
Res mi Adı Bah reyn Kral lı ğı

Baş kent Me nâme

Yü zöl çü mü 665 km2

Nü fus 727.000

GSMH 21,1 mil yar do lar

Hü kü met Bi çi mi Ana ya sal Mo nar şi

Dev let Baş ka nı  Kral Ha mad b. İsa 
el-Ha li fe (2002-)

Dı şiş le ri Ba ka nı Ha lid b. Ah med el-Ha li fe

Tür ki ye Bü yü kel çi si İb ra him Yu suf Ab dul lah

As ke ri Har ca ma lar 522 milyon dolar

As ker Sa yı sı 19.460

Et nik Ya pı Arap %73, As ya lı %13, 
İran lı %8, Di ğer %6

Di ni Ya pı Şi i %60, Sün ni %25, 
Di ğer %15

Pet rol Üre ti mi 48.560 va ril/gün

Pet rol Tü ke ti mi 39.000 va ril/gün

İh ra cat 12,6 mil yar do lar

İt ha lat 10,9 mil yar do lar
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Giriş 

Ortadoğu’da Bahreyn gibi nüfus, ekonomi ve askerî bakımdan küçük,
buna bağlı olarak da bölgesel ve küresel düzeyde uluslararası politikada
çok etkisi olmayan ülkelerin herhangi bir dönemdeki iç ve dış politika geliş-
melerini anlamak bu devletlerin kısa bir tarihçesini, toplumsal yapılarını,
iç siyasal dinamiklerini, hükümet ile toplumsal grupların iç ve dış politika
önceliklerini bilmeyi gerektirir. Bu nedenle 2009 yılı içinde Bahreyn’le ilgili
gelişmelere geçmeden aşağıda kısaca bu ülkeye ait bazı genel bilgiler özet-
lenecektir.

Basra Körfezi’nin orta batısında, Suudi Arabistan’la Katar Yarımadası
arasında yer alan 36 küçük ada üzerinde kurulu Bahreyn Krallığı, İngil-
tere’den bağımsızlığını kazandığı 1971’den beri Halife ailesi tarafından
yönetilmektedir. Bu adalardan Bahreyn, Muharrak ve Ümmüna‘san adala-
rı ülke topraklarının %95’ini oluşturmaktadır. Bahreyn Krallığı, 1986’da
açılan ve Bahreyn Adası’ndan başlayarak Bahreyn Körfezi üzerinden Suudi
Arabistan’ın Huber kenti yakınlarına uzanan Kral Fahd Köprüsüyle bu
ülkeye karayoluyla bağlanmıştır. 2008 verilerine göre nüfusu bir milyonu
geçen Bahreyn’de başkent Menâme 345.000’lik nüfusuyla ülkenin en
büyük kentidir; bu  şehri 100.000 nüfusuyla Muharrak izlemektedir.1 Dün-
yada nüfusun en yoğun olduğu ülkelerden Bahreyn’de Menâme ve
Muharrak kentlerinde yaşayan nüfus toplam nüfusun yarısı, Bahreyn ve
Muharrak adalarında yaşayanlar ise nüfusun %90’ınıdır.

Bahreyn’de toplam nüfusun yarısı göçmen ya da yabancıdır.2 Toplam
nüfusun üçte ikisi Arap Yarımadası ve İran kökenli olup, geri kalan üçte
birlik bölüm Güney Asya ülkelerinden gelmiştir. Küçük gruplar dışında
nüfusunun tamamına yakını Müslüman olan ülkedeki Müslüman nüfusun
üçte ikisi Şii’dir. Bu durum Sünni bir hanedanlıkla yönetilen ülkede önem-
li bir siyasal gerilim kaynağı teşkil etmektedir. Bunun yanında, ülkedeki
yabancı nüfusun yaklaşık 290.000’i Hindistan kökenlidir ki, bu grup ülke-
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