Kuveyt 2009

Resmi Adı Kuveyt Devleti

Askeri Harcamalar 4,93 milyar dolar

Başkent Kuveyt

Asker Sayısı 22.600

Yüzölçümü 17.820

km2

Nüfus 2.596.700
GSMH 176 milyar dolar
Hükümet Biçimi Anayasal Monarşi
Devlet Başkanı Emir Sabah el-Ahmed
el-Sabah (29 Ocak 2006-)

Etnik Yapı Kuveytli %45,
Diğer Araplar %35,
Diğer %20
Dini Yapı Şii %40, Sünni %45,
Diğer %15
Petrol Üretimi 2,49 milyon varil/gün
Petrol Tüketimi 0,32 varil/gün

Dışişleri Bakanı Muhammed Sabah
el-Salim

İhracat 50,2 milyar dolar

Türkiye Büyükelçisi Abdullah el-Duveyik

İthalat 17 milyar dolar
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Serdar Gülener
Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü

İç Politika
Körfez’de Sancılı Demokrasi Girişimleri
2009 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen parlamento seçimleri
Kuveyt’in iç siyasal yaşamındaki en önemli gelişme olarak değerlendirilebilir. 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 gidilmesine yol açtı hem de Kuveyt’in demokrasi yönünde attığı adımların sekteye uğraması ve istikrarsızlığa sürüklenmesi noktasında geriye atılmış bir
adım olarak kayıtlara geçti.
Yaşanan tüm parlamento krizlerinde Kuveyt Emiri ile parlamento arasında 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 Yorumcuların büyük çoğunluğu, Kuveyt demokrasisi için tehlike çanlarının çaldığını 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 ilgilenmediklerini savunurken, bir kısmı ise Kuveyt için demokrasinin bir hayat tarzı
halini aldığını belirtmekte ve halkın bundan kolay kolay vazgeçemeyeceğini düşünmektedir.3 Bununla beraber Kuveyt’teki demokrasiyi sadece şekilKuveyt 2009
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