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RReessmmii AAdd›› Kuveyt Devleti

BBaaflflkkeenntt Kuveyt

YYüüzzööllççüümmüü 17.820 km2

NNüüffuuss 2.505.559

GGSSMMHH 111,3 milyar dolar

HHüükküümmeett BBiiççiimmii Anayasal Monarfli

DDeevvlleett BBaaflflkkaann›› Emir Sabah el-Ahmed 
el-Sabah (29 Ocak 2006-)

DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann›› Muammed Sabah 
el-Salim

TTüürrkkiiyyee BBüüyyüükkeellççiissii Abdullah el-Duveyik

AAsskkeerrii HHaarrccaammaallaarr//GGSSMMHH % 5,3 

AAsskkeerr SSaayy››ss›› 15.500 (2002)

EEttnniikk YYaapp›› Kuveytli % 45, 
Di¤er Araplar % 35, 
Di¤er % 20

DDiinnii YYaapp›› fiia %40, Sünni %45, 
Di¤er %15

PPeettrrooll ÜÜrreettiimmii 2.440 milyon varil/gün

PPeettrrooll TTüükkeettiimmii 333.000 varil/gün

‹‹hhrraaccaatt 63,7 milyar dolar

‹‹tthhaallaatt 20,6 milyar dolar
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2007 y›l›n›n ilk ay›nda Kuveyt’in gündeminin meflgul eden en önemli
olay bir davaya iliflkin oldu. Guantanamo Hapishanesi’nde tutuklu bulu-
nan Ömer Recep Amin ve Kemal el-Kundari adl› iki Kuveytli mahkûmun
befl y›l sonra ülkelerine geri dönmelerinin ard›ndan yarg›lanmalar›na bafl-
land›. Taliban ve el-Kaide üyesi olmak ve Kuveyt’in uluslararas› camiada
siyasi imaj›n› zedelemek suçlamalar›yla yarg›lanan Amin ve Kundari suç-
lamalardan beraat etti.1 Birinci Körfez Savafl›’ndan itibaren ABD’nin en
güçlü müttefiklerinden birisi olan Kuveyt’in yapm›fl oldu¤u bu yarg›lama,
ABD ile iliflkilere verilen önemi sembolik de olsa göstermesi aç›s›ndan
önemliydi.

Mart ay›nda hükümetin istifa etmesi, Kuveyt’in y›l içinde yaflam›fl oldu-
¤u en önemli siyasi olayd›. Parlamento üyelerinden Deyiç el-fiamari’nin is-
tifas›n› sunmas›n›n ard›ndan di¤er kabine üyeleri de istifalar›n› Baflbakan
fieyh Nas›r el-Mumammed el-Sabah’a sundular. Sa¤l›k Bakan› fieyh Ahmed
Abdullah el-Sabah hakk›nda verilen, gensoru önergesinin önüne geçmek
amac›yla bafllayan süreç,2 tüm kabinenin istifas› ile son buldu. Asl›nda bu
istifaya giden süreçte muhalefetin Sa¤l›k Bakan› hakk›nda ileri sürdü¤ü id-
dialar etkili oldu. Muhalefet, sa¤l›k alan›nda uygulanan idari ve finansal
politikalar›n baz› hastalar›n ölümüne yol açt›¤›n› iddia etmekteydi. Hükü-
metin istifas› özellikle muhalefet cephesinde olumlu bir ad›m olarak alg›lan-
d›, hatta bu geliflmeleri demokrasinin zaferi fleklinde nitelendirenler de olur-
ken, yeni kurulacak olan kabinede politik yönden güçlü ve tüm halk› kucak-
lay›c› kimselerin yer almas› gerekti¤i vurguland›.3

Kuveyt’te kabinenin seçilmesi ve baflbakan›n atanmas›, devletin bafl›

olan Emir (fieyh) taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir.4 Kabinenin istifas›, Ku-
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