilizler’in Arap Lejyonu kumandaný Sir
John B. Glubb’u ve Ýngiliz askerlerini Ür-
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