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DOSYA - KÖRFEZDE VE ÖZELLĠKLE BAHREYN’DE NELER OLUYOR?
GĠRĠġ
Bu dosya özellikle dünya gündemini yakından takip eden dıĢ politika uzmanları, dıĢ politika
yapımcıları, siyasiler, yöneticiler, think tank kuruluĢları, akademisyenler, araĢtırmacılar ve konuyu
sağlıklı bir Ģekilde anlayarak adım atılması gerektiğini söyleyen kesimler için hazırlanmıĢtır. Yakın
dönemde Tunus’tan baĢlayan sırasıyla Mısır’a oradan Libya’ya ve çeĢitli yerlere sıçrayan halk
devrimleri ve rejim değiĢikleri yaĢandı. Buna paralel olarak Mart sonu itibariyle Suriye’de baĢlayan
halk ayaklanmaları yaĢandı. Tüm bunlara dair medyada ve çeĢitli düĢünce kuruluĢlarının
yayımlarında, sitelerinde çokca makale, analiz ve yazılar yer aldı. Bahreyn’de yaĢanan hadiselere
dair haberlerde daha çok ideolojik temelli bir dil öne çıkarken olayların arka planına iĢaret eden
makaleler veyahut bilgiler ya göz ardı edilmekte veyahut binlercesi arasında gözden
kaçırılmaktadır.

Dosya, Bahreyn’de yaĢanan olayların Tunus’ta, Mısır’da, Libya’da ve Suriye’de tüm halk
katmanlarının katılımıyla yapılan gösterilerin dıĢında neden farklılıklar taĢıdığını, Bahreynli
aktörleri, hadisenin tarihsel ve ideolojik arka planını, harici aktörleri ve kamuoyuna lanse
edilenlerin dıĢında olayın arka planını derin ve kapsamlı bir Ģekilde ele almaktadır. Bahreyn’deki
hadiselerin tüm körfez ve diğer Arap ülkeleri resmi makamlarınca ve bu ülkelerdeki siyasi, sosyal,
kültürel Ġslami&milli hareketlerin birçoğunca mezhepçi olarak addedilmesi dikkatlerden uzak
tutulmamalıdır. Aynı Ģekilde son derece etkin Uluslararası Müslüman Alimler Birliği BaĢkanı
meĢhur alim Prof. Dr. Yusuf el Karadavi tarafından da olayların salt mezhepçi ve Sünni karĢıtı bir
gösteri halini aldığı Ģeklinde isimlendirilmesi dikkatleri çekmektedir.
Dosyada yer alan ve farklı kaynaklardan derlenerek toplanan bilgiler Bahreyn’de yaĢanan olaylarda
son derece mezhepçi bir rengin hakim olduğunu, ülke içinde diğer toplumsal kesimleri dıĢlayan bir
mahiyet arz ettiğini, Ģiddete dönüĢen bir metodoloji takip edildiği ve Ģiddeti siyaset olarak kullanan
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aktörlerin arkasında Ġran devletinin tam desteğinin bulunduğunu, göstericilerin tamamına yakının
ġiilerden oluĢtuğunu ortaya koymaktadır.
Bahreyn’de demografik bağlamda temel bir argüman olarak kamuoyunda yer edinen tıpkı Irak ve
Lübnan’da yapıldığı gibi nüfusun çoğunluğunu ġiilerin oluĢturduğu yönünde iddialar ileri
sürülmektedir. Tarih boyunca ülkedeki mezhep mensuplarının sayısı, nüfus hareketlilikleri ve iskan
politikasına dair bilgilere de yer verilecektir. Bahreyn özelindeki bilgilerin yanı sıra Arap
Körfezindeki ülkelerde de ġii hareketler ve oluĢumlara dair genel bilgiler paylaĢılacaktır.

KÖRFEZ ÜLKELERĠNDE ġĠĠ HAREKETLER
SUUDĠ ARABĠSTAN KRALLIĞI
Ġran’daki ġii devrimden cesaret alan diğer gruplar da benzerini
yapmaya çalıĢtı. 1979 Kasım ayında Suudi Arabistan’ın batı
eyaletinde bir kargaĢa meydana geldi. AĢura törenleri adı altında
yapılmak istenen ayaklanmayı Suud rejimi bastırdı. Yine
Müslümanların en mukaddes mekanı olan ve bir sineğin dahi
öldürülmesinin haram olduğu Mescid-i Haram’da, Kabe’nin
içinde silahlı ġii teröristler tarafından baĢlatılan isyan giriĢimi
oldu. Cüheymen el Lutebyi’nin liderliğindeki ġii grubun isyanı
sert Ģekilde bastırıldı. ġiilerin iktidara yönelik hoĢnutsuzluğun uzantısı olarak ġeyh Hasan el Saffar
adlı Ģahsın önderliğinde Arap Yarımadasında Ġslam Devrimi TeĢkilatı (AĠDT) adlı bir ġii örgüt
kuruldu.
ġiilerin nüfusu tıpkı diğer Ġslam ülkelerinde olduğu gibi burada da abartılı rakamlarda verilmekte
olup 1 milyon civarında oldukları iddia edilmektedir. Ġki ayrı topluluk bulunmaktadır. Biri
Medine’nin Nakhavilah adlı olanları. Bunlar isimlerinden anlaĢılabileceği gibi aslen hurma
bahçelerinde çalıĢıyorlardı, ĢehirleĢip geniĢ kesimler içinde asimile oldular. Hicaz’daki varlıkları el
Harb ve el Cüheyne gibi bedevi kabileleden bir takım ġiiler ile takviye oldular. Ġkinci topluluk ise
Necran’daki Ġsmaililerdir. Bunların özelliği 12 Ġmamcı (Caferi) olmamalarıdır.
Hükümetle iliĢkileri 2000 yılında camileri kapatılınca çıkan çatıĢmalar ile bozuldu. Ancak ġiilerin
çoğunluğu el Hasa ile el Katif adlı vahada özellikle yerleĢmiĢlerdir. Katif’in çoğunluğu, Hasa’nın
ise yarısı ġii olarak tahmin edilmektedir. Katif’tekilerin aksine Hasa’dakiler kasabalar, köyler ve
yerleĢim yerlerinde Sünniler ile karıĢmıĢtır. Bu da neden tek baĢına kalan ve fanatikleĢerek
Ġran’daki Ģii devriminden etkilenenlerin Katif bölgesinden olduğu sorusunu açıklamaktadır.
1980’lerde AĠDT daha az çatıĢmacı bir yol takip etti çünkü uzun süren Ġran-Irak savaĢı sona ermiĢ
ve Suudi Arabistan’daki nüfus dengesi ġiilerin çatıĢmalarının baĢarısızlığa uğrayacağını
göstermiĢti. Bunun yerine ġeyh Hasan Saffar 1993 yılında hükümetle bir anlaĢmaya vardı, siyasi
tutukluların serbest bırakılması, sürgündekilerin dönmesi ve ayrımcı politikalara son verilmesi gibi.
Öte yandan radikal ġii muhalefet kanadı uzlaĢmayı reddetti ve Suud Hizbullah’ını kurdu. 2005
yılında ġiiler belediye seçimlerine katıldı. Mercii olarak kabul ettikleri Ayetullah Muhammed
Hüseyin el ġirazi 2001 yılında ölünce onun halefleri yerine Ali Sistani’yi merci olarak kabul etmeye
yöneldi. Bunun aksine Lübnan Hizbullah’ı Humeyni’yi ve sonrasında Hameney’i merci olarak
EHLi
SÜNNET
GRUBU
- (KÖRFEZ)
BAHREYN'de
NELER
OLUYOR
?
İran
Analiz Dosya
- Körfezde
ve Özellikle
Bahreyn’de
Neler
Oluyor?

3

kabul etmektedir. Bunlar tıpkı Ġran ve Irak’taki ġii merciler gibi Vahhabilere ve Sünnilere karĢı
tekfirci bir anlayıĢı benimsemektedirler.
KUVEYT DEVLETĠ
ġiiler Farslılar, Hasevi ve Basralılardan oluĢuyor. 1930 ve 40’larda Ġran’da
yaĢanan problemlerden kaçmak için çoğunluğu tüccar veya yetiĢmiĢ olan ġii
kökenli olanlar ülkeye geldi. 1960’da bağımsızlığın ilk yıllarında hükümetin
doğal destekçileri olarak görüldüklerinden hükümet binlerce ġiiyi göç
etmeye teĢvik etti. Yıllar geçti ve ülkedeki ġiiler zaten Ģehirli, yetiĢmiĢ,
ticaret bilen, siyaseti kavrayan, daha teĢkilatlı ve iktidardaki kraliyeti
destekleyen kesimlerdi.
1979 ġii Ġran devrimi birçok Ģeyi değiĢtirdi. ġii ve Sünni gençler baĢta devrimi destekledi, ancak
sonrasında Humeyni rejiminin Farslı ġii kimliğiyle öne çıkması, Ġran-Irak savaĢı ve ülkedeki Sünni
varlığına yönelik yıkıcı politika bu algılayıĢı değiĢtirdi. Ülkedeki ġiilere de Ģüpheli bakılmaya
baĢlanıldı. Bu da ġiilerin koruma ihtiyacı için Ġran’a yönelmelerine neden oldu. Hadiseler ġiilerin
siyasi partilere kurmalarına yol açtı. Bunlardan birkaçı radikal ve Ġran yanlısı idi. Diğerleri sistem
içinde kalarak mecliste temsil edildiler. Yine de zengin ġii aileler kraliyet yanlısıdırlar. Yine üst
düzey devlet makamlarında bulunmaktadırlar, eğitimlidirler.
2008 yılında Hizbullah askeri liderlerinden olan terörist Ġmad Muğniye’nin öldürülmesiyle ilgili
Kuveyt’te düzenlenen geniĢ çaplı gösteriler ġiilere yönelik Ģüphe bulutlarını artırdı. Gösterilere iki
ġii milletvekili de katıldı. Bunlar sonrasında mahkemece suçlandı. Mart 2011 sonu itibariyle ülkede
Ġran lehine casusluk yapan sekiz ayrı Ģebeke açığa çıkartıldı. Ülkenin askeri tesisleri hakkında bilgi
alarak bunları Ġran Devrim Muhafızları’na iletmek suçlamasıyla yakalanan üç Ġranlı ajana idam
cezası verildi. Kuveyt Tahran’daki Büyükelçisini geri çağırdı ve ülkedeki olayla irtibatlı Ġranlı
diplomatı sınır dıĢı etti. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen tüm Ġranlı diplomatların derhal sınırdıĢı
edileceği tehdidinde bulunuldu.
BĠRLEġĠK ARAP EMĠRLĠKLERĠ
ġiilerin çoğunluğu Dubai ve Sarja’da yerleĢmiĢtir. Çoğunluğu fars
kökenlidir. Dubai’deki zengin aileler Fars kökenli olup Ġran ile Dubai
arasında büyük ticari iliĢkiler vardır. Yine küçük Baharine ġiileri vardır.

KATAR DEVLETĠ
ġiilerin çoğunluğu Fars kökenli olup biraz Baharine olanlar vardır. 1987
yılında bir grup Kuveytli ġii (içlerinde Behbehani ve DaĢti gibi önde gelen
ailelerin çocukları da dahil) ülkede gerçekleĢen bir dizi bombalamalar ve
eylemlere karıĢmaktan dolayı tutuklandı. Yine ġii örgütlere mensup bazı
aĢırılar ülkedeki uzakdoğulu iĢçilere yabancı düĢmanlığı Ģeklinde saldırılar
düzenleyerek bazılarını bulundukları yerlerde yakarak öldürdü.
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UMMAN SULTANLIĞI
Ülkedeki ġiilerin sayısı % 5’ten daha azdır.Yine de etkileri sayılarına
nisbeten fazladır. Lavatiye ġiilerin yaĢadığı üç büyük bölgeden birisidir.
Çoğunlukta tüccar olmakla birlikte üst düzey devlet makamlarında, ticaret,
endüstri ve turizm gibi bakanlıklarda bulunmuĢlardır.

BAHREYN KRALLIĞI
COĞRAFĠ BĠLGĠLER
Bahreyn Basra Körfezinde yer almakta olup en yakın ülkeler Katar ve 25 km uzunluktaki bir
karayolu köprüsü ile kendisine bağlanan Suudi Arabistan’dır. Bir baĢtan ibaret olup kuzeyden,
doğudan ve batıdan Arap Körfezi ile çevrili olup güneyden Suudi Arabistan Krallığı ve BirleĢik
Arap Emirlikleri ile sınırı vardır. Sahil Ģeridi 161 kilometre olup en önemlisi Bahreyn’deki dağdır
ve bunun yüksekliği 134 metredir.
TARĠHĠ BĠLGĠLER

Eski tarih ve coğrafya kitaplarında Bahreyn tüm Arap körfez sahilindeki Ģehirleri, kuzeyden
Basra’yı ve güneyden Amman’ı kapsamaktaydı. Bu Ģehirler bugün birer devlet oldu. Tıpkı Bahreyn
devletinde olduğu gibi.
Ġslam’dan önceki eski Bahreyn tarihine bakıldığında buradaki Arapların Fars devletinin
egemenliğinde olduğu, Kisra’nın Ġslam gelinceye kadar kralları ve yöneticileri tayin ettiği
bilinmektedir. Arap aĢiretleri özellikle el Ġhsa bölgesindeki Abdul Kays kabilesi gibileri Ġslam’a
girdi. Bunlar ilk Müslüman olanlar olup etkileri çoktu. Bunların faziletleriyle ilgili olarak Abdul
Kays’ın Hz Peygamber (sav) ile Medine’de görüĢmek için el Ġhsa ile uzun mesafe olmasına rağmen
gitmiĢtir. Bir hadis-i Ģerifte Ahmed’in rivayetiyle “MeĢrık’ın hayırlısı Abdul Kays’tır” denilmiĢtir.
Ġslam tarihinde önemli bir yere sahiptirler. Hz. Katede (ra)’nin rivayetine göre Resulullah (sav)
vefat ettiklerinde Mescid-i Haram, Medine Mescidi ve Bahreyn Mescidi hariç Araplar dinden
döndü”. DemiĢtir. Ġrtidad faaliyetlerinde Bahreynliler Müslüman olarak sebat etmiĢlerdir. Hz. Ömer
(ra) döneminde Fars imparatorluğu yıkılmıĢ Bahreyn ile iliĢkiler sıklaĢmıĢtır.
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Safavi devleti zamanında Bahreyn’e yönelik tarihi ihtiraslar yükselince batılı sömürgeci güçler ile
Osmanlıya karĢı iĢbirliği yapılmıĢ ve Arap körfezine böylece sömürgeciler girebilmiĢtir. Ġngiliz
iĢgalcilerin Mecusiler zamanındaki Batıniliği ülkede diriltmeleri için çalıĢmalar yapılmıĢtır.
Humeyni devriminin stratejik yayılmacı hedeflerinden bir tanesi de Bahreyn’in istila edilmesiydi.
Bu o zaman Ġranlı devrimcilerin Bahreyn’in Ġran’ın bir parçası olduğu yönündeki demeçlerine
yansımıĢtır. Onlar Humeyni devriminin ilk iĢaret olduğunu akabinde tüm bölgede infilak edeceğini
iddia etmiĢlerdi. Buna ilaveten Safavi Ġmparatorluğunun tüm körfezde tarihi olarak hakim olmalı
düĢüncesi de göz ardı edilmemelidir. Onlar için özellikle stratejik ehemmiyeti olan Bahreyn’in
konumu göz ardı edilemez. Burası büyük ġii Ġmparatorluğun inĢası için vaad edilen Fars rüyasının
kapısı olacaktır. Böylece Fars Ġmparatorluğu Kisra’sının ihtiĢamı geri gelecektir. Elbette bu idea
hem devlet geleneği olan kadim Ġran-Fars kökenleri hem de günümüz batıl mezhebinin resmi
mezhep olduğu ġii Ġran rejiminin düĢüncesiyle meczedilmiĢtir.
ġiiler kendilerinin buranın yerli halkı olduğunu iddia etmektedirler. Ya yerli Araplar olsun veya
Bahreyn’i fethe gelenlerden olsun. Bahreyn’in asıl yerli halkı Ehli Sünnet vel Cemaat inancını sahip
olanlardır. Burada ġiilerin taktik olarak benimsedikleri yöntem tıpkı Yahudilerinki gibidir: yalan
söyle, yalan söyle, ta ki baĢkaları inansın..ġiilerin kendilerinin Bahreyn, Irak ve Ġran’da çoğunlukta
olduklarını iddia etmektedirler. Oysa buradaki ġiilerin gerçek nüfus % 50’yi aĢmamaktadır. Bunun
en büyük delili Ģimdi Irak’ta yaĢanmaktadır. Ġran yaklaĢık dört milyon civarında ġii’yi nüfuz
dengesini değiĢtirmek için buraya göndermiĢtir. Bunların içerisinde 100.000 kadın yer almakta olup
Mut’a adlı sözde evlilik için istihdam edilmektedirler. Böylece Ġran’ın çıkarları doğrultusunda
güney Irak’ta ġii nüfus çoğaltılmak istenmektedir.
ġĠĠ NÜFUSA DAĠR YAYGIN HATALI BAKIġ AÇISI
Bahreyn’de ve diğer Lübnan ve Irak gibi Ġslam ülkelerinde ġiiler medya aracılığıyla kamuoyuna
sayıların bu kadar Ģu kadar olduklarına dair dezenformasyon pompalamaktadırlar. Oysa gerçekte en
yüksek oran ele alınsa bile % 40 ila % 45’i aĢmamaktadırlar. Hz. Peygamberimizin (sav) bir
Bahreyn Sultanı el Munzır bin Savi (ra)’ye hitap ettiği bir hadis-i Ģeriflerinden ülkede Yahudilerin,
Mecusilerin ve Hıristiyanların bulunduğu anlaĢılmaktadır. ġimdi ġiilerin yoğun olduğu bölgelerin
tarihsel olarak Yahudilerin yaĢadığı yerler olduğu gözlerden ırak tutulmamalıdır. O zamanki
Yahudiler ise fetihle birlikte Ġslam’ı zahiri olarak kabul etmiĢlerdir. ġimdi ġiilerin bulunduğu
bölgeler tarihsel olarak dikkate alındığında çoğunlukla Yahudilerin yerleĢim alanı oldukları
görünmektedir. Örneğin Medine’deki Yahudiler ġiileĢmiĢ ve bunlara el Nehavile denilmiĢtir.
Yemen, Irak, Lübnan, Ġran ve güney Suudi Arabistan’da da Yahudiler ġiileĢmiĢ ve günümüze kadar
gelmiĢlerdir. Bu tarihi ve önemli noktayı nazar-ı dikkatten uzaklaĢtırmamak gerekmektedir. Birden
çok yazar Bahreyn’deki ġiilerin kullandığı Arap körfezindeki Beharine isminin köken olarak
Bahreyn’e değil özellikle ġiilerin Müslümanlardan ayrıĢtığını gösteren ve Ġslam’a giren Yahudi
kalıntılarının aslını ortaya koymaktadır.
BAHARĠNE’NĠN ASLI ÇERÇEVESĠNDEKĠ MÜLAHAZALAR
Baharinelilerin aslının yarı Farslı oldukları söylenirken bazı araĢtırmacılar da Yahudilerin kalıntıları
olduğunu söylemektedir. Bunlardan bir tanesi de Danimarkalı bir bayanın Bahreyn’deki el Malikiye
adlı bir ġii köyünde yaptığı araĢtırmadır. AraĢtırmada bunların kendilerini el Beharine olarak
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isimlendirdiklerini ve Arap olmadıklarında ısrar ettiklerini dile getirmektedir. Emevi ve Abbasi
hilafetleri esnasında Bahreyn ġii muhalifler ve ġiileĢmiĢ aĢiretlerin çoğunluğuna ev sahipliği
yapmaktaydı. Zira o sıralarda aĢiretler ġiileĢmeyi Ġslam’dan çıkıĢ olarak kabul etmekteydiler. (Bu
algılayıĢ aslında Ġmam Ebu Hanife, Ġmam ġafii, Ġmam Maliki gibi önde gelen Ġslam alimleri
tarafından da kitaplarda dikkatlice ele alınmıĢ, ġiiler ve ġiileĢenler tekfir edilmemekle birlikte bu
mezhebin Bidat mezhebi olduğu, itikadi olarak sapkınlıklar taĢıdıkları belirtilmiĢtir.) Böylesi bir
muhalefet unsurunun buraya taĢınması hasebiyle de Bahreyn’e baskılar artmıĢtır. Bu munharif
gruplar nedeniyle Bahreyn’in yerli halkı ciddi sıkıntılar yaĢamıĢtır.
MECUSĠLERĠN BAHREYN’Ġ HEDEF ALMASI: EN BÜYÜK ÖRNEK KARMATĠLER
Karmati Devleti ġiilerin iktidara geldiği an Müslümanların genel
olarak neler yaĢabileceklerinin en somut ve en büyük örneğidir.
Dahası Fatımi Devletinin Mısır’da ne yaptığı da tarih okuyan
herkesin az çok bildiği hadiselerdir. Yine Safavilerin Ġran’da
Sünni Müslümanlara yönelik yaptıkları da..Yine Safavi devletinin
Osmanlı hilafetine karĢı sömürgeci Ġngiliz, Hollanda ve Portekiz
devletleriyle ne tür iliĢkiler kurdukları da malumdur. Karmatiler
Arap aĢiretlerinden bazıların yağmalama, talan ve tecavüzler için
ordusuna dahil etti. Sonra Karmati Devleti cinsel hayatla ilgili her
tür çirkinliği meĢrulaĢtırıp yaygınlaĢtırdı: kadınların değiĢtirilmesi gibi. Devletin her Ģeye hakim
olduğu ülkede mallar, araziler ve kadınlar ortak kullanılsın denildi. ġii Fatimi Devleti bugünün
Komünist, Sosyalist anlayıĢına hakim bir sistem inĢa ettiler ve devlet baĢkanıyla her Ģey mübah
oldu. Nüfus politikasıyla ilgili olarak iki yol seçildi:
Ġlki; Müslüman olan Arap asıllı olanlar bölgelerinden uzaklaĢtırıldı. Ġkinci olarak: güney Irak’tan
kadın ve erkeklerin getirilmesi. Fatimilerin planları zırai ve fenni alanda çalıĢan erkekler müstesna
diğerlerinin öldürülmesiydi. Tabii Bahreyn halkının çoğunlğun zanaat ve el sanatları yaptığını da
hatırlatmak gerekir. Ancak kadınlara gelince bunlar kutlamalar ve kamu toplantılarına katılarak
buralarda bulunur ve askerler hangi kadını isterse onu alabilir ve kullanabilirdi. Bedevilerin
bazılarının da yağmacılık, talan ve tecavüz gibi çirkin fiileriyle örtüĢmektedir. Sonrasında Keramiti
sultanı bu genel cinsel iliĢkilerden doğan çocukları (piç) devlete ve kendisine itaatkar askerler
olarak kullanmak için yetiĢtirmeye baĢladı. Bu Ebi Said’den baĢladı ve çocuklarına kadar devam
etti. Yine kadınlar da kullanıldı ve Karmati ordusu Abbasi Hilafetine yönelik saldırılarında
bunlardan istifade etti. Nüfus politikasında özellikle güney Irak’takilerin yerleĢtirilmesi
nedeniyledir ki Bahreyn’deki ġiilerin lehçeleri buranınkine çok benzemektedir.
ġii Karmati devletinin iĢlediği en büyük cinayet hacılara saldırmakla oldu. On bin Hacı öldürüldü
ve cesetleri zemzem kuyusuna atıldı. Komutanları Hacerül Esved taĢına vurdu ve el Ġhsa
baĢkentine götürdü.
BAHREYN’ĠN ġĠĠ KARMATĠ DEVLETĠNDEN KURTARILIġI
Sonrasında Uyuniler Devleti gelerek bu ġii devleti yıktı. Bu tarihi gerçek Suudlu bir ġii olan yazar
Hamza el Hasan’ın Suudi Arabistan Krallığındaki ġiiler adlı kitabındaki tarihi çarpıtmaya da bir
cevaptır. Kitabında bu ġii yazar Uyunilerin ġiilerden oluĢtuğunu ve Karmati devletini yıktığını
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iddia etmektedir! Ġlim adamları bu örnekte olduğu gibi genel olarak ġiilerin yaptıkları Kur’an-ı
Kerimi, Ġslam dinini ve tarihi gerçekleri çarpıtma hastalığı bulunduğuna dikkat çekmektedirler.
BAHREYN’Ġ KURTARAN ARAP KABĠLELER
Bahreyn’in Fars iĢgali neticesinde ülkedeki ġiilerin nüfusu çoğunluğu köylerde yaĢamak üzere
dörtte birden daha azdı. El Helabil Kabilesi: Sözde Müslüman olduklarını iddia eden ancak Ġslam
adına herhangi bir ibadet yapmamaları nedeniyle gayri Müslim olarak addedilmekteydiler. Camileri
yoktu; ancak kendilerince aĢura gibi taziye törenleri vardı. Ġddia ettikleri Mehdi’nin gizlenmesi
iddiasıyla Cuma namazı veya cemaatle namaz da yoktu. Sonrasında el Mehrek ve Mename gibi bazı
Ģehirleri aĢiretler kurtardı. Buralarda ibadet için camiler inĢa edildi, ancak buralar için de uzmanlara
ihtiyaç duyuldu. Bunun için aĢiretler Ġhsa’dan kullanılmak üzere insanları istihdam ettiler. ġeyh Ġsa
bin Ali’nin istikrarlı iktidarı döneminde zıraat ve zanaat için bazı merkezler açıldı, istihdam yapıldı.
ĠNGĠLĠZ ĠġGALĠ DÖNEMĠ VE ġĠĠLERĠN ÇOĞALMASI
Arap aĢiretleri ile ġiiler arasında sıkıntılar baĢgösterdiğinde
Ġngiliz iĢgalcileri temsilcileri olan Delly’i el Devasir gibi
yerlerdeki bazı aĢiretleri el Demam’a sürmek için
görevlendirdi. Sonrasında diğer aĢiretler de tazyik altına
alındı. Baskı altına alınan diğer kabileler Katar ve Suudi
Arabistan’a gitti. Zamanın hükümeti daha çok ġiileri
celbetmek, kendilerine sadakat sağlamak için kullanmaya
çalıĢtı. Tabi ġiilerin de gizli bir gündemleri ve çıkarları
vardı. Ġngiliz iĢgalinde adet olduğu gibi çoğunluğa karĢın
azınlığı hakim kılma politikası devam etti. Irak ve Hindistan
olmak üzere Ġslam ülkelerindeki azınlıkları çoğunluğa
yönetici olarak atadılar. Bu politika neticesinde Müslümanlar uzaklaĢtırılırken ġiilere yakın bir
politika takip edildi.
Ġngilizler güney Irak’tan ve iĢgal ettikleri Ġran’daki Arap Ģehirlerindeni el Mahmare, Ġbadan ve
diğerleri gibi eski Arabistan’daki ailelerden ġiilerden daha çoklarını buraya yöneltti. Buna en yakın
örnek Ģimdiki Ġngiltere elçiliğinin yerinin el Zevavide adlı kabilenin topraklarından sürülmesi ve
yerine elçilik binasının inĢa edilmesi ile yapılmıĢtır. Buranın yakınlarına ġiiler yerleĢtirilmiĢ olup
birisi Re’s el Reman bölgesidir. Buradaki en eski cami Seyyid Abdulcelil el Tabatabai olup kendisi
Ehli Beyte mensuptur ve Bahreyn’in fethine katılan Arap akınlarına iĢtirak etmiĢtir. Öte yandan
ülkedeki ġiilerin dini ayinleri alenen yapamadıklarını hatırlatmakta fayda var. Bahreyn Sultanı ġeyh
Ġsa bin Aliden sonra Ġngiliz iĢgal idaresi müsteĢarı Delly
ġiilere bu tür dini törenleri yapma izni verdi. Yine
Hindistandaki Ġngiliz iĢgalcileri sokaklarda ġiilerin taziye
törenleri yapmalarına izin verdi. Bu tür bidat ve batı törenlere
karĢı çıkan Müslümanlara cevaben Ġngiliz iĢgalcilere ateĢ
açarak karĢılık veriyordu.
1950’li yıllardan itibaren Müslümanlara liderlik yapan Milli
Birlik Heyeti oluĢturuldu. Mezhep ihtilafları Ģiddetlendi ve
ülkedeki Müslümanlar ġiilere çoğu kez baskın çıktı. Bunun
EHLi
SÜNNET
GRUBU
- (KÖRFEZ)
BAHREYN'de
NELER
OLUYOR
?
İran
Analiz Dosya
- Körfezde
ve Özellikle
Bahreyn’de
Neler
Oluyor?

8

üzerine ġii liderler evliliği artırmak, Bahreynliler veya Ġranlılardan olsun birden fazla evlenmeyi
teĢvik etmek için kararlar aldı. Nesillerin çoğalması için Ġslam dinince haram kılınan ancak ġiilerce
helal kabul edilen Mut’a zinası yaygınlaĢtırıldı. Hükümete siyasi sürece katılmaları ve seçilmiĢ
meclisler oluĢturması için baskı yapıldı. Hasan Kazım adlı Bahreyn pasaportu taĢıyan Ģahısa
yetkiler verildi Ġranlıların Bahreyn’e giriĢini kolaylaĢtırdı. Öte yandan Irak asıllı Seyyid Mahmut el
Alevi adlı ġii Ģahıs Ġngiliz müsteĢar tarafından Bahreyn’e çalıĢmaya getirildi ve bakan rütbesine
ulaĢtırıldı. Tam bir ġii siyaset güderek yaklaĢık 40.000 ġii sayısına ulaĢtırdı gelenleri.
GÖÇ VE DEMOGRAFĠK DEĞĠġĠM DALGASI
1960’lı yıllara gelindiğinde ġah tarafından Ġran baskısı arttı ve BM’de Bahreyn’den istekleri zirve
noktasına ulaĢtı. Öyleki yerel halk arasında referandum yapılması istendi. Bu da Ġran’ın ġiilerin
sayısını artırmaya yönelik bir diğer taktiğiydi. Zira hükümet onların Bahreyn’in Araplığı yönünde
oy kullanacaklarına inanmıyordu. Tavizler ve vaatlar verilmek zorunda kalındı ġiiler için.
Müteveffa Bahreyn kralı Necef’teki ġii merciiyet makamlarını ülkesindeki ġiilerin oylarını
kazanmak için ziyaret etti. ġiilere ülkede batıl adetlerini ve göreneklerini yapmalarına izin vermesi
Ģartı koĢuldu. Yine daha fazla ġiinin sözde Bahreyn kökenli oldukları iddiasıyla buraya gelmesine
göz yumuldu. O zaman yeni kurulan Ġsa adlı Ģehirde hazır evlere çok sayıda dıĢarında ülkeye
getirilen ġii yerleĢtirildi ve dahası bunlara Bahreyn pasaportları verildi! Sistematik olarak ġii
nüfusun göç ettirilmesi neticesinde sayı yaklaĢık 70.000 aileye ulaĢtı!
Ülkenin asıl Arap yerlileri çeĢitli sıkıntılar nedeniyle, petrol ve diğer zenginlik kaynakları
bulunmadan önce Katar baĢta olmak üzere diğer körfez ülkelerine göç ettiler.

ARAP KÖRFEZĠ ÜLKELERĠ ĠġBĠRLĠĞĠ KONSEYĠ (KĠK)
Kısaca Körfez ĠĢbirliği Konseyi ( )مج لس ال ت عاون ل دول ال خ ل يج ال عرب يolarak da
bilinen oluĢumun asıl ismi Arab Körfezi ĠĢbirliği Konseyi olup BirleĢik Arap
Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Katar ve Kuveyt arasındaki siyasi,
askeri, ekonomik ve stratejik bir birliktir.

1.

Kuveyt Devleti

2.

Bahreyn Krallığı

3.

Umman Sultanlığı

4.

Katar Devleti

5.

Suudi Arabistan Krallığı

6.

BirleĢik Arap Emirlikleri
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KURULUġ
25 Mayıs 1981 yılında 2,500.000 km2 bir alanı kapsayan Arap körfezindeki ülkelerle kurulmuĢtur.
KĠK üyesi ülkeler arasındaki müttefik ekonomik anlaĢması 11 Kasım 1981 tarihinde Abu Dabi’de
imzalandı. Genellikle bu ülkeler KĠK üyesi olarak adlandırılmaktadır.
HEDEFLER
Duyurulan hedefler Ģunlardır: Ekonomi, finans, ticaret, gümrük, turizm, yasama ve idari birçok
alanda benzer yönetmelikler tesis etmek.
2006 yılında KĠK ülkelerinin Gayri Safi Milli Hasılası (ĠMF Nisan 2007) 717.8 milyar dolardı.
2007’de 1,022.62 milyar dolar, 2008’in sonunda 1,112.076 milyar dolar ve 2009 yılı sonunda da
1,210.112 milyar dolara yükseldi.
LOGO
KĠK logosu iki ortak merkezli bir çemberden oluĢmaktadır. DıĢ geniĢ
çerçevede Arapça Bismillah ile yazılı olup, ikinci çemberde konseyin tam
Arapça ismi yazılmaktadır. Ġç çember kabartılmıĢ altıgen Ģekil taĢımakta olup
altı körfez ülkesini sembolize etmektedir. Altıgenin içinde ise Arap
yarımadası ile kuĢatılan bir harita yer almakta ve üye ülkelerin bölgeleri
kahverengi renkle belirtilmektedir. Sınırlar gösterilmemektedir.
KĠK BÜNYESĠNDEKĠ TEġKĠLATLAR
KĠK Patent Ofisi: 1992 yılında onaylandı ve hemen kuruldu.
KĠK Ortak Pazarı: 1 Ocak 2008 tarihinde baĢlatıldı. Tüm KĠK üyesi ülke Ģirketleri ve
vatandaĢlarına diğer herhangi bir KĠK üye ülkesinde milli muameleyi garanti eden bu Pazar böylece
yatırım ve ticaret hizmetlerinde tüm bariyerleri kaldırmıĢ olmaktadır.
KĠK Gümrük Birliği: 2003 yılında duyuruldu ancak pratikte uygulanması gecikti.
KĠK Para Konseyi: 15 Aralık 2009 yılında kurulması kararlaĢtırıldı. Ġlk toplantısı 30 Mart 2010
tarihinde yapılması planlandı.
GENEL SEKRETERLER
20 Mayıs 1981 - Nisan 1993, Abdullah BiĢara / Kuveyt
Nisan 1993 - Nisan 1996, Fehim bin Sultan el Kasımi, BirleĢik Arap Emirlikleri
Nisan 1996 - 31 Mart 2002, Cemil bin Ġbrahim el Hüceylan, Suudi Arabistan
Nisan 2001 - Bugüne kadar, Abdurrahman bin Hamad el Atiyye, Katar
ĠLGĠLĠ ÜLKELER
Arap Körfezindeki tüm ülkeler konsey üyesi olmayıp Ģimdilik Ġran ile Irak dıĢarıda tutulmuĢtur. Her
ne kadar her iki ülkenin kıyı Ģeridi olsa da. Irak’ın ortak üyelik statüsü Kuveyt iĢgalinden sonra
devam etmedi.
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YEMEN: Körfezle kıyı Ģeridi olmaması gerçeğine rağmen Yemen KĠK üyeliği için görüĢmelerde
bulunmakta ve birliğe 2016 yılında katılmayı ümit etmektedir.
KĠK halihazırda KĠK
StandartlaĢtırma Kurumu, Körfez Sanayi DanıĢmanlığı TeĢkilatı, KĠK Denetleme ve Hesaplama
Kurumu, Körfez Radyo ve Televizyon Kurumu, KĠK Sağlık Bakanları Konseyi, KĠK Eğitim ve
Öğretim Bürosu, KĠK ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanları Konseyi ve Körfez Futbol Turnuvası
Kupası gibi alanlara Yemen’in istifade etmesini onaylamıĢtır. Konsey Yemen’in bu kurumlarda
KĠK üye ülkelerinin aynı hak ve yükümlülüklere sahip olması için tüm yasal tedbirlerin alınması
direktifini vermiĢtir. Ancak ülkenin fakirliği, farklı hükümet tarzı ve haĢhaĢ’ın ülkede yasal olması
gibi nedenlerle birçok KĠK üyesi ülkenin Yemen’in tam üyeliğine karĢı itirazı devam etmektedir.
EL CEZĠRE KALKANI GÜCÜ
Körfez ĠĢbirliği Konseyi’ne (KĠK) bağlı el Cezire (yarımada) Kalkanı Güçleri (CKG), körfez
ülkelerinden herhangi birisinde yaĢanacak herhangi bir siyasi istikrarsızlık ve güvenlik ihlaline karĢı
temel bir savunma iĢbirliğini temsil etmektedir. CKG her konsey üyesi her bir ülkenin toprakları ve
egemenliği de dahil ülkelerin karĢılıklı güvenliğini ve çıkarlarını koruma sözü vererek müĢterek ve
birleĢik güvenlik ve savunma ilkesi üzerine kuruludur.
1981 yılında CKG’nin kurulmasının arkasındaki temel hedeflerden bir tanesi Ġran-Irak savaĢının
neden olduğu tehditten ve Ġran ilhamıyla olacak dinci faaliyetlerden korunmaktı. 1982 yılında
Manama’da düzenlenen üçüncü KĠK toplantısı boyunca üye ülkelerden ortak-askeri güçlerin
yapılacağı bir “Cezire Kalkanı” kurulması kararlaĢtırıldı ve kuruldu. CKG Suudi Arabistan’ın batı
eyaletindeki Hafar el Batın Ģehrine yakın genel merkezini 1985 yılında kurdu.
BaĢlangıçta CKG çoğunluğu Suudi Arabistan’dan olmak üzere 5.000 kiĢilik askeri birlikten oluĢtu,
ancak bugün CKG tüm KĠK üye ülkelerinden ve gerçekte tüm ülkelere konuĢlanmıĢ Ģekilde
yaklaĢık 40.000 kiĢilik birlikten oluĢmaktadır.
CKG 1986 yılında Ġran-Irak savaĢı boyunca Irak’ın çok stratejik önemi olan Fak yarımadasını Ġran
güçlerinin iĢgal etmesinden sonra ilk görevini üstlendi. Buna ilaveten, CKG birlikleri aynı zamanda
Suud-Yemen sınırı boyunca artan tehditler nedeniyle bu dönemde Suudi Arabistan’ın güney
sınırları boyunca konuĢlandırıldı. 1990-91 Ġkinci Körfez SavaĢını müteakiben Cezire Kalkanı Gücü
KĠK üye ülkelerinin birleĢik bir operasyonel prosedürler, eğitim ve askeri müfredatını oluĢturmaya
ve savunma yeteneklerini kurmaya çalıĢtı. Dahası CKG tüm Körfez ĠĢbirliği Konseyi üye ülkeleri
ordularıyla ortak askeri tatbikatlar ve manevralar gerçekleĢtirmeye baĢladı. Bugün CKG her iki
yılda bir körfezin bir ülke ordusuyla ortak eğitim tatbikatları gerçekleĢtirmektedir.
Bir diğer önemli baĢarı ise 1997 yılında Kuveyt’te düzenlenen KĠK zirvesi boyunca alınan bir
karardı. Buna göre KĠK üye ülkeleri güvenli fiber optik kablo ağı ile erken uyarı askeri iletiĢim
Ģebekesi kurulması kararlaĢtırıldı. Proje 2001’de zamanından önce tamamlandı.
30 Aralık 200 tarihli Manama’daki 21. KĠK toplantısında üye ülkeler ortak bir güvenlik anlaĢması
imzaladı. Bu zirvenin kapanıĢ bildirgesinde KĠK Genel BaĢkanlığı bunun ana hedefini, amaçlarını
ve niyetlerini ortaya koydu. Bu anlaĢma aynı zamanda bir ortak CKG Savunma Konseyi ve Yüksek
Askeri Komitenin teĢkiline neden oldu. Bu da herhangi bir körfez ülkesinin güvenliğinin ihlalinin
tüm üye ülkeleri için aynı kabul edildiği anlamına gelen CKG güvenlik doktrinin bir sütunu haline
geldi.
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Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz’in önerisiyle 2006 yılında Cezire Kalkanı Gücü
kayda değer operasyonel değiĢikliklere tanıklık etti. Suud Krallığı önerisinde CKG’nün kendi
ülkelerinde ancak ortak bir komutanlık altında konuĢlanan askeri birliklerden müteĢekkil ani
müdahale gücüne dönüĢtürülmesini teklif etti. Böylece herhangi bir herhangi bir KĠK üye ülkesinde
yaĢanacak bir kriz durumunda gelen talep üzerine Cezire Kalkanı Gücü ani Ģekilde cevap
verebilecekti.
Bu durum medyada yer alan ve dramatize edilerek “Suud tanklarının masum Şiileri katletmek için
Bahreyn’i işgal ettiği” yönündeki Ġran merkezli dezenformasyonun da asılsız olduğunu ortaya
koymaktadır. Ġran&ġii lobisinin medya ağında Bahreyn’e yardıma giden Cezire Kalkanı
Güçlerinden sadece Suudi Arabistan’ın ismi özellikle öne çıkartılmaktadır. Oysa tıpkı diğer Ġslam
ülkelerinde olduğu gibi ciddi bir duyarlılığa sahip olan rejimi eleĢtiren Suudi Arabistan’ın alimleri,
gazetecileri, yazarları, mütefekkirleri, kanaat önderleri ve halkı Ġran&ġii lobisince topyekün bir
Ģekilde Amerika ile müttefik rejim ile özdeĢleĢtirilmektedir. Kendi halkı nezdinde zaten meĢruiyet
sorunu olan Suudi rejimi mevzubahis olunca atılan her adım, alınan her karar ve Ġslam dünyasını
destekleyen her giriĢim böylece arka planını tartıĢmaya fırsat vermeksizin bu çerçeve içerisinde
sunulmakta, karĢı tarafta ise bunun üzerinden Ġran’a siyasi ve dini bir rol devĢirilmektedir.
El Cezire Kalkanı Tugayı meselesi Ġran&ġii lobisinin nasıl hareket ettiğini bariz bir Ģekilde ortaya
koymuĢtur. Kenan Çamurcu, Alptekin Dursunoğlu, Nurettin ġirin ve Üzeyir Yiğit vb Ģahsiyetlerin
konu Bahreyn olduğunda direk olarak “Suudi Arabistan’ın öldürdüğü masum halk” cümlesini
vurgulamaları, gösteriler yapmaları ve her fırsatta bunun üzerinden hareket etmeleri
dezenformasyonun önemli bir yönünü teĢkil etmektedir. Oysa tüm bu kara propagandaya rağmen
kamuoyundan gizlenmek istenen ve çarpıtılan çok önemli bir nokta da Ģudur: Katar, BirleĢik Arap
Emirlikleri, Umman ve en son Kuveyt’in askerlerini, polislerini ve savaĢ gemilerini Bahreyn’e
yardıma göndermiĢtir. Bu yardım güçleri Bahreyn sokaklarına konuĢlandırılmamıĢ sadece stratejik
önemi olan devlet kurum ve kuruluĢlarını korumuĢtur. Ġddia edildiği gibi gösterilerde binlerce hatta
yüzlerce Bahreynli bile öldürülmemiĢtir! Aksine onlarca Asya kökenli, Uzakdoğulu iĢçiler ġii
göstericiler tarafından öldürülmüĢ, polisler ezilerek öldürülmüĢ, cami imam ve müezzinleri hedef
alınmıĢtır. Dosyada bununla ilgili çok sayıda fotoğraf olayın boyutlarını gözler önüne sermektedir.
Bu noktada yine Ġran lobisi, Ak Parti hükümetine Ģiddetle saldırmakta, Suriye’deki ve diğer
yerlerdeki halk devrimlerini desteklerken neden Bahreyn’i desteklemediğini, orada da bir halk
devriminin olduğunu iddia etmektedirler. Görünen o ki Türkiye Devleti ve Hükümeti’nin elinde
Bahreyn’deki ayaklanmaların halk ayaklanması olmadığı, olayın arkasında tamamen Ġran’ın
bulunduğu, mezhepçi ġii renginin tam hakim olduğu, terör eylemleriyle ülkeyi bölmek isteyen ve
sadece ġii örgütlerin sokağa döküldüğü yönünde ciddi, yeterli ve geniĢ bilgi mevcuttur. Bu nedenle
Türkiye mezhepçi propaganda ve politikaların yürütüldüğü Bahreyn hadisesine temkinli ve dikkatli
yaklaĢmaktadır.
ġĠĠ AKTÖRLER: BAHREYN’DE KĠM KĠMDĠR?
CEM’ĠYYETUL VĠFAK (El Vifak Milli İslami Teşkilatı)
Bu oluĢum aynı zamanda Ġslami Milli UzlaĢma Derneği olarak da bilinmektedir. Muhalif ġii
hareket olup meclisteki en büyük ġii gruba sahiptir. Liderleri ġii din adamı olan ġeyh Ali Selman
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adlı Ģahıstır. Kendilerini Müminler Grubu olarak adlandıran Ġslami Alimler Konseyi adlı
Bahreyn’deki ġii dini teĢkilata bağlıdırlar.
40 kiĢilik mecliste 18 vekilleri olup bunlar 14 ġubat tarihinde rejimi düĢürmek için baĢlatılan
protestolara destek için toplu olarak istifa ettiler. ġii muhalefette dıĢardan Cemaatu Hak veya
Ahrarul Bahreyn gibi ülkede ıslahattan daha fazlasını isteyen gruplar yer almaktadır.
Bahreyn Kralı olan Hammad bin Ġsa iktidara geldikten sonra 2001 yılında çok büyük siyasi
reformlar gerçekleĢtirdi ve muhalefete ciddi kapılar açtı. Bundan en çok ġii muhalefet istifade etti.
Hür seçimler yapıldı. Basına ciddi özgürlükler getirildi ve bu durum bizzat muhalif kanatça takdir
gördü. Ülkede siyasi, sosyal ve kültürel alanda daha fazla özgürlük verilmesi konusunda tüm halkın
müĢterek kanaatleri dikkate alınmaya çalıĢıldı.
Gösterilerde kimin nasıl öldürüldüğü tam bilinmiyor. Konuyla ilgili soruĢturma baĢlatıldı. ĠçiĢleri
Bakanlığının açıklamasına göre olaya karıĢtığı belirlenen yetkililer tutuklandı.Ülkede siyasi
reformlar durmuĢ değil, kralın bizzat kendisi devam ettiğini söyledi. Veliaht da olayların sükunete
ermesi gerektiğini masaya oturup ıslahatları konuĢmaya hazır olduklarını ifade etti. Elbette
kraliyetin ve rejimin halkın çoğu kesimi tarafından tıpkı diğer seçimlerle iktidara gelen diğer tüm
dünya ülkelerinde olduğu gibi kabul edildiği söylenemez.
Gittikçe dozajını artıran hadiselerle ilgili farklı senaryolar çizilmekte olup bunlardan öne çıkanı
Ģudur: ġiiler ile hükümet arasındaki anlaĢmazlığı derinleĢtirmek ve ülkeyi ġii-Sünni iç savaĢına
sürüklemek. Bu da Ġsrail ve Amerika’nın Irak ile Lübnan baĢta olmak üzere Arap-Ġslam dünyasında
yürütmeye çalıĢtığı tehlikeli bir projedir. Bu projenin fiiliyata geçtiği ancak tam baĢarı olmadığı
Irak ile Lübnan’daki bölücü ġii örgütlerin tamamı Ġran tarafından yüzde yüz desteklenmekte; Ġran
elindeki tüm imkanlarını tıpkı Bahreyn’de olduğu ülkelerin birlik ve bütünlüğünün aleyhine, Sünni
Müslümanların zayıflatılması ve tasfiye edilmesi yönünde seferber etmektedir.
Ġnsanların çoğu tarafından seçilmiĢ parlamentoda onları temsil edenlerin Ģimdi sokaklara ellerinde
kılıç, hançer ve silahlarla çıkıp bir Ģeyler istemesi de ne? On sene öncesinde baĢlayan ve halen
devam eden, devam edeceği ısrarla vurgulanan ülkedeki siyasi reformlar herkes tarafından biliniyor.
Göstericilerin siyasi taleplerden ziyade kesinlikle kabul etmedikleri bir Sünni hakimiyeti, bir Sünni
hegemonyası olduğunu, bunun izale edilerek yerine tıpkı Ġran’daki gibi bir ġii Ġslam Cumhuriyeti
kurulmasını istedikleri alenen biliniyor. Buna mukabil olarak Ġran’da Beluc, Arap, Kürt, Türkmen
gibi birçoğu Sünni olan farklı etnik ve ırklardan olanlara dini özgürlükler en temel insani haklar
noktasında ciddi baskılar uygulanıyor. Gösterilerin nerelere gideceği ve yönlendirenlerin kimler
olduğu Bahreyn ve Haliç ülkelerindeki güvenlik ve istihbarat güçlerince gayet iyi biliniyor. Bu
gösterilerde lider kadrosu onlarca yıl Ġran’da ve Lübnan Hizbullah kamplarında silahlı ve diğer
eğitimleri almıĢ milislerden oluĢuyor. Göstericilerin ve Ġran rejiminin dile getirdiği gibi asıl amaç
Bahreyn’i kurtarmaktır! Yani Ġran’ın ondördüncü vilayetini yine ġii hakimiyeti tesis ederek buraya
bağlamaktır.
BAHREYN KURTULUġ HAREKETĠ
Londra’da sürgündeki ġiilerin oluĢturduğu hareketin tam ismiBahren Ġslami DireniĢ Hareketi’dir.
Hareket daha çok kırsal ġiilerden oluĢmakta olup Bahreyn içinden ziyade dıĢarıda teĢkilatlanmıĢtır.
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BAHREYN ĠSLAMĠ KURTULUġ CEPHESĠ
Ġran’da yerleĢik olan hareket 1980’lerin baĢında rejimle dadaĢınca üyeleri Suriye, Hindistan ve
Bahreyn’de yeniden yer değiĢti.
Bahreyn Enformasyon Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü ile iĢbirliği içerisinde ülkede mezhepçilik
fitnesi yaymak ve bu yönde faaliyet göstermek suçlamasıyla üç tane internet sitesini kapattı. ġii el
Vifak Milli Ġslami Derneği medya biriminin üç üyesi sorgulandı ve bu karar verildi.
Ülkede ırkçılık, mezhepçilik kültürünü yaymaya çalıĢmakla suçlanan ġii partiler ve kuruluĢların
önde gelenleri Ģunlardır: Milli Vifak Partisi, Vaad Derneği, Emel Derneği, Vasat el Arabi Derneği,
Milli OluĢum ve Ġlerici Platform. Bu oluĢumların Ġran’daki Kum havzası ile direk irtibatları olup
Humeyni devriminin bölgeye ithali ve Arap caddelerinin ġiileĢtirilmesi, Körfez ülkelerinde
odaklanılması hedefleri vardır. Siyasi anlamda Ģu örgütler var:
1- Milli Demokratik Eylem (El Amel el Vatani el Demokrati)
2- Demokratik Arap Ġslami Merkezi (El Vasat el Arabi el Ġslami el Demokrati)
3- Ġlerici Demokratik Platform (el Minber el Demokrati el Takaddumi)
4- Milli Ġslami Platform (el Minber el Vatani el Ġslami)
5- Milli Ġslami KaynaĢma ( El Vifak el Vatani el Ġslami)
Bunların siyaseti nedeniyle ülkede ciddi değiĢiklik oldu, eğitim müfredatının ilgili yerlerinde
karĢılaĢtırmalı fıkıh ve mezhep dersleri konuldu, herkesin kendi mezhebinin okuyacağı imkan temin
edildi, 2002 yılında baĢlayan bu süreç Kraliyet kararıyla AĢura törenlerinin dahi devlet kanallarında
yayımlanmasına izin verdi!
1994-1999 AYAKLANMALARI: TERÖRÜN AZMASI VE CĠNAYETLER
Ülkede karıĢıklığa neden olan bir ġii camisindeki dini merasimi güvenlik güçleri bastı. O zaman
genç ġii din adamı olan Ali Selman tutuklandı ve pasaportuna el konuldu. 1994 yılında 20.000’den
fazla imza toplanarak 1975’de askıya alınan meclisin yeniden getirilmesi talebinde bulunuldu. Bu
hareket 1982 yılında Bahreyn Hükümetini devirme planlamakla suçlandı ve 72 üyesi yargılandı.
Öte yandan koĢu yarıĢında bir ġii bölgesinden geçen yarıĢmacılar taĢlandı ve birçok genç
tutuklandı. ġeyh Ali Selman olayları kıĢkırttığı ve tutuklamalara karĢı ilk protesto eylemlerini tahrik
ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Ġki hafta boyunca gösteriler ġii köylerine ve baĢkente sıçradı. Olayları
polis bastırdı ancak gösterilerde bir polis öldürüldü. 1995’in ortalarında bir göstericinin olaylarda
ölmesiyle olaylar yeniden baĢladı ve tutuklamalar oldu. Hükümet tansiyonu düĢürmek için 15 Ocak
tarihinde ġeyh Ali Selman, Hamza el Dayri ve Haydar el Sitri’yi Dubai’ye sürdü ve oradan bunlar
Londra’ya geçti. Takibeden günlerde dördüncü bir ġii din adamı da Dubai’den sürülecekti.
Sürgünler ġii köylerinde protestolara neden oldu.
110 kiĢilik imza Emir’e yeniden takdim edildi talepler içeren. Ramazan Bayramında olaylar
yeniden baĢladı. Muhalif liderlerden Abdulvahab Hüseyin’in tutuklanmasını protesto eden ġiiler
Nuveydirat köyünde bir polisi öldürdü. Yabancı düĢmanlığı da ġiilerin bir diğer özelliğiyle. Bahane
ise kendileri iĢsiz iken dıĢarında iĢçi getirilmesiydi. Oysa çoğunluğu güney Asya ülkelerinden gelen
ve çok ucuza ağır iĢlerde çalıĢtırılmakta olan bu gariban insanlar bir öfkenin kurbanı olmaktaydılar.
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Olay vahĢet boyutlarına ulaĢtı. ġiiler Deyra’daki bir video dükkanını yakarak bir Pakistanlı iĢçiyi
yaktı. 1996 yılında Pakistan, BangladeĢ ve Hindistanlı iĢçiler kaldığı bir dükkanda diri diri
yakılarak katledildi.
Sitra ġii kasabasında bir polisin aracına bomba atılarak öldürüldü ve bir okul gösterisinde bir Sünni
öğrenci öldürüldü.
Hükümet Ģiddeti tahrik eden ve cinayetle sonuçlanan gösterileri planlayan ġii muhalifleri uzun süre
kalmaları gereken cezaevinde tutmayarak milli uzlaĢma adına serbest bıraktı. Ġçlerinde suçu sabit
olmasına rağmen 170 ġii mahkum toplumsal barıĢ için 17 Ağustos tarihinde serbest bırakıldı. Kral
iyi niyet göstergesi olarak yüzlerce suçlu ġii’yi serbest bıraktı; ancak söz vermesine rağmen serbest
bırakılan ġii muhalif liderler sözlerinde durmadı ve tahriklere devam etti. Dokuz günlük açlık
grevine giren ġii liderler tüm suçluların serbest bırakılmasını istedi! 16 Aralık Bağımsızlık günü
dolayısıyla Kral yine af yayımladı.
BAHREYN'DE YAġANAN TERÖRÜN DÜNÜNÜ VE BUGÜNÜNÜ ANLAMAK
1995 yılında ġeyh el Cemri’nin evinden çıkma yasağını protesto eden gösteriler el Diraz ve Beni
Cemre’de yaĢandı. Dahası yeni yılda Manama’da bombalar patladı.
1996 Ocak ayında ġiilerin olayları büyüterek polisle çatıĢmaya girdi, meĢhur bir oteli bombaladı,
kundaklama ve gaz bombalı sabotajlar yaptı. 22 Ocak’ta bu terör eylemlerini kıĢkırttıkları ve
olayların arkasında oldukları nedeniyle sekiz ġii muhalif lider tutuklandı. Olayları destekleyen Ġran
suçlandı ve Ġranlı bir diplomat sürüldü.
Tüm iyi niyet çağrılarına rağmen ġii tarafı terör eylemlerine devam etti. Hotellerde bombalar
patladı, baĢkentte veya herhangi bir yerde park eden araçlarda, alıĢveriĢ merkezlerinde, araç satıĢ
yerlerinde, lokantalarda ve ġii köylerine yakın küçük dükkanlarda dahi ġiilerin bombalı saldırıları
oldu, patlamalar yaĢandı.
3 Haziran 1996 tarihinde Bahreyn hükümeti Bahreyn Hizbullah’ı Silahlı Kanadı denilen bir terörist
grubu tutukladığını duyurdu. 1993 yılında kurulan bu terörist örgüt tıpkı diğer ülkelerde
“Hizbullah” isimli örgütlerde olduğu gibi Ġran Devrim Muhafızları Ġstihbarat Birimince yönetildi ve
finanse edildi. Örgüt mensupları Lübnan’daki Hizbullah kamplarında askeri eğiti aldı. (Türkiye’de
bir dönem etkin olan Hizbullah isimli örgütün bir takım üyelerinin aynı Ģekilde eğitildiğini, ülkeye
döndüklerinde iyi derecede silahlı eğitim aldıklarını PKK ile mücadelede ortaya koymuĢlar,
sonrasında kendileri gibi düĢünmeyen kesimleri özellikle Ġlim-Menzil ayrıĢması sonrasında Menzil
grubunu feci Ģekilde tasfiye ettiğini, öte yandan bu hareketle irtibatlı Sünni kökenli çoğu Kürt
alimlerin Ġran’a giderek ġiileĢtiğini içlerinde Ayetullah derecesine ulaĢanlar olduğunu yazan önemli
haberler mevcut.)
Mart 1996 tarihinde Sitra bölgesindeki bir BangladeĢ lokantasına molotof kokteyl atıldı ve yedi
BangladeĢli iĢçi öldürüldü. Üç Bahreynli olayla ilgili tutuklandı ve idam cezası aldı. Bir hafta sonra
polisi öldüren bir Bahreynli 1977 yılından bu yana ilk defa idam edilmiĢ oldu. Bunu bahane eden
ġii kesimler yine terör eylemlerini artırdı ve kundaklamalar ardı ardını takip etti. 1997 yılı boyunca
kundaklamalar devam etti. Çok sayıda Asya kökenli gurbetçi iĢçiler yakılan dükkanlardan dıĢarı
çıkartılamayarak diri diri katledildi. ġii muhalifler tutuklananlara iĢkence yapıldığını iddaa etti.
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1997 Nisan ayında Bahreyn hükümetinin ısrarı üzerine Kuveyt hükümete karĢı darbe planlamakla
suçlanan birçok Bahreynli ġii’yi tutukladı ve teslim etti.
199 yılında protestolar ve kundaklamalar devam etti. 6 Mart tarihinde ġeyh Ġsa bin Selman aniden
öldü ve oğlu ġeyh Hamad bin Ġsa geldi.
ĠRAN’IN BAHREYN’E YÖNELĠK SĠYASETĠ VE MEZHEPÇĠ YAPISI
Ġran Bahreyn’de ve daha geniĢ çerçevede Basra körfez bölgesinde gündemlerini takip etmek için
örtülü alandaki güçlerine yaslanmaktaydı. Bu da Ġran’a rahatlıkla operasyon yapabileceği bir alan
açtı. Stratejik hedeflerini gerçekleĢtirmede potansiyel olarak yüksek ödüllü metot ve nisbeten düĢük
riskli idi bu. Özellikle Bahreyn’e gelince. Ġran burada siyasi, ticari ve militan iliĢkilerine yaslandı ve
bunları ġii muhalefet ile Sünni Halife kraliyeti arasındaki anlaĢmaları bloke etmede, protestoları
artırmada ve mezhepçi çatıĢmaları körüklemede kullandı. Böylece Bahreyn’deki siyasi karıĢıklığı
ġiilerin lehine batı Arabistan’daki güç dengesini imkan dahilinde yenidne Ģekillendirebilecek bir
dolduruĢa getirilmiĢ mezhep iliĢkisi haline dönüĢtürecekti.
Ġranlılar Körfez ĠĢbirliği Konseyi ülkelerindeki ġii topluluklar ile iliĢkiler kurmak için yıllarını
harcadı ve ġii muhalif gruplarda ayaklanmayı tetiklemeye yardımcı edecek yetiĢmiĢ ajanlarını
sızdırabildi. Bilhassa Bahreyn’de Ġran görünen o ki oyunda birçok değerli Ģeye sahip. Bunlar:
 Ġran rejimiyle yakın iliĢkisi olduğuna inanılan fanatik Hak hareketinden Hasan MuĢayman
protestoların artmasında, Sünni güvenlik güçleri ile ġiiler arasında çatıĢmaların provoke
edilmesinde ve Bahreyn’deki anlaĢmazlığın saf mezhepsel mesele halini almasında kilit rol oynadı.
 STRATFOR kaynağına göre Bahreyn Ġslami KurtuluĢ Cephesi baĢkanı olan Ġranlı ġii din adamı
Hüccetülislam Hadi el Müderrisi (Müderrisi) de muhalefet ile hükümet arasındaki müzakereleri
engellemekte, ılımlı ġiileri mezhepçi tansiyonu ateĢleme yoluyla savunmaya itiyor ve Sünni
monarĢiyi devirmekten daha azını istememeleri yönünde tahrikte bulunuyordu. Dikkati çeken ise
Bahreyn Ġslami KurtuluĢ Cephesinin Bahreyn krallığına karĢı Ġran destekli olarak 1981 yılında
yapılan baĢarısız darbenin arkasında yer almasıydı.
 ġimdi Bahreyn’de yaĢanan ve ailesi Tahran ile yakın iliĢkileri olan Kerbelalı Muhammet Taki el
Müderrisi adlı bir diğer Ģahıs da kaynaklara göre Ġranlılarla iĢbirliği içerisinde protesto mekanlarının
seçilmesi, fonların dağıtılması, tedarik ve yiyecek temini, sokaklara çıkacak protestocuların
toparlanması gibi Bahreyn protesto hareketi için lojistik hizmetlerini organize etmekteydi.
 Ġran ve Lübnan’da savaĢ için yetiĢtirilen çok sayıda ajanın hem sözde ılımlı el Vifak hareketi
hem de Hak hareketi, daha az bilinen Vefa hareketi ve Londra merkezli Bahreyn Ġslami Özgürlük
Hareketinden oluĢan bir cumhuriyeti için fanatik koalisyon gibi sir ġii muhalif gruplara karıĢtığına
inanılıyor. Yine bir STRATFOR kaynağına göre Bahreyn Hizbullah’ı 1985 yılında Hadi el
Müderrisi’nin yardımıyla kuruldu ve Bahreyn’deki ilk yer altı militan örgütü oldu. Bu örgüt Ġran
Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü ile iĢbirliği içinde operasyon yapıyor. Ġddialara göre Hadi
el Müderrisi Irak’tan silah satın alma yoluyla geçtiğimiz birkaç yıl içinde Bahreyn Hizbullah’ını
silahlandırdı ve donattı. Yine kaynaklara göre iĢçi kisvesi altında Basra körfezinin Arap kısmında
bir takım ĠĠDM ajanları yerleĢtirildi.
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 Ġranlılar Bahreyn’den daha uzaktaki Hizbullah gibi vekillerini desteklemede tecrübeli olup gün
be gün ticaret akıĢı ve sivil seyahatler ile örtbas edilmiĢ Ģekilde Bahreyn’deki fanatik ġii
muhalefetine silah, malzeme tedariki, eğitim ve diğer sair destekleri artırabilirdi. Buna karĢın
Körfez ĠĢbirliği Konseyi ülkeleri Bahreyn’deki ġii hareketlere sert Ģekilde önlemler alarak Ġran’ın
ülkeye giriĢini sınırlandırmaya çalıĢıyor. Bu durumun süresiz olarak devam ettirilmesi zor olabilir;
ancak kısa sürede Ġran’ın seçeneklerini ve etkisini azaltabilir.
 ġimdi Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, BirleĢik Arap Emirlikleri ve Katar gibi Körfez ĠĢbirliği
Konseyi üyeleri Bahreyn’deki kraliyet ailesi adına direk askeri destekte bulunup Ġran’ın Bahreyn
için gizli eylem stratejisine bir darbe vurmaktadırlar. Ġran’ın çok sayıda yetiĢmiĢ ve adanmıĢ ajanı
var ve bunlar Bahreyn’in güçlendirilmiĢ güvenlik güçleriyle çatıĢmada zayiatlara maruz kalmaya
razı olabilir; ancak Bahreyn’deki ġii muhalefetin çoğunluğu dıĢardan bir destekçinin teminatı
olmaksızın büyük ihtimalle böylesi ciddi risklere katlanmayacaktır.



Ġranlılar Ģimdi çok daha riskli gizli seçeneklerle baĢını derde sokmaktan kaçınırken batı
Arabistan’daki ġii kargaĢanın hız kazanmasını sürdürmekteki gayretlerinde çok sayıda hoĢ olmayan
seçeneklerle karĢılaĢtı. Bahreyn örneğinde Ġran gizli Ģeylerinde sınırlandırılmıĢ görünmüyor; fakat
diğer hareketini belirlerken daha büyük bir stratejik ikilem içerisinde.
BAHREYN ġĠĠLERĠNE DIġ DESTEK VE ĠLĠġKĠLERĠ
 Bahreyn ġii muhalefeti iç dinamiklerle birlikte daha çok dıĢ aktörlerle iĢ tutması ve dıĢ
ajandalarla paralel çalıĢmalar yapması itibariyle eleĢtirilere maruz kalıyor. Bunların baĢında devlet
olarak Ġran, devlet dıĢı aktörler olarak yine Ġran destekli Hizbullah gibi ġii örgütler yer alıyor.
Ayrıca 14 ġubat tarihli gösterilere tam destek veren, alenen bunu meclis düzeyinde Ġran ve Irak’ta
yapan ġiiler, Ayetullah el Uzma Ali Sistani gibi ġii merciiyet makamlarından, Mukteda Sadr gibi
genç fanatik ġii liderlerden ve Ġran’ın arka bahçesi hükmündeki Irak Ġslam Yüksek Konseyi
açıklamalar yaparak Bahreyn ġii muhalefetini destekledi. Buna ilaveten terör hücresi liderliğinden
baĢbakanlığına yükseltilen Dava Partisi baĢkanı Nuri Kamil Maliki ve kukla Irak hükümeti de
Bahreyn’e giren el Cezire Kalkanı Tugaylarını sözde protesto ederek meclisi tatile kalkıĢtı!
Türkiye’de Ġran&ġii örgütlerle sıkı dirsek temasında
olan Selahaddin Özgündüz de Bahreyn hadiselerine
tamamen tarafmıĢ gibi siyasi açıklamalar yaptı,
verdiği demeçlerinde Suudi Arabistan’ı hedef
tahtasına oturtarak Bahreyn’deki terör hareketlerini
masum gösterdi. Halen verdiği Cuma hutbelerinin
tamamında bir siyasi parti lideri gibi ideolojik
açıklamalar
yapmakta
sözde
tahlillerde
bulunmaktadır. Yine ġii el Vifak Hareketi adlı
Bahreyn’deki terör hadiselerinin kilit teĢkilatlarının baĢındaki Ali Selman’ı Zeynebiye’de ağırlayan
Özgündüz camiası burada da mezkur Ģahsın halkla iliĢkilerini yürütüp basın ile temasını sağladı.
Hasan Nasrallah liderliğindeki Hizbullah hareketi de Bahreynli ġiilere tam destek verdi, askeri
yetkililerini destek için ülkeye gönderdi. Dahası tehdit üstüne tehdit savurarak ülkede terör estiren
grupların yanında olduğunu deklare etti.
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Öte yandan Türkiye’de de Ġran&ġii lobisi bu konuda yoğun giriĢimlerde bulundu. Bu lobinin
önemli isimlerinden olan ve Mazlumder’de yönetim kurulu üyesi olmasına rağmen bazen ismi genel
sekreter diye yer alan, derneğin Ġran propagandası doğrultusunda politikalar üretmesini temin eden
Avukat Üzeyir Yiğit ismi öne çıktı. (Her ne kadar bu Ģahsın 22 Mayıs 2011 tarihli MAZLUMDER
10. Genel Kurulunda yönetimde yer almadığı görülse de lobinin istediği eylemlerin
gerçekleĢtirilmesinde kilit rol oynadığı görülüyor.) Makalelerinde ve faaliyetlerinde ġii kimliğini,
bu yönde Ģiddetli bir temayülü olduğunu bazen aĢırıya varan görüĢleriyle alenen deklare eden Yiğit
önemli bir rol ifa ediyor.

Ġran&ġii lobisi gerek Türkiye’deki azınlık ġii Caferiler eliyle (Zeynebiye, TAYDER ve küçük
Caferi dernekleri) gerekse Türkiye kamuoyunun (özellikle duyarlı Ġslami camia mensuplarının)
olayların arka planına muttali olmamasını fırsat bilerek protesto eylemleri yaptırıyor. Göstericiler
Bahreyn’e destek gönderen altı ülkeden sadece sanki Suudi Arabistan asker göndermiĢ gibi
dezenformasyonun temelli eylemler yaptı. Burada hadise tamamen çarpıtılarak belirli yerler hedef
alındı ve mesaj verildi. Olay ġiilere karĢı Vahhabi Suud rejiminin katliam için iĢgal giriĢimi
denilecek kadar komik bir duruma dönüĢtürüldü! Oysa ülkedeki önde gelen Sünni partilerin,
grupların, cemaat ve cemiyetlerin gösterileri tamamen ġii karakterli, mezhepçi, dıĢlayıcı ve tehdit
eden bir duruma geldiği yönündeki tek bir mesajları dahi kamuoyuna lanse ettirilmedi.
Oysa gözlerden kaçmayan bir husus Üzeyir Yiğit’in ve Ġran lobisinin yaptığı veya katıldığı hiçbir
eylem arasında örneğin Afganistan iĢgali, Irak iĢgali konusu yer almamaktadır. Yine binlerce bebek,
çocuk, kadın ve insanın öldürüldüğü Suriye’deki Esed rejiminin kınanması, protesto edilmesi
yönündeki tek bir eyleme Yiğit, Kenan Çamurcu, Nurettin ġirin, Alptekin Dursunoğlu vs gibi
isimler ve lobiye bağlı olarak çalıĢanlar katılmamıĢtır! Dahası Esed rejimini, Irak’taki ve
Lübnan’daki kukla ġii hükümetlerini desteklemeye devam etmiĢlerdir.
Benzer durum yakın geçmiĢte Ortadoğu, Körfez veyahut herhangi bir Ġslam ülkesinde yaĢanan
birçok hadise ile ilgili olarak Mazlumder adlı önemli STK eksenli yaĢanan protesto eylemleri için
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de söz konusu oldu. Türkiye’deki PKK benzeri bir yapılanmayla
halkı, okulları, camileri, alimleri, memurları hedef alan terörist el
Husi hareketi’nin desteklenmesi de küresel Ġran&ġii lobisinin tek
merkezden hareket ettiği Ģekilde Türkiye’de yapıldı. Burada da
Türkiye kamuoyunun düĢünce tarzı, siyaseti ve devlet yapısı
olarak tasvip etmediği Suudi Arabistan rejimi sözde hedef
tahtasına oturtuldu.
Ancak tıpkı Bahreyn hadiselerinde olduğu gibi Vahhabi düĢüncesi üzerinden hedef alınan kesimler
zımnen veya alenen Sünniler olarak ortaya konuldu. Hadise ġii-Sünni ihtilafı gibi lanse edildi. Oysa
tam da bu nedenle Ġran destekli ġiilerin ülkede mezhepçi karakter ile terör estirdiğini, gizli
gündemler doğrultusunda ülkeyi ele geçirme hedefleri olduğu yönünde endiĢelerini dile getiren çok
sayıda Sünni kökenli mütefekkir, alim, düĢünce adamı, hareket, parti veya oluĢumların iĢaret ettiği
tehlikenin boyutları ortaya çıkmıĢ oldu.

Bu ekiplerin samimi olmadığı, hakikati salt ġii mezhebi ve Ġran merkezli olarak okumaya
tabi tuttukları mezkur oluĢuma ait veyahut yakın medya ağında örneğin Irak’ta devam eden ezici
çoğunluğu Sünni kökenli direniĢ gruplarından oluĢan tek bir direniĢ hareketine yer vermemeleri
veyahut aylardır devam eden kukla Irak hükümetine karĢı kitlesel halk hareketlerine dair tek habere
yer vermemeleri, bu gösterilerde Ģimdiye kadar yüzlerce insanın öldürüldüğüne, binlercesinin
tutuklandığına dair tek bir haberde, analizde veya yorumda bulunmamalarıdır. Benzer hususlar
binlerce insanın sokak ortasında vahĢice katledildiği Suriye’ye yönelik olarak da sürmektedir.
Hizbullah lideri Nasrallah’ın ve Ġran’ın, muhtelif ġii din adamlarıyla birlikte tam ve alenen destek
verdikleri Suriye rejiminin yaptığı katliamlar karĢısında Ġran&ġii lobisi son derece ikircikli bir tavır
takınmaktadır. Ya olayları manipüle etmekte veya sessiz kalmayı tercih etmektedirler.
GÖSTERĠLERĠN ġĠĠ MEZHEPÇĠ ÖZELLĠKLER TAġIDIĞI DOĞRU MU?
Bahreynli ġiilerin yoğun olarak merci kabul ettiği ġii din adamları Necef’teki Ayetullah Sistani,
Kum’daki Ayetullah Muhammed Sadık ġirazi ve Kerbela’daki Ayetullah Muhamed Taki el
Müderrisi’dir.
14 Ģubat öfke günü. Tamamen ġii mezhepçi karakteri taĢıyordu. Kendi törenlerinde giydikleri kara
elbiselere büründüler. Yine internet siteleri ve forumlarda ġiiler gösterilere katılmaya davet ediliyor
ve bu günün Mehdi’nin Zaferi ile alakalı olduğu söyleniyordu! Yotube, facebook gibi paylaĢım
sitelerinde, gösteri ve toplantı yaptıkları yerlerde Bahreynli ġiiler Mehdi’ye yakarıyor, dua ediyor
ve sloganlar atıyorlardı! “Ey Zamanın Sahibi! Acele et! Çok bekledik, çık artık ve zulmü kaldırmak,
Müslümanları ve Ġslam’ı muzaffer kılmak için gel!” diyorlardı. Bir diğeri de gerçek yüzünü
göstererek: “Ey Zamanın Sahibi neredesin! Beni Ümeyye biz kesiyor!” diyerek tıpkı Irak’ta,
Yemen’de ve Lübnan’da olduğu gibi Ġran destekli ġii bölücü grupların Müslümanlara yönelik
korkunç cinayetleri öncesindeki sloganlarını anımsatıyordu.
Yine sloganlardan bir tanesi son derece dikkat çekiciydi: “Ey Siyonist el Sakife Ehli, Allah size
lanet etsin!” Buradaki kelime tarihe referans etmektedir. Sakife hadisesi ilk Müslümanlardan Hz.
Ebubekir (ra)’in sahabe tarafından halife tayin edilmesi hadisesidir. ĠĢte klasik ve en derin anlamada
ġii anlayıĢını ve itikadını gözler önüne seren bir cümle binlerce yıl kitaplarında yer edinerek
Bahreyn’deki gösterilerde bilinç altından direk ortaya saçılmaktadır.
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Hak taleplerine gelince burada da ciddi bir dezenformasyon ve aldatmaca söz konusudur. Zira
sokağa dökülen ve mezhepçi karakterlerini alenen ortaya koyarak diğer toplum kesimlerini tasfiye
edecekleri mesajını veren ġiilerin böylece inandırıcılıkları da kaybolmaktadır. Örneğin konut
hizmetleri herkesin istediği bir talep. ĠĢsizlik % 4 oranında olup herkesin talebidir, yani sokakları
kapatacak, kamu kurum ve kuruluĢlarına saldıracak, toplumu gerecek, iĢ yerlerini ve ticareti
aksatacak denli gösteriler yapmayı gerekli kılacak talepler değil.
14 Ģubat tarihinin seçilmesine gelince. Muhalifler bu günü özellikle seçtiler zira o gün Bahreyn
Milli SözleĢmesi ile ilgili bir referandum yapılacaktı. Bu günde ısrar edilmesi diğer tarafları
Bahreyn devletini ve rejimini yıkmak hedefinde olduğunu, reformun da bunun bahenesi olduğu
düĢüncesine kanaat getirtti.
Ki yaĢananlar da bunu gösterdi, göstericiler kraliyet ailesini istemediklerini söyledi. Ġran’ın Kum
Ģehrinde bulunan dini merci Hadi el Müderrisi gibi Bahreyn’de çok sayıda ġii müntesibi olan
bağnaz ġii din adamları olayları tahrik etti. Bunlar tıpkı Karadavi’ye karĢı çok çirkin bir üslup
kullanan Ayetullah Teshiri gibi klasik tekfirci ġii mantığı ile hareket ettiler. Bahreyn kralını
kafirlikle, Muaviye bin Ebu Süfyan’a benzemekle, dahası Ehli Beyt’e düĢmanlıktan ondan daha
ileri gitmekle itham ettiler. Burada ġia’nın sahabe düĢmanlığının temsili olan Hz. Muavi’nin öne
sürülmesi de dikkatlerden kaçmıyor. ĠĢte Ġran’daki bu ġii bağnaz din adamları Bahreyn kraliyetini
yıkmadan göstericilere yerlerini terk etmemelerini emretti. Irak asıllı Hadi el Müderrisi adlı Ģahıs
Saddam zamanında 1969’da ülkeden çıkarak Bahreyn’e yerleĢmiĢti. Kendisiyle o zaman veliaht
olan Ģimdiki kral arasında ciddi iliĢki ve arkadaĢlık kuruldu. Bahreyn vatandaĢı oldu. Ancak gerçek
yüzü 1981 yılında Bahreyn kralına karĢı darbe yapma giriĢimi ile açığa çıktı. Bunda 1979 ġii
devrimin de etkisi vardı.
2001 yılında kral anayasaya yeni maddeler koydu. ĠĢsizlik 3.8 oranında ve bunlar da devlet
tarafından aylık 120 dinar alıyor.
BaĢbakan yardımcısı ve üç bakan ortalığı velveleye veren ġiilerden oluĢuyor. ġura meclisi baĢkanı
onlardan. Devletteki üst düzey müsteĢarlardan bir çoğu onlardan. Mesela 1500 civarında
akademisyen, doktor Ģu bu onlardan gösteriye katılmıĢtır. Bunlar görevlerini bırakmıĢtır.
Bahreyn topraklarındaki ġiilerin gösterileri bir boĢluktan kaynaklanmamıĢ olup tarihsel kökenlere
dayanmaktadır. Zira tarih boyunca Ġranlılar Bahreyn’i kendi topraklarına katmaya çalıĢmıĢ buranın
doğal parçaları olduğunu iddia etmiĢlerdir. Bu çerçevede tarihe kısaca bir göz atılacak olursa;
1927 Kasım’ında Ġran uluslararası kuruluĢlara sunduğu muhtırada kendisinin Bahreyn’i kontrol
ettiğini, tarih boyunca çoğu toprağının kendisinin olduğunu iddia etmiĢti! Oysa tarih boyunca böyle
bir Ģey olmadı! Dahası Ġran’ın ġiileĢtirilmesi Safavilerle birlikte 1500’li yıllardan sonra baĢlamıĢtır.
21 Eylül 1945 yılında Nevruz Ġran gazetesi zamanın Ġran DıĢiĢleri Bakanının Amerika’dan Bahreyn
petrol sahasından petrol çıkartılması için izin istediğini, zira Ġran’ın Bahreyn’de hukuku olduğunu
söylediğini yazdı.
Bu ve benzer birçok hadise nedeniyle iki ülke arasında iliĢkiler soğuk bir nitelik taĢımaktadır. Zira
Ġran Bahreyn’in kendisine tabi olduğunu sürekli olarak dile getirmektedir. 1980’lerin baĢlarında
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Bahreyn hükümeti Ġran’da eğitilen bir terörist grubu ele geçirdiğini, bunların rejimi yıkmak için
darbe planladığını söyledi.
1990’ların baĢlarında Manama resmen Tahran’ı rejimi Ġslam Cumhuriyeti’ne çevirmek ve ülkeyi
Ġran’a bağlamak hedefindeki bir gizli örgütü finanse etmekle suçladı. 1996 ġubat ayında Bahreyn
diplomasiye ters ve aksi iĢler yapmak suçlamasıyla Ġran elçiliğindeki üç sekreteri sınırdıĢı etti. Ġran
da intikam mukabilinde Keyhan gazetesinin haberine göre bir Bahreynli diplomatı sınırdıĢı etti.
3 Haziran 1996 tarihinde Bahreyn resmi gazetesinin haberine göre hükümet muhalif Ģii hareket olan
Bahreyn Hizbullah örgütünü açığa çıkardı. Ġran Hizbullah’ının bir parçası olan bu örgütün yanı sıra
1976 yılında kurulan ve Tahran’ı genel merkez edinen bir diğer ġii muhalif hareket Bahreyn’in
Ġslami KurtuluĢ Cephesi adlı örgüttü. Bahreyn Hizbullah’ın planı devlete karĢı darbe yapmaktı.
Bunun üzerine Bahreyn Tahran’daki elçisini geri çağırdı ve diplomatik iliĢkilerini en alt seviyeye
düĢürdü.
18 Haziran 2004 tarihinde Ġran’ın Bahreyn’deki nüfuzu yaĢanan çok sayıda gösterilerde kendisini
gösterdi. Binlerce Bahreynli ġii kadın ve erkek ellerinde pankartlarla Amerika’nın tecavüzlerine
karĢı çıkılmasını isteyerek ġiilerin merci olan Ali Sistani’nin posterlerini taĢıyorlardı. Irak’ın
iĢgalinde direniĢ yapılmaması yönünde fetvası olan ve iĢgal projesi olan siyasi sürece tüm ġiilerin
katılımını çağırarak konumunu sağlamlaĢtıran Ayetullah el Uzma Ali Sistani’nin posterlerini…
26 Mart 2005 tarihinde Bahreyn yeni siyasi reform talepleriyle karĢı karĢıya kaldı. Manama’daki
Setre bölgesinde Bahreyn güvenlik güçleri bölgeyi baĢta el Vifak el Vatani olmak üzere ġii
muhalefetin çağrısıyla yapılacak gösterilere kapattı.
18 ġubat 2006 tarihinde 1000 civarında Bahreynli havalimanında tutuklanan bir ġii din adamının
tutuklanmasını protesto edip terör estirerek haklarında hapis cezası verilenlerin serbest bırakılması
için gösteri yaptı.
Ġran bölgeyi ele geçirmek ve nüfuz alanını geniĢletmek için kendisine sadık ġii topluluklar, siyasi
yapılanmalar ve siyasi terör grupları oluĢturmakta bunları finansal, siyasal, ekonomik, askeri,
diplomatik, sosyal, istihbarat ve teknolojik anlamda tam anlamıyla desteklemektedir. Arap Körfezi
bölgesini dahi en temelde değiĢtirerek Fars Körfezi diye isimlendirmekte bunu dayatmaktadır.
Ġlk fiili hegemonik süreç üç adet BirleĢik Arap Emirliklerine ait adayı iĢgal etmek oldu. Sonrasında
diğer ülkelere daha yoğun Ģekilde el atmaya baĢladı. Irak’ın iĢgalini tüm imkanlarını seferber ederek
kolaylaĢtırdı ve yeni yapıyı kullanarak ülkedeki Ehli Sünnet kökenli kesimlere karĢı tam bir
mezhepçi, bölücü terör kullanarak tasfiye etmeye baĢladı. Kendisine sadık iktidar partileri ,bölücü
milisler ve Kudüs Tugayları, Özel Kuvvetler gibi terör unsurlarıyla yüzbinlerce Sünni kökenli
Müslümanı katletti, yüzlerce Sünni camisini yıktı, yaktı ve iĢgal etti, milyonlarca Sünni’yi içerde ve
dıĢarıda göçe zorladı.
NEDEN BAHREYN’DEKĠ GÖSTERĠLER BARIġÇIL DEĞĠL!
Bahreyn’de ġiilerin gerçekleĢtirdiği gösteriler sıradan hak, hukuk talebinde bulunan barıĢçıl
gösteriler kesinlikle değildir. Peki neden? ĠĢte tek tek ve ayrıntılarıyla sebepleri:
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Ġlk olarak: Siyasi hukuk taleplerinde bulunmak ile yolları ve okulları kapatmak, iĢçilerin ve
memurların iĢlerine gitmelerini engelleyerek, devletin tamamında sosyal ve ekonomik faaliyetleri
ve çalıĢmaları durdurmak. Hak talepleri için sokaklara dökülen insanlar Batı dünyasında ve sair
ülkelerde öncesinde zaman ve yer için izin istemektedir. Böylece devlet yetkilileri de herhangi bir
kargaĢasının olmaması, trafiğin rahat akması, insanların sağ salim gösterilerini yapması, taleplerini
yerine getirmesi gibi görevlerini yapmaktadır. Ancak Bahreyn’e bakılacak olursa burada
göstericilerin tüm devlet güvenlik birimlerini kuĢattığı, Kraliyet, BaĢbakanlık binaları ve birçok
bakanlık binası önünü iĢgal etmiĢtir. Burada izin almaksızın yaptıkları eylemler neticesinde sıradan
insanların evlerine gidip dönüĢlerinde dahi ciddi rahatsızlıklar ve engellemeler verilmiĢtir.
Ġkinci olarak: Gösteriler siyasi veyahut reformlar için barıĢçıl davet gösterileri değildir. Aksine
baĢını ġii el Vifak Milli UzlaĢma hareketinin çektiği yedi siyasi kuruluĢun dayattığı taciz edici
Ģartlar söz konusudur. Öte yandan Veliaht olaylar vukubulmadan öncesinde tek bir topluluğun
görüĢünü diğerlerine dayatması Ģeklinde değil geniĢ toplumsal kesimlerin katılımıyla bir uzlaĢma
yapılması davetinde bulundu.
Üçüncü olarak: Gösterilerin baĢından itibaren hedefin Bahreyn devlet yapısını değiĢtirmek ve
düĢürmek için siyasi bir darbe hedefli olduğu görülmektedir. Bunlar mezkur yedi ġii hareketinin
sloganlarında ve demeçlerinde açıkça görülmektedir. Ġyi niyetli olunduğu varsayılsa bile bu
göstericilerin kendilerine yönelik siyasi, parlamenter düzeydeki görüĢme ve uzlaĢma taleplerini
kesin Ģekilde net etmeleri gerçeği gözlerden uzak tutulmamalıdır. Ki zaten bundan sonra da 40
kiĢilik meclise 2010 Ekim seçimlerinde gönderdikleri 18 ġii milletvekili istifa ettiklerini
duyurmuĢlardır.
Dördüncü olarak: Yedi ġii oluĢum sokaklara döküldüğünde ne istedikleri tam olarak belirgin
değildir. Ġçlerinde el Vefa el Ġslami OluĢumu, Hak Hareketi ve Bahreyn Özgürlük Hareketi adlı üç
hareket Ġslam Cumhuriyeti istediklerini söylemiĢ ve rejimi değiĢtirmek ve devirmek istediklerini
beyan etmiĢlerdir. Ki bunların içinde öne çıkan MüĢeyme’ adlı ġii din adamı Bahreyn’e
Lübnan’dan dönmüĢtür. Burada Hizbullah’ın benzer fikirlerini ve yöntemlerini benimsemektedir.
Hizbullah da resmi açıklamasında bu taleplerinde onun arkasında olduğunu duyurmuĢtur.
BeĢinci olarak: Ġran DıĢiĢleri Bakanı, Meclis BaĢkanı ve DıĢiĢleri resmi sözcüsü gibi son derece üst
düzey devlet yetkililerinin ağzından yaptığı açıklamalarda sanki Bahreynin ġii vatandaĢlarının
hamisi kendileriymiĢ gibi tehdit içeren ve Cezire Kalkanı Birliklerinin katılmasına karĢı bir reddi
fiil olarak ġii göstericilere askeri destekte bulunacaklarını söylemeleri söz konusudur. Burada Ġranlı
yetkililer Ġran askeri gemilerini göndermiĢ Amerikan deniz güçleri bunların Bahreyn’e ulaĢmasını
engellemiĢtir. Bununla ilgili olarak DıĢiĢleri Bakanlığı Ģu açıklamayı yapmıĢtır:
a) Bahreyn içiĢlerine direk müdahele anlamına gelen Ġranın açıklamaları karĢısında iki komĢu
ülke arasındaki iyi iliĢkinin olması gerekir. Bahreyn tıpkı BM, Güvenlik Konseyindeki
daimi üyeler, Körfez Arap Ülkeleri ĠĢbirliği Konseyi, Arap Birliği, Ġslam Konferansı
TeĢkilatı ile Ġran’ın bu müdahelesi çerçevesinde görüĢmüĢtür.
b) Ġran açıklamaları en temel ilkelerle uyuĢmamaktadır. Oysa Bahreyn Krallığının uluslararası
hukuk, BM sözleĢmesi, ĠKT sözleĢmesi gibi ülkelerin bağımsızlığına saygı, içiĢlerine
müdaheleden kaçınma gibi ilkeler çerçevesinde Ġran ile iliĢkilerini sürdürmektedir.
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c) Bahreyn Krallığı içiĢlerine müdahele olan bu Ġranın açıklamalarını Ģiddetli bir Ģekilde
kınamaktadır, bunu net ve kesin bir Ģekilde reddetmekte; açıklamaları bölgenin güvenliğine,
iki ülke arasındaki barıĢ ve güvenliğe tehdit olarak görmektedir.
d) Bahreyn Krallığı Tahran’daki elçisini acilen istiĢare için geri çağırma kararı almıĢtır.
Altıncı olarak: El Vifak TeĢkilatı ve müttefik diğerleri siyaset
ve kanun arasında çifte bir oyun oynamaktadırlar. Dinin
siyasetten ayrıĢtığı ülkeye sadakatın olduğu uluslararası olarak
tanınan temellerde bir medeni devlet talebinde bulunduklarını
iddia etmektedirler. Oysa gerek el Vifak TeĢkilatı olsun gerekse
diğer ġiiler olsun verdikleri kararlarında siyasi kararlar olmayıp
dini liderlerinin verdiği kararlar üzerine hareket etmektedirler.
Din adamları Lu’lu (Mercan) meydanındaki hutbelerinde
veyahut camilerinde verdikleri hutbelerinde gösteri çağrıları
yapmıĢlardır. Yoksa hareket kitlesel halk hareketi olmayıp bilakis devleti zora sokmak için yapılmıĢ
organize siyasi harekettir. Eğer gerçekten taleplerinde samimi olsalardı; sivil ve Ģeffaf bir devlet
yapısı istemiĢ olsalardı o zaman açık ve net bir Ģekilde teokratik yapı olan Humeyni’nin icadı olan
Velayet-i Fakih düĢüncesini kabul etmediklerini söylerlerdi. Oysa böyle bir Ģey kesinlikle söz
konusu değil.
Yedinci olarak: göstericilerin barıĢçıl olduğu iddiaları yalandır; çünkü göstericiler ellerinde
kılıçlar, silahlar, bıçaklar ve sopalarla polislere ve araçlarına saldırmıĢlardır. Onlarca polis vahĢice
katledilmiĢ, araçlarla defalarca üzerinden geçilerek katledilmiĢtir. Bu sırada polislerin Ģiddetli
talimatlarla silah taĢımamaları ve kullanmamaları yönünde resmi olarak emir aldıklarını da
hatırlatmak gerekmektedir. Yine ġii göstericiler sıradan halkın araçlarını dahi molotof kokteylerle
ile ateĢe vermiĢlerdir. Yakılan araç, mülk ve iĢyeri azımsanmayacak yekün tutmaktadır.
Daha öncesinde Bahreyn bayrağı taĢımayan Hizbullah bayrakları, Hamaney fotoğrafları taĢıyan
kalabalık stratejisini değiĢtirmiĢ kamuoyunu manipüle etmeye çalıĢmıĢtır.
Sekizinci olarak: gösterilerin yapıldığı Mercan meydanındaki kalabalık nargileler, uzun
masalardaki tatlılar, meĢrubatlar ve yemekler ile sanki panayır ve bayram havasında bir görüntü
vermiĢlerdir. Fakirlik, yoksulluk ve sefalet çektiği iddiasıyla ortaya çıkan bu binlerce insana verilen
zengin sofranın kaynağı nereden geliyor acaba?
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Yine ġii muhalefet daha bir Ģeyden anlamayan ilk okul ve ortaokul talebelerini dahi kullanmıĢtır,
bunları araçlarla bir yerden bir yere nakletmiĢ, ellerine pankartlar tutuĢtarak medyaya reklam
yaptırmıĢtır.

El Vifak ve müttefiki olan diğer ġii muhalif güçlerin ana hedefi Irak ve Lübnan’daki kuklalarının
yaptığı gibi Ġran uydusu bir ġii rejimi kurmaktır. Bu da ġii mantalitesi dikkate alındığında egemen
olduğu bölgelerin neredeyse tamamını teĢkil eden Sünni Müslümanların neredeyse tam anlamıyla
dıĢlanması, soyutlanması, hakim olunan müesseselerin dıĢlayıcı ve mezhep temelli olarak
sağlamlaĢtırılıp diğerlerinin ötekileĢtirilmesini ve tasfiye edilmesini beraberinde getirmektedir.
Tıpkı Irak’ta ve Lübnan’da yaĢanmaya devam ettiği gibi…
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Had
iselerle ilgili olarak ayrıca “Genç Bir Bahreynli’nin Perspektifinden Bahreyn’de Neler YaĢandığına
Dair Gerçekler” baĢlıklı Meryem M. El BeluĢi’nin kaleme aldığı yedi sayfalık rapor korkunç
bilgileri ortaya koyuyor.
MEZHEP MANTALĠTESĠ’NĠN HORTLADIĞI YER:SELMANĠYE HASTANESĠ
BaĢkent Manama’da bulunan ve süreçle neredeyse tüm kadrosunu ġiilerin oluĢturduğu en büyük
hastanelerden birisi olan Selmaniye Hastanesi gösterilerin merkez üssü oldu. Hastane içinde
gösteriler oldu ve dıĢında da çadırlarda insanlar protesto yaptı. Ġçerde yaralı, ameliyat bekleyen
veya hasta yatan olmasına bakılmaksızın…
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Görgü tanıkları Ġran’ın Arapça yayım yapan kanalı el Alem’in tıpkı birçok haberinde olduğu gibi
yalan bir haber daha yayımlayarak olayı çarpıttığını aktardı. Haberlerde çok sayıda ölü ve yaralının
olduğu söylenirken Ġran Analiz sitesi olarak yayımladığımız tam tiyatroluk onlarca videoda olduğu
gibi sahte ve aldatmaca hadiselerdi. Aksine yaĢanan gerçek bir olay da fanatik ġii hastane
çalıĢanlarının Sünni çalıĢanları rehin aldıkları, bunlara iĢkence ettikleri ve tek bir yaralı Sünni’yi
dahi tedavi etmediklerini söyledi. Özellikle Türkiye gibi halkın tamamına yakının Sünni olduğu,
barıĢ ve hoĢgörünün hakim olduğu bir ülkede bu haberin zihinlerde bir yere oturmayacağı gayet
açık. Zira sıradan bir insanın dahi kabul edemeyeceği bir davranıĢ. Ancak bu haberi bizzat en üst
düzey devlet adamları, resmi makamlar ve olayın kurbanı olanların yakınları aktararak bilgiler,
belgeler ve fotoğrafları paylaĢıyor.
Selmaniye Hastanesinde yaĢananlar hakkında Bahreyn televizyonu kısa belgesel dahi yayımladı ve
raporlar eĢliğinde yaĢanan gerçekleri ortaya koydu. Tıpkı fanatik ġii Mukteda Sadr’a bağlı Irak
Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yaĢanan korkunç katliamlarda olduğu gibi. Haberlere göre terörist
Mehdi Ordusu mensupları yaralı Sünnileri gelip kaçırıyor iĢkence ile öldürüyor, hele direniĢçi ise
direk hastanede infaz ediyordu. Durumun git gide kötüleĢmesi nedeniyle Sünnilerin devlet
hastanelerine gitmekten korkar hale geldiği haberlerine dahi yer verilmekteydi. Buna dair bilgiler ve
belgeler bizzat batılı insan hakları örgütleri tarafından da tespit edilerek kamuoyu ile paylaĢıldı.
Salmaniye Hastanesindeki ambulanslar ne yazıkki göstericilere silah taĢımak için veya onları bir
yerden bir yere nakletmek için kullanıldı. Yine haberlere göre burası dezenformasyon aracı olarak
medyaya sözde onlarca masum gösterinin yaralandığı ve ambulanslarla hastanelere doluĢtuğu
yönünde haber yayma merkezi olarak kullanıldı.
Hamad kasabasında aracında Kralın resmini taĢıdığından dolayı yanında çocuğu olan bir kadına
saldırı yapıldı. Kadın korkudan ne yapacağını ĢaĢırak en yakın evin kapısını çaldı, halk sahip
çıkarak kendisini korudu. Ancak bir müddet sonra bölgeye silahlı olarak gelen göstericilerin açtığı
ateĢ sonucu birçok Sünni kökenli vatandaĢ yaralandı.
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Yukarıda: Gösterilere katılan ġii doktorlar ve Sendikacılar…AĢağıda gösterilerde hedef alınan,
dövülen, bıçaklanan siviller ve arabayla ezilerek öldürülen polis memurları.
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DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ
Ana baĢlıklarını, tarihi geçmiĢi, bölgedeki diğer devletlerdeki yapılanmayı ve yaĢananları, Ġran’ın
nüfuz ve müdahalesini, aktörleri ve düĢünce dünyalarını ve Bahreyn özelinde yaĢananları elimizden
geldiğince özet Ģeklinde ortaya koymaya çalıĢtık.
Birinci dünya savaĢı sonrasında yeniden Ģekillendirilen ve yapay sınırlarla ortaya çıkartılan birçok
Ġslam ülkesine Ģahitlik etti modern dünya. Ortadoğu ve Afrika’da sınırları cetvellerle çizilip
paylaĢılan bu ülkeler uzun yıllar Batılı emperyalistlerin sömürgesi altında kaldılar. Bağımsızlık
sonrasında oluĢturulan yeni devletlerin birçoğunda idari yapının, yöneticiler ve elit kesimin
halkların arzu ve isteklerini yansıtmadığı açıktır. Mezkur ülkeler sözde bağımsızlık döneminde bu
sefer tek adam veyahut tek parti tasallutu altında uzun yıllar diktatör rejimler haline dönüĢmüĢtür.
Bu despotik rejimlerin asıl karakteri bölgesel düzlemde değiĢiklik arz etmekle birlikte ana gövde
olarak Batıcı, laik, milliyetçi, sosyalist ve genel olarak dine mesafeli olan bir yapı taĢımaktadır.
Bu bağlamda uzun yıllar Müslüman halkları demir yumrukla yönetmeye çalıĢan veya sembol
isimler olarak lanse ettirilen isimler oldu. Saddam Hüseyin, Enver Sedat, Hüsnü Mübarek, Yaser
Arafat, Hafız Esed, Habip Burgiba, Zeynelabidin bin Ali, Ali Abdullah Salih, Muammer Kaddafi,
Buteflika, Muhammed BeĢir, Kral II. Hasan ve oğlu Muhammed VI, Hafız Esed ve Ģimdiki oğlu
BeĢĢar Esed, Kral Hüseyin ve Ģimdi oğlu Kral Abdullah, el Fehd hanedanı, el Halifa hanedanı
veyahut al Hammad hanedanı gibi isimler… Bunların “Sünni” olarak tavsif edilmesi, bu yapıların
“Sünnilik eksenli” bir yapı olduğunun iddia edilmesi bu Ģahsiyetlerin karakterleri ve rejimin
yapısına bakıldığında tarihi ve ilmi gerçekliklere tamamen aykırı bir mahiyet arz etmektedir. Bunun
özellikle Ġran&ġii lobisi tarafından “Sünnilik” merkezinde sürekli vurgulanması ciddi
dezenformasyon araçsalı olarak kullanılan geçersiz bir argüman olarak anlaĢılmalıdır; zira yüzeysel
okuma yapan birisi dahi bu yapılan böyle olmadığını bilmektedir.
Mezkur rejimler baĢta Amerika olmak üzere Ġngiltere, Fransa, Almanya, Ġtalya gibi Batılı-Avrupalı
güçler veyahut Rusya-Çin-Hindistan eksenli Asya kökenli güçler ile sıkı iĢbirliği temin etmiĢlerdi.
Çift kutuplu dünya sonrasında çoğunluğu Amerika güdümündeki Batılı güçlerle iĢ tutan bu rejimler
bölgede kurdurtulan Ġsrail iĢgal devleti ile de sıkı irtibat içerisinde olup Ġslam dünyasını tasallut
altında tutan emperyalist güçlerin ön karakolları haline getirilmiĢlerdir. Bu çerçevede körfez
ülkelerinde, Arap körfezinde ve diğer birçok yerde çok sayıda Amerikan iĢgal güçlerine ait askeri
üslerin, donanmaların ve merkezlerin bulunduğu gözlerden uzak tutulmamalıdır. Bu duruma karĢı
her zaman en Ģiddetli tepkiyi veren ve örgütlü hareket eden Sünni kökenli Ģahsiyetlerin, alimlerin,
entelektüellerin ve hareketlerin yukarıda ismi zikredilen ülkelerde ne kadar sert bir Ģekilde
bastırıldığını, kendilerine hayat hakkı tanınmadığını ve yer altı örgütü gibi çalıĢmaya zorlandıklarını
sadece ana baĢlıklarıyla hatırlatmakta fayda var.
Tüm baskılara, sindirme ve küresel projelere rağmen halen Batı uygarlığına karĢı her yönden
meydan okuyabilecek bir medeniyet nüvesini bünyesinde barındıran köklü geleneği olan ve bunu
1400 yıllık mirasında kurucu irade olarak ortaya koyan “Ehli Sünnet vel Cemaat” diye tavsif edilen
zihniyet dünyasına sahip bir yapı mevcuttur. Bu önemli kriter kısa bir tarihi gezinti ile rahatlıkla
hatırlanacaktır. Ġslam dininin bidat ehli olarak tanımladığı ġii idarenin hakim olduğu tarih diliminde
Fatımiler, Karmatiler, Büveyhioğulları ve en son Safavi Devleti’nin bu coğrafyada ne tür bir
medeniyet inĢa ettiğine dikkat edilmelidir. Haçlı SavaĢlarında lojistik, istihbari ve çok yönlü destek
veren devletlerin ġii devletlerden oluĢması, Bağdat’ın Moğol iĢgalinde Hülagu Han’ın
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danıĢmanının ġii Nasıruddin et Tusi olması, baĢta Portekiz devleti olmak üzere bir takım batılı
sömürgeci güçleriyle Osmanlı Devletine karĢı Safavi Devleti’nin anlaĢmalar imzalaması kesinlikle
göz ardı edilmemesi gereken önemli tarihi hususlardır. En son Ġran Ġslam Cumhuriyeti’nin
Afganistan ve Irak’ın iĢgalinde Amerika ile birçok hususta iĢbirliğine gitmesi, ittifak etmesi ve
muhalif ġii örgütler eliyle Batılı iĢgal güçlerine tam destek vermesi, bunun gerek Ġranlı gerekse
Amerikalı üst düzey devlet erki üzerinden itiraf etmesi de tarihe not edilmesi gereken bir noktadır.
Yıllarca süren baskılar, zulümler ve dıĢ politikasının Amerikan güdümlü Batı hegemonyasına dayalı
olduğu bu ülkelerde yaĢayan halklar artık geliĢmelere aniden patlayan halk ayaklanmaları ile dur
diyerek harekete geçti. Mısır’la baĢlayan Libya, Suriye ve diğer ülkelerle devam eden halk
ayaklanmalarının bir mezhep veyahut aĢiretin tahakkümüne, tek bir adamın tesis ettiği otoriteye
karĢı olmadığı açıktır. Aksine yıllardır süren zulüm, haksızlık, geniĢ çaplı idari ve mali yolsuzluk,
en temel altyapı ve sosyal hizmetlerin olmaması, fakirlik, iĢsizlik vs gibi sebeplerdir. Ancak bu
gösteriler yapılırken hadiselerin tarihsel ve reel derinlikten yoksun bir Ģekilde manipüle edildiği
görülmektedir. Bu manipülasyonun gerçeklikten ne derece uzak olduğunu ortaya koymak
gerekmektedir. Örneğin mezkur despotik rejimlerden sözde Sünni oldukları iddia edilen Saddam
idaresindeki Sosyalist Arap Baas Partisinin % 65’inin ġiilerden, % 15’inin Hıristiyanlarından geri
kalanlarının da Ģövanist Kürt ve Araplardan oluĢtuğuna dikkatleri çekmek gerekmektedir. Aynı
Ģekilde yine Sünni olduğu iddia edilen Mısır’daki yapıda da tamamına yakını ġafii ve Sünnilerden
oluĢan halk kesimleri onlarca yıl tam bir Ģiddet sarmalı ve despotizm ile ezilmiĢtir. Üst düzey devlet
kademelerinde azınlık mensupları kullanılmıĢtır. Suudi Arabistan’da Sünni kökenli hareketler
bastırılmıĢ, Suriye’de azınlık ġii Nusayri rejimi tesis edilmiĢ, Yemen’de laik ancak Zeydi kökenli
olduğu iddia edilenlerin hükümranlığında bir rejim tesis edilmiĢ, Cezayir’de milliyetçi laik bir yapı
kurulmuĢ, Tunus’ta tam din karĢıtı bir rejim oluĢturulmuĢ, körfez ülkelerinde nispeten ılımlı ancak
monarĢik yapılar tesis edilmiĢ ve diğer çoğunluğu Afrika’da bulunan Müslüman ülkelerde de
istikrarsızlığın hüküm sürdüğü darbelerden halkın baĢını kaldıramadığı, dahili fitneler ve
çatıĢmaların olduğu bir düzen kurulmuĢtur.
Tüm bunlara karĢın, nüfusları 20 milyondan fazla oldukları bilinen farklı etnik yapılardaki Ġranlı
Sünni Müslümanların durumunun ne olduğu, ülkedeki yapının mahiyeti, sıkıntıları, talepleri ve
sosyal statüleri gibi sorulara dair sağlam bilgiler, analizler ve raporların yer almadığı görülmektedir.
Türkçe çok nadir bulunan ancak Arapça ve Farsça oldukça zengin materyalin yer aldığı raporlar,
analizler ve haberler Ġranlı Sünnilerin en temel vatandaĢlık haklarından mahrum bırakıldığını,
makam-mevki sahibi olamadıklarını, istediklerinde cami ve mescit açamadıklarını, dini eğitimlerini
özgürce yerine getiremediklerini, çocuklarına istedikleri isimleri veremediklerini, istedikleri gibi
seyahat edemediklerini, ticaret alanında kısıtlamalara maruz kaldıklarını ortaya koymaktadır. Yine
raporlar hayatın birçok alanında Sünnilerin ve diğer etnik unsurların (çoğunlukla Kürt, Beluc ve
Ahvazlılar) tam bir Stalinist-Leninist tarzdaki ġii temelli Velayet-i Fakih düzeni tarafından
mahrumiyet yaĢadıklarına yer vermektedir. Öyle ki neredeyse hemen her ay Ġran’ın muhtelif
bölgelerinde tanınmıĢ Sünni kökenli alim, hatip, imam, vaiz veyahut Ģahsiyet “meçhulü fail”
cinayetlere kurban gitmektedir. Yine çok komik iddialar ile güvenlik güçlerince tutuklanmakta uzun
yıllar haksız yere cezaevinde mahkum olmaktadırlar. Tamamına yakını Araplardan oluĢan Ahvaz
(Ġsmi Huzistan diye değiĢtirildi) bölgesinde Ģehirler, mahalleler, sokaklar, caddeler ve tarihi
mekanların yerleri sistematik olarak Farsça isimlerle değiĢtirilmiĢtir. Sözü edilen hususlarla ilgili
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olarak özellikle Türkiye medyasında neredeyse tek bir haber yer almaması da dikkatlerden
kaçmamaktadır.
Körfez bölgesine ve dosyanın asıl konusu olan Bahreyn’e gelince. 14 ġubat 2011 tarihinde baĢlayan
gösterilerin asıl amacı hak ve hukuk talebi olduğu yönündeydi. Ancak büyük kalabalıkların
toplandığı Mercan meydanında yapılan konuĢmalar, atılan sloganlar ve gösterilerin rengi talebin
tamamen değiĢtiğini gösterdi. ĠĢin baĢında çok küçük de olsa bazı Sünni muhaliflerin destek verdiği
gösterilerin boyutunun ve amacının sapması nedeniyle ġiiler dıĢındaki tüm unsurlar gösterilerden
desteğini çekti. Zira gösterilerin ana hedefi Bahreyn Krallığı’nı devirmek, kralı ve rejimi alt etmek
idi. Kullanılan retorik sözde Sünni azınlık idaresi ve onun üzerinden direk hedef alınan Sünni
Müslümanlar idi. Tüm tahriklere karĢı gücü elinde bulundurmasına rağmen sakin durmaya ve
provokasyonlara alet olmamaya çalıĢan devlet ve halk tam bir ay boyunca bekledi. Ancak olaylar
git gide tırmanmaya ve hadise terörün çok boyutlu olarak uygulandığı bir yapı arz etmesine doğru
evrildi. Birçok Sünni öğrencinin üniversitelerde, okullarda ve caddelerde darp edilmesi,
öldürülmesi, imam ve müezzinlerin dillerinin kesilmesi, polislerin araçlarla ezilmesi, kılıçlarla
saldırıya uğraması, sokakların kapatılması, insanların sokak ortasında iĢlerine giderken zorla geri
döndürülmesi, iĢyeri ve kurumların kapattırılması ve hayatın durma noktasına gelmesi gibi hadiseler
yaĢandı. Sözde ülkenin ezici çoğunluğunu oluĢturduğu iddia edilen ve gövde gösterisi sergileyen
muhalif ġiilere karĢı baĢkent Manama’da yer alan el Fatih Camisinde iki defa sayıları 300.000 aĢan
Sünni Müslümanların katılımıyla namaz kılındı. Böylece ülkenin mezhepçilik temelinde bölünmesi
projesine karĢı olunduğu, ülkenin asıl sahibinin ülkenin huzur ve barıĢını isteyenler olduğu mesajı
verilmiĢ oldu.

ġimdilik durum Ġran destekli ġii muhaliflerin rejime karĢı güç yetiremeyeceklerini anlaması ve geri
çekilmesi ile bir süreliğine durulmuĢ görünüyor. Önümüzdeki dönem uzun yıllardır dıĢ ve iç
destekle konumunu güçlendiren, ötekini (Sünni ve diğer kesimleri) tasfiye edici, Ġmamiye (Caferi)
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mezhebi temelinde Velayet-i Fakih düzleminde bir ġii Bahreyn Ġslam Cumhuriyeti kurulması için
var gücüyle çalıĢan ġii grupların nasıl bir adım atacaklarına bağlı….
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