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Ömer Yılmaz* 

Körfezin Küçük ülkesi Bah-
reyn‟de 2006 yılında iç siyaset açı-
sından yaşanan en büyük gelişme, 
şüphesiz, ilk turu 25 Kasımda, ikinci 
turu ise 2 Aralık‟ta gerçekleştirilen 
seçimlerdi. 40 sandalyeli parlamen-
to ve belediyeler için yapılan bu 
seçimler Bahreyn tarihinde ikinci 
defa gerçekleştiriliyordu. Ülkedeki 
reform süreci açısından da önem 
taşıyan seçimler1, 2002 seçimlerinin 
aksine hiçbir siyasi grup tarafından 
boykot edilmedi. 2002 yılında 
deki çoğunluğu oluşturan Şiiler ve diğer muhalif gruplar, Kral Şeyh 
Hamad bin Isa El-Halife tarafından gerçekleştirilen anayasa değişik-
liklerini “anayasal darbe” olarak niteleyerek boykot etmişlerdi. Kral 
Hamad, demokratikleşme süreci çerçevesinde yasama gücünün genel 
seçimlerle belirlenen bir parlamento ve Monark tarafından atanan bir 
danışma meclisi (Şura) tarafından paylaşıldığı bir sistem kurmuştu.2 

 Seçimlere katılan önde gelen siyasi dernekler arasında3, 2002 
deki seçimleri boykot eden dört dernek de yer aldı. Şiilerin kurduğu,  
Bahreyn‟in en büyük Resmî Adı Bahreyn Krallığı 

                                                 
*  Siegen Üniversitesi (Almanya), Siyasi Bilimler Doktora Öğrencisi. 
1  Aslında, Bahreyn‟de ABD tarafından da teşvik edilen ve desteklenen demokra-

tikleşme süreci, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri‟nin aksine 
11 Eylülden önce başlamıştı ve arkasındaki temel itici güç diğer körfez ülkeleri-
nin aksine ABD değil daha ziyade kendi iç dinamikleriydi. Zira, Kral Hamad 
yönetimi ele aldıktan sonra Şii kaynaklı huzursuzluğu reformlar aracılığıyla 
dizginleme yolunu seçmiştir. Mahjoob Zweiri ve Mohammed 
Zahid,”Understanding Bahrain‟ s Third Parliamentary Elections”, s.9, Centre 
for Iranian Studies, Durham University, Kasım 2006. 

2  “Bahrain‟s opposition to fight system from within”, Middle East Online, 28 
June 2006 

3  Anayasal monarşiyle yönetilen Bahreyn‟de siyasi partiler resmen yasaklanmış-
tır. Siyasi partilerin işlevleri büyük oranda siyasi dernekler tarafından icra 
edilmektedir. 
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derneği El-Vefak Ulusal 
İslami Derneği, İslami 
Hareket Derneği, Ulusal 
Demokratik Hareket 
Derneği ve Saddam Hü-
seyin yanlısı Baaslıların 
kurduğu Demokratik 
Ulusal Miting Derneği 
seçimlere katıldı. Seçim-
lerde ayrıca, El-Vefak‟ın 
gücünü dengelemek 
amacıyla ülkenin önde 
gelen Sünni derneklerin-
den El-Asale ile seçimler   

BaĢkent Manama 
Yüzölçümü 665 km² 
Nüfus 708.573 
GSMH 17,91 Milyar Dolar 
Hükûmet Biçimi Anayasal Monarşi 
Devlet BaĢkanı  Kral Hamad bin Isa El-Halife 

(2002-) 
DıĢiĢleri Bakanı Salman bin Hamad Halife 
Türkiye Büyükelçisi - 
Askerî Harcamalar/GSMH % 4.5 
Asker Sayısı 11,200 (2002) 
Etnik Yapı  

Arap % 73 
Asyalı % 13 
İranlı % 8 
Diğer % 6 

Dini Yapı  
Şia  % 60 
Sünni % 25 
Diğer  % 15 

Petrol Üretimi 188.300 varil/gün 
Petrol Tüketimi 27.000 varil/gün 
Ġhracat 11,7 milyar dolar 
Ġthalat 7,565 milyar dolar 

için güçlerini birleştiren İslami Minber Derneği, Müslü man Kardeşler 
ve Ulusal Birlik Blok‟u da yarıştı.4 

Seçimleri yabancı gözlemcilerin izlemesi hükümet tarafından 
yasaklanmış, kampanyalar ise eğitim sağlık ve istihdam gibi iç politi-
kaya yönelik olmuş, dış politika ise seçim kampanyalarında yer al-
mamıştır.5 Katılımın, seçimlerin ilk turunda yüzde 72‟ye ulaştığı se-
çimlerde, bu kez seçimleri boykot etmeyen Şii El Vefak Ulusal İslami 
Derneği (Islamic National Accord Association, Al Wefaq), ikinci tur 
sonunda önemli bir başarı elde ederek parlamentondaki 40 sandalye-
nin 17‟sini kazanmış, 13 sandalye Sünni partiler tarafından kazanılır-
ken diğer sandalyeler ise hükümete yakın olan diğer Sünnilere veya 
bağımsızlara gitmiştir. Liberaller büyük bir yenilgiye uğrayarak sade-
ce 1 sandalye kazanırken6, seçilenler arasında bir de kadın, Latife El 
Gaood, yer almıştır.7 Böylece, ülkedeki çoğunluğu oluşturan Şiilerin 
ülkede yönetici Sünniler karşısında daha fazla söz sahibi olmaları 
beklenmektedir. Fakat parlamentodan geçen herhangi bir kanun veya 
kararın Kral Hamad tarafından atanan 40 üyeli Şuranın onayını alması 

                                                 
4  “Bahreyn de halk sandık başına gidiyor”, AA,  

http://www.arsivtek.com/40997/Bahreyn-de-halk-sandik-basina-gidiyor.html  

5  “Bahrain holds elections after tense campaign”, Gulfnews.com, 25 Kasım 2006, 
“Foreign issues will not influence voters”, Gulf News, 27 Ekim 2006 

6  Sıkı bir Amerikan müttefiki olan ve topraklarında 5. Amerikan Donanma Filosu 
bulunan Bahreyn muhafazakar Körfez Bölgesi standartlarına göre liberal bir 
devlet olarak kabul edilmektedir. 

7  “Bahrain gets Islamist-dominated parliament”, Middle East Online, 3 Aralık 
2006 

http://www.arsivtek.com/40997/Bahreyn-de-halk-sandik-basina-gidiyor.html
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gerektiği dikkate alınınca, Şiilerin yönetimdeki etkisinin yine de sınırlı 
kalacağı görünmektedir.8 

Öte yandan, seçimlerin çok sakin ve şeffaf bir ortamda geçtiğini 
söylemek zordur. Zira seçimlere hile karıştığı, oyların satın alındığı, 
seçmenleri etkilemek için hediyeler dağıtıldığı, İslam dininin istismar 
edildiği ve kadın adaylara karşı ciddi bir ayrımcılık olduğu yönündeki 
iddialar seçimlere gölge düşürmüştür.9 Hükümet danışmanı, Sudan 
asıllı İngiliz vatandaşı Salih El-Bandar, hazırladığı hükümeti suçlayan 
rapor yüzünden (El-Bandar Raporu) danışmanlık görevinden uzaklaş-
tırılarak ülke dışına çıkarılmıştır. El-Bandar, hazırladığı raporda par-
lamento seçimlerinde Sünni Müslümanların hâkimiyetini sağlamak ve 
Şiileri dışarıda bırakmak amacıyla faaliyette bulunan, başında bir 
bakanın bulunduğu gizli bir “şike ağı” bulunduğunu iddia etmişti. 
Ayrıca, Bandar‟ın hükümete yönelik suçlamaları arasında, hükümetin 
Şii olmayan seçmenlerin oranını artırmak amacıyla yabancı işçilere 
vatandaşlık verdiği iddiaları da yer almıştır. İddialar üzerine kasım 
ayında Başkent Manama‟da düzenlenen protesto gösterisinde başba-
kan Halife Bin Salman El Halife‟nin istifası istenmiştir.10 

Seçimlerin ardından, eski bakanlardan Jawad Bin Salem El-
Oraied‟in üç başbakan yardımcılığından birine atanmasıyla birlikte, 
Sünniler tarafından yönetilen Bahreyn‟de ilk defa Şii kökenli biri bu 
makama gelmiş oldu. Bahreyn‟in özgürlüğünü kazandığı 1971 yılın-
dan beri başbakan olan Şeyh Halife‟nin diğer iki yardımcısı ise yöneti-
ci hanedan mensubu kişilerdir. Kral tarafından yeni atanan 24 kişilik 
kabinede ise bu siyasi kurumun eski kurucularından olan ve kendi 
ticari işlerine konsantre olmak üzere partiden ayrılan Nizar Baharna 
yer alırken, kabinenin yarısını hanedan mensubu kişiler oluşturmuş-
tur.11 El Vefak taraftarları ise Kral Hamad‟ı ve başbakan El Halife‟yi 
sadece kendi hanedanlarının çıkarlarını gözeten itaatkâr politikacıları 
atamakla suçlamışlardır.12 Nitekim El-Vefak, Kral tarafından açılan ve 

                                                 
8  “Bahrain run-off boosts Shia gains”, BBC, 3 Aralık2006 

9  “14 more candidates withdraw from polls”, Gulfnews.com, 17 Kasım 2006; 
“Islamic groups bank on voters to take control of parliament”, Gulfnews.com, 
25 Kasım 2006; “Islamists accused of acting like divine custodians”, 
Gulfnews.com, 31 Ekim 2006 

10  “Strong Shia gains in Bahrain vote”, BBC, 26 Kasım 2006, , “Al Wefaq boycotts 
opening session of Bahrain parliament”, Gulfnews.com 16 Aralık 2006  

11  “Al Oraied is Bahrain‟s first Shiite deputy prime minister”, Gulf News, 
13/12/2006 

12   “Bahrain names Shia deputy premier”, BBC, 12 Aralık 2006, 
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diğer üst kademe yöneticilerin de krala eşlik ettiği Ulusal Meclisin 
açılış törenini ve ilk oturumunu, karşı çıktıkları ve kendilerine göre 
sorun yaratan bazı bakanların atanmalarını, kendilerinin marjinalleşti-
rilmeleri-dışlanmaları çabalarını ve kabine ve Şura konseyine atama-
larda adil davranılmamasını protesto etmek amacıyla boykot etmiş ve 
açılış törenine ve oturumuna katılmamıştır.13 

Öte yandan, Şii grupların manevi lideri olarak kabul edilen ve 
Bahreyn‟de önde gelen Şii Mollalar arasında bulunan Abdul Amir El-
Jamri, aralık ayında, 69 yaşında hayatını kaybetmiştir. Şiilerin önemli 
eğitim merkezlerinden olan Irak‟taki Necef Din Enstitüsü‟nde, eğitim 
gören El Jamri, parlamentonun yeniden açılması için ve ekonomik 
kaynakların daha adil bir şekilde dağılımı için çağrıda bulunan Şiilerin 
önderlik ettiği protesto gösterilerinin arkasındaki kişiydi. Bahreyn‟in 
1973‟teki ilk parlamentosunun bir üyesi olan El-Jamri son yıllarda 
hasta olmasına rağmen El-Vefak‟ın akıl hocalığını yapmaktaydı.14 
1992‟nin aralık ayında Emir tarafından kanun tasarılarını incelemesi 
ve yorumlaması amacıyla, üyeleri Emir tarafından atanan 30 üyeli 
Danışma Meclisi‟nin oluşturulması ve Haziran 1996‟da Meclisin üye 
sayısının 40‟a yükseltilmesi, 1994-98 arasında ciddi siyasi bunalımlara 
yol açmıştı. Bu süreçte Şiiler ve Sünniler önceleri birlikte hareket et-
mişler ve gösteriler düzenleyip 1973 yılında oluşturulan ancak 1975 
Ağustos ayında kaldırılan anayasaya dayalı olarak, üyeleri seçimle 
belirlenecek bir ulusal meclisin yeniden hayata geçirilmesini talep 
etmişlerdi. Daha sonra ise, bu geniş tabanlı olarak başlayan hareket, 
Şii karakterli bir nitelik kazanmaya ve gitgide şiddet dozu artmaya 
başlamıştı.15 1994 ve 1998 arasında, hükümet karşıtı Şiilerle hükümet 
güçleri arasında yaşanan olaylar esnasında en az 38 kişi hayatını kay-
betmiş, El Jamri ise siyasi faaliyetleri dolayısıyla iki defa hapse girmiş-
ti. El Vefak‟ın “1990‟lardaki ayaklanmanın babası” olarak nitelediği El 
Jamri, binlerce Şii‟nin katıldığı bir cenaze töreninin ardından toprağa 
verildi.16 

                                                 
13  “2006-Bahrain, December” Gulf Daily News, 31 Aralık 2006, “Al Wefaq 

boycotts opening session of Bahrain parliament”, Gulfnews.com, 16 Aralık 
2006  

14  “Sheikh Abdul Amir al-Jamri”, The Guardian, 20 Aralık 2006 
15  Kenneth Katzman, “Bahrain: Reform, Security, and U.S. Policy”, CRS Report for 

Congress, 4.8.2006 
16  “Bahrain pro-democracy cleric dies”, BBC, 18 Aralık 2006  
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Gelişmiş iletişim ve ulaşım alt yapısı sayesinde birçok çokulus-
lu şirkete ev sahipliği yapan Bahreyn ekonomisi için petrol gelirleri 
hala önemli bir yere sahiptir. Bahreyn‟in ihracat gelirlerinin yüzde 
60‟ı, hükümet gelirlerinin yüzde 70‟i, milli gelirinin ise yaklaşık yüzde 
20‟si petrolden elde edilmektedir. Petrol yanında finans ve inşaat sek-
törleri de Bahreyn‟in son yıllardaki hızlı ekonomik gelişmesine katkı-
da bulunmaktadır. Diğer taraftan, Bahreyn Körfez ülkeleri içinde en 
az petrol rezervlerine sahiptir ve rezervleri neredeyse tükenme nokta-
sına gelmiştir. Bu yüzden, Bahreyn yönetimi, ekonomisini çeşitlendi-
rerek ve özelleştirmelerle ekonomideki kamu payını azaltarak petrole 
olan bağımlılığını azaltmaya çalışmaktadır.17 

Bu çerçevede değerlendirilebilecek olan, Bahreyn ile ABD ara-
sında ocak ayında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (Free Trade 
Agreement, FTA), Bahreyn dış politikası ve ekonomisi için 2006 yılının 
en önemli gelişmesi olarak kabul edilebilir. Anlaşma 1 Ağustos itiba-
rıyla uygulamaya girmiştir. Görüşmeleri 2004 yılında başlayan ve 
daha sonra Amerikan Senatosu ve Kongresi ile Bahreyn Şura Konseyi 
tarafından onaylanan anlaşma ABD ile bir Körfez ülkesi arasında im-
zalanan ilk Serbest Ticaret Anlaşması iken18 ABD ile Ortadoğu ülkeleri 
arasında imzalanan dördüncü Serbest Ticaret Anlaşması olmuştur.19 
Bahreyn‟in sınır komşusu Suudi Arabistan ise anlaşmayı bölgesel 
ekonomik entegrasyon çabalarına zarar vereceğini ileri sürerek hoş 
karşılamadığını açıklamıştır. ABD ile kurulan serbest ticaret ilişkisi 
sayesinde, Bahreyn ekonomisinin fazladan yıllık yüzde 2‟lik bir bü-
yüme artışı ve 20-30 bin kişilik yeni istihdam olanağı yanında, ABD ile 
ticaretin 1 Milyar Doların üzerine çıkması beklenmekteydi.20 Nitekim 
2006 yılının ilk 11 ayında ticaret hacmi yüzde 49‟luk bir artışla 1 Mil-
yar Doları aşmıştır.21 

                                                 
17  CIA World Fact Book, 

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ba.html 
18  “A New Beginning”, Bahrain Tribune, 9 Ağustos 2006 
19  ABD‟nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı diğer Ortadoğu ülkeleri ise 

İsrail, Ürdün ve Fas‟tır. Bahrain, Gateway to the Gulf, “U.S.-Middle East Free 
Trade Coalition Welcomes Bahrain FTA Entry Into Force”, 27 Haziran 2006 

20  Auswaertiges Amt, Bahrain, “Wirtschaftslage und –struktur“, Stand: Ağustos 
2005 

21  ABD Bahreyn Büyük Elçisi William T. Monroe‟nin yaptığı konuşma, 15 Ocak 
2007, http://manama.usembassy.gov. 



Bahreyn 2006 395 

 

Bir Amerikan sivil toplum örgütü (NGO) olan ve dünyada de-
mokrasinin yayılması için faaliyet gösteren Ulusal Demokrasi Enstitü-
sü‟nün (National Democratic Institute, NDI), Bahreyn Siyasi Gelişme 
Enstitüsü (Bahrain Institute for Political Development, BIPD) tarafın-
dan hazırlanan memoranduma göre faaliyette bulunma hakkı konu-
sunda BIPD ile ve dolaylı olarak da hükümetle anlaşmazlığa düşerek 
muhalefetin yanında yer alması, NDI‟ın Bahreyn temsilcisi Fevzi 
Guleid‟in mayıs ayında Bahreyn yönetimi tarafından ülkeden ayrıl-
maya zorlanmasıyla sonuçlanmıştır. Bunun ardından, Washington 
merkezli NDI, Bahreyn‟deki faaliyetlerini durdurmuştur. Bazı siyasi 
ve özgürlükçü aktivistler tarafından desteklenen NDI, hükümetin 
önerisinin faaliyetlerini sınırlayacağından yakınırken, anti-
Amerikancıların ve İslamcıların baskısı altından bulunan BIPD ise, 
Enstitünün Siyasi Dernekler Kanunu‟na uymak zorunda olduğunu 
belirtmiştir. 2002‟nin başlarında, yaklaşık 30 yıldır ilk defa gerçekleşti-
rilen belediye ve parlamento seçimlerinden önce Bahreyn‟e davet 
edilen NDI ise özgürce çalışmak istediği gerekçesiyle bu talebi red-
detmiştir. Eski ABD dışişleri bakanı ve şimdiki NDI genel başkanı 
Madeleine Albright, Ekim ayının sonunda Bahreyn‟e gerçekleştirdiği 
ziyarette Bahreynli yetkilileri, Enstitü temsilcilerinin faaliyetlerini 
Manama‟dan organize etmeleri konusunda ikna edememiştir.22 Ame-
rikalı diplomatlar ABD‟nin bu konudaki hoşnutsuzluklarını Bahreynli 
yöneticilere iletip, çözüm için tarafları teşvik etmiş olmalarına rağ-
men,23 NDI lehine bir sonuca ulaşılamamıştır. 

Manama yönetiminin bu tutumunda NDI‟ın muhalefete biraz 
fazla yakın durmasının etkili olduğu söylenebilir. Buna göre, Kral 
reform planından vazgeçmemiş olmamasına rağmen, dikkate alması 
gereken bölgesel bir genel durum, yani uluslar arası toplum ile İran 
arasında cereyan eden, İran‟ın nükleer programı konusunda yaşanan 
anlaşmazlık, vardır. Yüzde 60‟lar civarında olduğu tahmin edilen Şii 
nüfusu yüzünden Bahreyn tedirginlik yaşamaktadır. Başka bir değer-
lendirmeye göre, NDI‟ın fiili olarak ülke dışına çıkarılması İran krizi-
nin Bahreyn yönetiminin ABD karşısında elini güçlendirdiğinin bir 
göstergesidir. Washington yönetiminin bölgedeki müttefiklere ihtiyacı 
olduğunu fark eden Manama yönetimi, bu eyleminin sonucunda ceza-

                                                 

22  “Albright‟s Bahrain mission a „failure”, Gulfnews.com, 30 Ekim 2006 
23  “US envoy hails political reforms, strength of US-Bahrain ties”, Bahrain 

Tribune, 13 Mayıs 2006 
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landırılmayacağını hesaplamıştır. Aksi taktirde, iki-üç yıl önce Bah-
reynli yöneticilerin bunu yapamayacağı vurgulanmaktadır. Bir diğer 
bakış açısına göre ise, Müslüman Kardeşler‟ in Mısır yasama organı 
seçimlerinde gösterdikleri başarının, Hamas‟ın Filistin‟de yapılan 
seçimlerden zaferle çıkmasının ve Şiilerin Irak‟ta iktidara yükselişinin 
ardından Bahreynli liderlerin zihinlerinde bazı şüpheler oluşmaya baş-
lamıştı. Bu yüzden, demokratikleşme süreci Bahreyn‟de biraz hız kay-
betmiştir.24 Ulusal meclisten geçen ve 20 Haziranda Kral Hamad tara-
fından onaylanarak yürürlüğe giren yeni bir yasa da bu bağlamda de-
ğerlendirilebilir. Yeni yasa, derneklerin gösteri yapma hakkını sınırla-
makta ve izinsiz gösteri organize edenlere hapis cezası öngörmektedir.25 

Bahreyn ve Türkiye, ilişkilerini karşılıklı olarak geliştirmek hu-
susundaki çabalarını 2006 yılında da devam ettirmişlerdir. Bu çerçe-
vede karşılıklı olarak, başta dışişleri bakanları ve başbakanlar düze-
yinde olmak üzere birçok karşılıklı ziyaret gerçekleştirilirken, askeri, 
ekonomik ve güvenlik gibi alanlarda işbirliği gündeme gelmiştir. Bu 
bağlamda, Ekim ayında Türkiye Cumhuriyeti ile Bahreyn Krallığı 
arasında Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma 
kapsamında, iki ülke arasında kamu güvenliği, terörizmle mücadele, 
uyuşturucu madde, silah ve kültür varlıkları kaçakçılığı ile mücadele 
ve diğer organize suçlarla mücadele konusunda işbirliğine gidilmesi 
kararlaştırılmıştır.26 Ayrıca, uluslararası kuruluşlara adaylıklar konu-
sunda iki ülke arasında yakın işbirliğine dayanan ilişkileri ilerletmek 
hususunda mutabık kalınmıştır. Bu çerçevede, Bahreyn Türkiye‟nin 
2009-2010 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici 
üyeliği adaylığına desteğini ifade etmiştir.27 

Dış politikada Bahreyn geleneksel olarak komşularıyla ve Kör-
fez İşbirliği Konseyi (KİK) ile ilişkilerine önem vermiş ve KİK, Bah-
reyn dış politikasında her zaman önemli bir yer tutmuştur. KİK üyele-
ri Aralık ayında yaptıkları toplantıda, barışçıl amaçlarla ve uluslarara-
sı anlaşmalara uygun olarak ortak bir nükleer program başlatmayı 

                                                 
24  “Drive for reform in Bahrain is losing steam”, Middle East Online, 19 Haziran 

2006 
25  Katzman, Bahrain, s.3 
26  “Türkiye ile Bahreyn, terör örgütü PKK ile mücadele konusunda işbirliği yapa-

cak”, Sabah, 6 Ekim 2006. Ziyaretlerle ilgili yapılan resmi açıklamalar için ayrı-
ca bkz. www.fulltextnews.com/tr/. 

27  Bahreyn başbakanı Şeyh Khalifa Bin Salman Al-Khalifa‟nın Türkiye ziyareti 
sonunda yayınlanan ortak açıklama, www.fulltextnews.com/tr/, 14-17.02.2006 
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düşündüklerini açıklamışlardır. Bu konuda yanlış anlaşılmak isteme-
diklerinin altını çizen KİK üyeleri, bölgelerinde nükleer silah isteme-
diklerini ve tüm Ortadoğu‟nun ve Körfez bölgesinin kitle imha silah-
larından arındırılması konusundaki taleplerini tekrarlamışlardır. Ülke-
lerinde ABD askeri üssü bulunan Kuveyt, Katar ve Bahreyn, bir çatış-
ma durumunda İran‟ın kendilerine karşı misillemede bulunacağından 
çekinmekte ve İran‟ın nükleer programı konusundaki krizin barışçıl 
yollardan çözümlenmesi konusunda çağrıda bulunmaktadırlar.28 
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11 Ocak:  ABD Başkanı Bush, ABD-Bahreyn arasında imzalanan 
serbest ticaret anlaşmasını kongrenin onayının ardından 
imzaladı. 

14-17 ġubat:  Bahreyn Krallığı Başbakanı Şeyh Halife Bin Salman El-
Halife, Recep Tayip Erdoğan‟ın davetine icabetle 14-17 
Şubat 2006 tarihlerinde Türkiye‟ye resmi bir ziyaret ger-
çekleştirdi.  

1–2 Mayıs:  Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid El-Halife, Dışişleri 
Bakanın Gül‟ün davetine icabetle Türkiye‟ye resmi bir 
ziyaret gerçekleştirdi. 

Mayıs:  Amerikan demokrasi programları için uygun bir ortam 
olmadığını öne süren Bahreyn, ülkede yerleşik bulunan 
Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) temsilcisi Fevzi 
Guleid‟in vizesini iptal etti. 

Haziran:  Faaliyet anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Bahreyn, ül-
kedeki ilk özel radyo istasyonunu kapattı. 

20 Haziran:  Kral Hamad ulusal meclisten geçen ve gösterileri sınır-
lamayı amaçlayan yeni yasayı onayladı. 

1 Ağustos:  ABD-Bahreyn arasındaki serbest ticaret anlaşması yürür-
lüğe girdi. 

25 Kasım:  Genel seçimlerin ve belediye seçimlerinin ilk turu yapıl-
dı. Şii El-Vefak oyların yaklaşık yüzde 40‟ını ve mecliste-
ki sandalyelerin de 16‟sını elde etti. 

2 Aralık:  Seçimlerin ikinci turu yapıldı ve El Vefak mecliste bir 
sandalye daha kazandı. 

12 Aralık:  Şii Jawad bin Salem El-Oraied başbakan yardımcılığına 
getirildi. 

                                                 
28  “Gulf states to seek peaceful nuclear technology”, Middle East Online, 11 

Aralık 2006 
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18 Aralık:  Bahreyn‟de önde gelen Şiilerden Molla Abdul Amir El-
Jamri 69 yaşında hayatını kaybetti. 


