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Resmi Ad› Bahreyn Krall›¤›

Baflkent Manama

Yüzölçümü 665 km2

Nüfus 727.000

GSMH 21,1 milyar dolar

Hükümet Biçimi Anayasal Monarfli

Devlet Baflkan›  Kral Hamad bin Isa el-
Halife (2002-)

D›fliflleri Bakan› Halid Bin Ahmed el-
Halife

Türkiye Büyükelçisi ‹brahim Yusuf
Abdullah

Askeri Harcamalar 552 milyon dolar

Asker Say›s› 19.460

Etnik Yap› Arap %73, Asyal› %13, 
‹ranl› %8, Di¤er %6

Dini Yap› fiia %60, Sünni %25
Di¤er %15

Petrol Üretimi 48.610 varil/gün

Petrol Tüketimi 31.000 varil/gün

‹hracat 17,4 milyar dolar

‹thalat 14,2 milyar dolar
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Ömer Y›lmaz

Siegen Üniversitesi (Almanya) 
Siyasi Bilimler Doktora Ö¤rencisi

‹ç Geliflmeler

Mezhep Çat›flmalar›

Sünni hanedan yönetimindeki hükümet ile ülke nüfusunun yaklafl›k üç-
te ikisini oluflturan fiiiler aras›nda meydana gelen huzursuzluklar, 2008 y›-
l›nda da Bahreyn iç siyasetindeki önemini korudu. 1990’l› y›llarda fiiilerin
siyasî ve anayasal reform talepleri üzerine ç›kan olaylarda yaklafl›k 35 kifli
hayat›n› kaybetmiflti. fieyh Hamad’›n yönetimi devralmas› ve bir reform sü-
reci bafllatmas› üzerine hayat k›smen normale dönmüfl ve fiiilerin bir k›sm›
sisteme entegre olarak ›slahat için gayret göstermifl; reformlar› be¤enmeyen
veya yetersiz bulan baz› fiii gruplar ise ülkede zaman zaman meydana ge-
len fliddet hareketlerinde baflrolü oynamaya devam etmifllerdir. Her ne ka-
dar fiiiler reddetse de, Sünniler içindeki birçok kimse ve baz› liberaller ülke-
de ç›kan huzursuzluklarda ve siyasî mezhepçili¤in ortaya ç›k›fl›nda ‹ran’›n
parma¤› oldu¤unu iddia etmektedirler.1

Aral›k 2007’de, 1997’de meydana gelen olaylarda hayat›n› kaybeden
bir kiflinin an›s›na gerçeklefltirildi¤i öne sürülen yasa d›fl› gösteride bir gös-
tericinin hayat›n› kaybetmesi üzerine gerginlik artm›fl ve ç›kan olaylarda
birçok fiii tutuklanm›flt›.2 Tutuklanan fiiilere sorgu esnas›nda iflkence yap›l-
d›¤› ve cinsel hakarette bulunuldu¤u iddialar›n› hükümet reddetse de3 in-
san haklar› örgütleri konuya flüpheyle yaklaflm›fl ve bu iddialar Ocak
2008’de Manama yönetiminin bafl›n› a¤r›tm›flt›r.4

fiubat ay›nda, Ulusal Güvenlik Ajans› eski Baflkan› ve halen Baflbakan›n
Güvenlik Dan›flman› fieyh Ahmed bin Atiyatallah el-Halife’ye ait bir çiftli-
¤in atefle verilmesi üzerine Sünni ve fiii gruplar aras›ndaki gerginlik, med-
ya -özellikle de web siteleri- arac›l›¤›yla yap›lan yay›nlar›n da etkisiyle art-
t›.5 Bu gerginlik sonucunda, uzun zamandan beri ilk defa bir polis, arac›na
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