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Res mi Ad› Bir le şik Arap Emir lik le ri

Baş kent Abu Da bi

Yü zöl çü mü 82.880 km2

Nü fus 4.798.000 (%75’i yabancı işçi)

GSMH 211 mil yar do lar

Hü kü met Bi çi mi Fe de ra tif Emir lik

Dev let Baş ka n› Şeyh Ha li fe b. Za yid
el-Nehyan  

D› şiş le ri Ba ka n› Şeyh Ab dul lah b. Zayid
el-Nehyan

Tür ki ye Bü yü kel çi si Ha lid Gha nim
el-Ga ith

As ke ri Har ca ma lar 10 milyar dolar

As ker Sa y› s› 51.000

Et nik Ya p› Arap %50, Gü ney As ya l› %42,
Di ğer %8

Di ni Ya p› ‹s lam %76, Hris ti yan %11, Di -
ğer %13

Pet rol Üre ti mi 2.,79 milyon va ril/gün

Pet rol Tü ke ti mi 435.000 va ril/gün

‹h ra cat 174,7 mil yar do lar

‹t ha lat 144,5 mil yar do lar
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2009’da ilginç detaylara sahip, ekonomi
ve güvenlik alanlarında sembolik boyutları bulunan pek çok tartışmanın
içerisinde yer almıştır. Emirlikler,1 bulundukları coğrafî bölgenin sosyo-eko-
nomik, etnik, kültürel yapısı ve bölgesel güvenlik mülahazaları çerçevesin-
de temel bazı politikalara sahiptir. Federatif yapı içerisindeki Emirlikler ara-
sında da büyük farklılıklar olduğu göz ardı edilmeden bu faktörler ve poli-
tikalar kısaca şu şekilde dile getirilebilir:

n Emirlikler genel olarak zenginliklerini bölgede benzer özelliklere sahip
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK, Gulf Cooperation Council) üyesi diğer ülke-
ler2 gibi fosil yakıtlara (petrol ve doğalgaz) borçludur.

n Fosil yakıtlar Emirlikler arasında çok farklı bir dağılıma sahiptir; bu
durum, ekonomiyi çeşitlendirme politikasının özellikle Dubai’de çok
ciddiye alınmasını gerektirmektedir.

n Emirlikler, diğer KİK üyeleri gibi bölgesel “avcı devletlere” karşı kendi
güvenliklerini sağlamada yetersiz oldukları mülahazasıyla, dış güven-
liklerini ve içerideki rejim istikrarını genel olarak Batılı ülkelerin, özel-
likle ABD’nin şemsiyesi altında sağlama politikası izlemektedir.

n Emirlikler, küçük bir nüfusa fakat büyük bir ekonomiye sahip oldukla-
rı için iç politik gelişmeler, bölgesel ve küresel ekonomik ve siyasî geliş-
meler ve tartışmalara katkıları da bu çerçeve de cereyan etmektedir.

Detayları aşağıda inceleneceği gibi 2009 yılında bu alanlarda doğal ola-
rak hem devamlılık hem de çeşitli değişiklikler gözlemlenmiştir. En çarpıcı
gelişme “Dubai Krizi” ile ekonomi alanında olmuştur. Bu kriz aynı zaman-
da BAE ve Dubai modelinin hem Arap dünyasında hem de Batı tarafından
tartışılmasına yol açmıştır. Güvenlik alanındaki gelişmeler genel olarak
İran’ın nükleer programı bağlamında şekillenirken dış ve iç güvenlikle ilgi-
li önemli gelişmeler ve tartışmalar olmuştur. 2009’daki tüm bu gelişmeler
ve tartışmalar BAE’nin dünya ekonomisinde ve siyasetinde nerede durdu-
ğunun daha geniş bir açıdan anlaşılması için önemli bir fırsat sunmuştur.
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