Birleşik Arap
Emirlikleri 2009

Resmi Ad› Birleşik Arap Emirlikleri

Askeri Harcamalar 10 milyar dolar

Başkent Abu Dabi

Asker Say›s› 51.000

Yüzölçümü 82.880

km2

Nüfus 4.798.000 (%75’i yabancı işçi)
GSMH 211 milyar dolar
Hükümet Biçimi Federatif Emirlik
Devlet Başkan› Şeyh Halife b. Zayid
el-Nehyan
D›şişleri Bakan› Şeyh Abdullah b. Zayid
el-Nehyan
Türkiye Büyükelçisi Halid Ghanim
el-Gaith
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Ortadoğu Yıllığı 2009

Etnik Yap› Arap %50, Güney Asyal› %42,
Diğer %8
Dini Yap› ‹slam %76, Hristiyan %11, Diğer %13
Petrol Üretimi 2.,79 milyon varil/gün
Petrol Tüketimi 435.000 varil/gün
‹hracat 174,7 milyar dolar
‹thalat 144,5 milyar dolar

Cengiz Dinç
Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

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-ekonomik, etnik, kültürel yapısı ve bölgesel güvenlik mülahazaları çerçevesinde temel bazı politikalara sahiptir. Federatif yapı içerisindeki Emirlikler arasında da büyük farklılıklar olduğu göz ardı edilmeden bu faktörler ve politikalar kısaca şu şekilde dile getirilebilir:
n

Emirlikler genel olarak zenginliklerini bölgede benzer özelliklere sahip
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK, Gulf Cooperation Council) üyesi diğer ülkeler2 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 güvenliklerini ve içerideki rejim istikrarını genel olarak Batılı ülkelerin, özellikle ABD’nin şemsiyesi altında sağlama politikası izlemektedir.

n

Emirlikler, küçük bir nüfusa fakat büyük bir ekonomiye sahip oldukları için iç politik gelişmeler, bölgesel ve küresel ekonomik ve siyasî gelişmeler ve tartışmalara katkıları da bu çerçeve de cereyan etmektedir.

Detayları aşağıda inceleneceği gibi 2009 yılında bu alanlarda doğal olarak hem devamlılık hem de çeşitli değişiklikler gözlemlenmiştir. En çarpıcı
gelişme “Dubai Krizi” ile ekonomi alanında olmuştur. Bu kriz aynı zamanda 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 ilgili önemli gelişmeler ve tartışmalar olmuştur. 2009’daki tüm bu gelişmeler
ve tartışmalar BAE’nin dünya ekonomisinde ve siyasetinde nerede durduğunun daha geniş bir açıdan anlaşılması için önemli bir fırsat sunmuştur.
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