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Resmi Ad› Kuveyt Devleti

Baflkent Kuveyt

Yüzölçümü 17.820 km2

Nüfus 2.596.700

GSMH 176 milyar dolar

Hükümet Biçimi Anayasal Monarfli

Devlet Baflkan› Emir Sabah el-Ahmed el-
Sabah (29 Ocak 2006-)

D›fliflleri Bakan› Muammed Sabah el-
Salim

Türkiye Büyükelçisi Abdullah el-Duveyik

Askeri Harcamalar 4,93 milyar dolar

Asker Say›s› 22.600

Etnik Yap› Kuveytli %45,
Di¤er Araplar %35,
Di¤er %20

Dini Yap› fiia %40, Sünni %45
Di¤er %15

Petrol Üretimi 2,61 milyon varil/gün

Petrol Tüketimi 0,33 milyon varil/gün

‹hracat 89,4 milyar dolar

‹thalat 24,9 milyar dolar
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‹ç Politika

Kuveyt, y›l›n ilk ay›nda iç politikas›nda oldukça hareketli bir dönem ge-
çirdi. Bu hareketlili¤in sebebi, Kuveyt Kabinesi’nin tek kad›n bakan› Nuriye
el-Sebih hakk›nda verilen gensoru önergesiydi. Bilindi¤i üzere 2005 y›l›nda
kad›nlara seçilme hakk›n›n tan›nmas›n›n ard›ndan 2007 y›l›nda yap›lan
seçimler sonras› oluflan parlamentoda iki kad›n bakan yer alm›flt›. Bunlar-
dan Sa¤l›k Bakan› Massume el-Mübarek A¤ustos 2007’de bir hastanede ç›-
kan yang›n nedeniyle görevini iyi yapamamakla suçlanm›fl ve gelen bask›-
lara dayanamayarak istifa etmiflti. Benzer biçimde E¤itim Bakanl›¤› görevi-
ni yürüten di¤er kad›n bakan el-Sebih hakk›nda da Ocak ay›nda e¤itim fa-
aliyetlerini gerekti¤i gibi yönetemedi¤i iddias› ile bir gensoru verildi; ancak
kabinenin tek kad›n bakan› el-Sebih, parlamentodan güvenoyu almay› ba-
flard›. Her ne kadar el-Sebih’e yönelik suçlamalar e¤itim sistemindeki ak-
sakl›klara dönük olsa da, getirilen suçlamalar›n arkas›ndaki temel neden,
muhafazakâr a¤›rl›kl› parlamento üyelerinin, el-Sebih’i dinî de¤erleri göz
ard› etmekle suçlamalar› olarak gösterilebilir.1

Kuveyt ile ilgili 2008 y›l›nda yaflanan en önemli iç geliflmelerin bir di¤e-
ri, Mart ay›nda Emir fieyh Cabir el-Sabah’›n parlamentoyu feshetmesi ile
birlikte May›s ay›nda yeni seçimlerin yap›lmas›na iliflkin al›nan karard›r.
el-Sabah, 14 üyeli kabinenin tümünün istifa etmesi ile zirveye ç›kan hükü-
met krizini parlamentoyu feshederek çözme yoluna gitti. Böylece 1963 y›-
l›nda kurulan Kuveyt Parlamentosu, bu tarihten itibaren dördüncü kez fes-
hedilmifl oldu.2

Emir el-Sabah’›n bu giriflimine neden olan hükümet krizinin ortaya ç›k-
mas›nda rol oynayan nedenlerin oldukça ilginç oldu¤u söylenebilir. Bilin-
di¤i üzere Kuveyt’te gerek parlamentonun, gerekse kamu görevlilerin büyük
ço¤unlu¤u el-Sabah ailesi mensuplar›ndan oluflmaktad›r. Bu krizin baflla-
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