Bahreyn 2009

Resmi Adı Bahreyn Krallığı

Askeri Harcamalar 522 milyon dolar

Başkent Menâme

Asker Sayısı 19.460

Yüzölçümü 665 km2

Etnik Yapı Arap %73, Asyalı %13,
İranlı %8, Diğer %6

Nüfus 727.000
GSMH 21,1 milyar dolar
Hükümet Biçimi Anayasal Monarşi

Dini Yapı Şii %60, Sünni %25,
Diğer %15
Petrol Üretimi 48.560 varil/gün

Devlet Başkanı Kral Hamad b. İsa
el-Halife (2002-)

Petrol Tüketimi 39.000 varil/gün

Dışişleri Bakanı Halid b. Ahmed el-Halife

İhracat 12,6 milyar dolar

Türkiye Büyükelçisi İbrahim Yusuf Abdullah

İthalat 10,9 milyar dolar
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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 gelişmelerini 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 özetlenecektir.
Basra Körfezi’nin orta batısında, Suudi Arabistan’la Katar Yarımadası
arasında yer alan 36 küçük ada üzerinde kurulu Bahreyn Krallığı, İngiltere’den bağımsızlığını kazandığı 1971’den beri Halife ailesi tarafından
yönetilmektedir. Bu adalardan Bahreyn, Muharrak ve Ümmüna‘san adaları 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 Dünyada 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 önemli bir siyasal gerilim kaynağı teşkil etmektedir. Bunun yanında, ülkedeki
yabancı nüfusun yaklaşık 290.000’i Hindistan kökenlidir ki, bu grup ülkeBahreyn 2009
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