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Res mi Adı Ku veyt Dev le ti

Baş kent Ku veyt

Yü zöl çü mü 17.820 km2

Nü fus 2.596.700

GSMH 176 mil yar do lar

Hü kü met Bi çi mi Ana ya sal Mo nar şi

Dev let Baş ka nı Emir Sa bah el-Ah med 
el-Sa bah (29 Ocak 2006-)

Dı şiş le ri Ba ka nı Mu ham med Sa bah 
el-Sa lim

Tür ki ye Bü yü kel çi si Ab dul lah el-Du ve yik

As ke ri Har ca ma lar 4,93 milyar dolar 

As ker Sa yı sı 22.600

Et nik Ya pı Ku veyt li %45, 
Di ğer Arap lar %35, 
Di ğer %20

Di ni Ya pı Şi i %40, Sün ni %45, 
Di ğer %15

Pet rol Üre ti mi 2,49 mil yon va ril/gün

Pet rol Tü ke ti mi 0,32 va ril/gün

İh ra cat 50,2 mil yar do lar

İt ha lat 17 mil yar do lar
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İç Politika

Körfez’de Sancılı Demokrasi Girişimleri

2009 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen parlamento seçimleri
Kuveyt’in iç siyasal yaşamındaki en önemli gelişme olarak değerlendirilebi-
lir. 2007 ve 2008’in Mart ayında, hükümet, istifasını Devlet Başkanı olan
Emire sunmuş ve Mayıs ayı içinde seçimlere gidilmişti. Benzer bir durumun
2009 yılında da meydana gelmesi hem bir yıl içinde ikinci kez seçime gidil-
mesine yol açtı hem de Kuveyt’in demokrasi yönünde attığı adımların sek-
teye uğraması ve istikrarsızlığa sürüklenmesi noktasında geriye atılmış bir
adım olarak kayıtlara geçti. 

Yaşanan tüm parlamento krizlerinde Kuveyt Emiri ile parlamento ara-
sında varolan hâkimiyet mücadelesi temel neden olarak gözükmektedir.
Kuveyt’te seçimlerin yenilenmesinin etkisi sadece ülke içindeki yönetimin
istikrarsızlığı ile ölçülemeyecek kadar önemlidir. Çünkü Kuveyt, Körfez
ülkeleri arasında en eski parlamento geleneğine sahip ülkedir. Bu nedenle
yaşanan son kriz Kuveyt’in diğer Körfez ülkelerine demokrasi için bir model
olup olamayacağı yönündeki soru işaretlerini de arttırmıştır.1 Yorum-
cuların büyük çoğunluğu, Kuveyt demokrasisi için tehlike çanlarının çaldı-
ğını savunurken, Körfez’deki tek demokrasinin artık sonun başlangıcında
olduğu iddia edilmekteydi.2

Kuveyt demokrasisi hakkında yorum yapanlar son gelişme ile birlikte iki
kampa ayrıldı. Bunlardan bir kısmı, son yaşanan ekonomik kriz ile birlikte
Kuveyt halkının demokrasi ile Kuveyt monarşisi (el-Sabah ailesi) arasında
sıkışıp kaldığını ve artık iktidarın demokratik olup olmadığıyla ilgilenme-
diklerini savunurken, bir kısmı ise Kuveyt için demokrasinin bir hayat tarzı
halini aldığını belirtmekte ve halkın bundan kolay kolay vazgeçemeyeceği-
ni düşünmektedir.3 Bununla beraber Kuveyt’teki demokrasiyi sadece şekil-
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