
Şeyh Sabah vefat ettikten
sonraki gün Ulusal Mecliste
yemin edip Kuveyt’in yeni
emiri olan Şeyh Nevaf el-
Ahmed el-Cabir’in kendi
döneminde, özellikle de dış
politikada ne ölçüde selefi
Şeyh Sabah’ın ustaca
uygulamış olduğu
diplomasiyi devam
ettirebileceği sorusu önem
arz etmektedir.

K uveyt Emiri Şeyh Sabah
el-Ahmed el-Cabir es-Sa-
bah’ın 29 Eylül’de hayatını

kaybetmesi, sadece ülkesi Kuveyt’te
değil uluslararası arenada da büyük
bir üzüntüyle karşılanmıştır. Bu-
nun nedeni merhum Emir’in böl-

gesel krizlerin çözümünde ustalıkla
uyguladığı ara buluculuk rolünden

kaynaklanmaktadır. Um-
man Sultanı Kâbus bin
Said sonrasında Kuveyt
Emiri Şeyh Sabah’ın ve-

fatıyla Körfez bölgesi
eski nesil devlet

adamlarının son tem-
silcisini de kaybetmiştir.
Ülkesi Kuveyt’e 40 yıl

dışişleri bakanı, 3 yıl
başbakan ve 14 yıl

emir olarak hiz-
met eden
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Şeyh Sabah’ın ölümü Kuveyt’in
zor zamanlardan geçtiği bir dö-
nemde gerçekleşmiştir. Koronavi-
rüs salgını ve petrol krizi dolayısıyla
ekonomik açıdan tarihinin en kötü
günlerini yaşayan Kuveyt, yaklaşan
Ulusal Meclis Seçimleri nedeniyle
de iç siyasette hareketli günler ge-
çirmektedir. Durum böyle iken
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE)
başlatmış olduğu ve son dönemde
ciddi biçimde hız kazanan İsrail’le
ilişkilerin normalleştirilmesi sü-
recine Bahreyn’in de katılması ne-
ticesinde Kuveyt, dış siyasette de
birtakım sorunlar ile yüzleşmek

zorunda kalmıştır. Nitekim, Şeyh
Sabah vefat ettikten sonraki gün
Ulusal Mecliste yemin edip Ku-
veyt’in yeni emiri olan Şeyh Nevaf
el-Ahmed el-Cabir’in kendi döne-
minde, özellikle de dış politikada
ne ölçüde selefi Şeyh Sabah’ın us-
taca uygulamış olduğu diplomasiyi
devam ettirebileceği sorusu önem
arz etmektedir. Dahası Şeyh Ne-
vaf’ın Suudi Arabistan’a yakınlığıyla
bilinen Şeyh Meşal el-Ahmed el-
Cabir es-Sabah’ı veliaht prens ola-
rak aday göstermesi ve Ulusal
Meclisin de bunu onaylaması ile
birlikte Kuveyt’in “tarafsızlık” üze-

rine inşa ettiği dış politikasının
Suudi Arabistan ve BAE çizgisine
yaklaşıp yaklaşmayacağı ve bu an-
lamda İsrail ile ilişkilerin normal-
leştirilmesi hususunda nasıl bir
çizgi takip edeceği bölge açısından
da önem taşımaktadır.

Kuveyt’in Genel Filistin
Yaklaşımı

Kuveyt, Körfez bölgesinde Filistin
davasının en güçlü savunucula-
rından biri olarak ön plana çık-
maktadır. Yine de 1990 yılında
Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi söz
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konusu iki ülke arasındaki ilişkileri
önemli ölçüde etkilemiştir. Filistin
Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Lideri Yas-
ser Arafat’ın ve Kuveyt’te yaşayan
Filistinlilerin bir kısmının işgali
desteklemesi ilişkilerin bozulma-
sına yol açmıştır. İşgal sonrasında
bahsi geçen Filistinlilerin Ku-
veyt’ten sınır dışı edilmesinin yanı
sıra Kuveyt’teki Filistin Büyükel-
çiliği de kapatılmıştır. 2004 yılında
Filistin Devlet Başkanı Mahmud
Abbas’ın, Kuveyt’in işgali sırasında
yaşananlar için özür dilemesi üze-
rine gerilen ilişkilerde bir yumu-
şama dönemi başlamıştır. Her şeye
rağmen kapatılan Büyükelçiliğin
yeniden açılması ancak 2012 yı-
lında gerçekleşebilmiştir.

Ürdün’ün başkenti Amman’da
acil olarak toplanan Arap
Parlamentoları Birliği
toplantısında bir konuşma
yapan Kuveyt Ulusal Meclis
Başkanı el-Ganim, anlaşmanın
ölü doğduğunu ve dolayısıyla
tarihin çöplüğüne atılması
gerektiğini ifade etmiş ve hatta
anlaşmanın bir kopyasını
konuşması sonrasında çöpe
fırlatarak protestoda
bulunmuştur.

Arap-İsrail normalleşmesi bağla-
mında 2019 yılının Şubat ayında
Polonya’nın başkentinde düzen-
lenen Varşova Konferansı önemli
bir basamak oluşturmaktadır. Ana
konusu İran’ın etkisini kırmak
olan bu konferansta İran’a karşı
Arap-İsrail iş birliğinin temelleri
atılmıştır. Konferansa Kuveyt’i
temsilen Ulusal Meclis Başkanı
Marzuk el-Ganim katılmış ve kon-

feranstan üç gün sonra yaptığı
açıklamada ülkesinin İsrail ile nor-
malleşmeye karşı ilkeli ve sağlam
duruşunu tekrar ifade etmiştir.
Kuveyt’in Filistin meselesine des-
teğinin bir başka örneği ise Bir-
leşmiş Milletler Genel Kuruluna
(BMGK) geçici üye olduğu dönem-
de yaşanmıştır. 2018-2019 döne-
minde BMGK geçici üyesi olan
Kuveyt, o dönem Gazze-İsrail sınırı
boyunca görev yapacak ve Filis-
tinlileri koruyacak bir uluslararası
koruma gücü oluşturulması fikrine
en yüksek perdeden destek gös-
termiştir.

Kuveyt, ABD Başkanı Donald
Trump ve İsrail Başbakanı Binya-
min Netanyahu’nun ortak basın
toplantısı ile 20 Ocak 2020 tari-
hinde açıkladığı “Yüzyılın Anlaş-
ması’na” da sert tepki göstermiştir.
Anlaşma sonrasında Ürdün’ün
başkenti Amman’da acil olarak
toplanan Arap Parlamentoları Bir-
liği toplantısında bir konuşma ya-
pan Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı

el-Ganim, anlaşmanın ölü doğdu-
ğunu ve dolayısıyla tarihin çöplü-
ğüne atılması gerektiğini ifade et-
miş ve hatta anlaşmanın bir kop-
yasını konuşması sonrasında çöpe
fırlatarak protestoda bulunmuştur.
Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı
Halid el-Carullah da Kuveyt’in
hem resmî hem de kamuoyu dü-
zeyinde Filistin liderliği ve halkının
yanında olduğunun altını defaatle
çizmiştir. Öte yandan ABD Başkanı
Trump’ın 13 Ağustos tarihinde
BAE ve İsrail’in ilişkileri normal-
leştirmek üzere anlaştıklarını açık-
laması üzerine Kuveyt’te sayısı
otuzu aşan sivil toplum kuruluşu
(STK) bir araya gelerek anlaşmayı
kınayan ortak bir açıklamada bu-
lunmuşlardır. Ulusal Mecliste ise
37 parlamento üyesi bir araya ge-
lerek anlaşmanın kınanması için
hükûmete çağrıda bulunan bir bil-
diri imzalamıştır. Bunun üzerine
Kuveyt Bakanlar Kurulu tarafından
bir açıklama yayınlanmış ve Filistin
halkının yanında olunduğu ifade
edilmiştir.
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Nevaf Dönemine İlişkin
Olası Senaryolar

Kuveyt’in modern dış politikasının
mimarı olarak bilinen ve görev
süresince barışçıl bir politika an-
layışı benimsemiş Şeyh Sabah dö-
neminde Filistin meselesi, Ku-
veyt’in adeta kırmızı çizgisi olarak
görülmüştür. Dolayısıyla belki de
Kuveyt açısından en dikkat çeken
husus, yeni Emir Şeyh Nevaf ve
yeni Veliaht Prens Şeyh Meşal’in
Şeyh Sabah sonraki dönemde Fi-
listin meselesine ne şekilde yak-
laşacağı ve buradan hareketle nor-
malleşme sürecine ilişkin nasıl bir
duruş sergileyecekleri ile ilgilidir.

“Yüzyılın Anlaşması” planı ile
başlatılmaya çalışılan İsrail ile
ilişkilerin normalleşmesi
sürecinin baş mimarlarından
ABD ve BAE’nin yanı sıra
Suudi Arabistan’ın da
normalleşme yönünde Kuveyt
üzerinde baskı oluşturmaya
çalıştığını söylemek
mümkündür.

Şeyh Sabah’ın ölümünün ardından
taziye ve Şeyh Nevaf’ın Emirliğini
tebrik adı altında BAE ve Suudi
Arabistan, Kuveyt’e önemli ziya-
retlerde bulunmuştur. BAE Başkan
Yardımcısı ve Başbakanı ve Dubai
Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid
el-Maktum Kuveyt’e bir ziyaret
gerçekleştirdiği esnada el-Mak-
tum’a Başbakan Yardımcısı Şeyh
Mansur bin Zayid el-Nahyan, Du-
bai Sivil Havacılık Otoritesi Başkanı
ve Emirates Havayolları ve Grubu
Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu
Başkanı Şeyh Ahmed bin Said el-

Maktum, Kabine İşleri Bakanı Mu-
hammed Abdullah el-Gergavi, Dış-
işlerinden Sorumlu Devlet Bakanı
Enver Gargaş ve Sanayi ve İleri
Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed
el-Cabir’den oluşan bir heyet eşlik
etmiştir. Benzer şekilde Suudi Ara-
bistan’dan da Kraliyet Danışmanı
ve Devlet Bakanı Prens Mansur
bin Mutayib bin Abdülaziz baş-
kanlığında bir heyet Kuveyt’e bir
ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu bağ-
lamda, Kuveyt’in yeni dönemini
kendi lehine çevirmeye çalışan
BAE ve Suudi Arabistan’ın Şeyh
Nevaf ile ilişkilerini fazlasıyla ge-
liştirmeye çalışacakları aşikârdır.
Öte yandan sözde “Yüzyılın An-
laşması” planı ile başlatılmaya ça-
lışılan İsrail ile ilişkilerin normal-
leşmesi sürecinin baş mimarların-
dan ABD ve BAE’nin yanı sıra
Suudi Arabistan’ın da normalleşme
yönünde Kuveyt üzerinde baskı
oluşturmaya çalıştığını söylemek
mümkündür. 

30 Eylül günü mecliste yemin ede-
rek Kuveyt’in yeni Emiri olan Şeyh
Nevaf, ülkesinin Filistinlilere işgal
altındaki topraklarını kurtarmak
amacı ile verdiği desteği sürdüre-
ceğini dile getirmiştir. Hamas Li-
deri İsmail Haniye ile taziye dola-
yısıyla gerçekleştirdiği telefon gö-
rüşmesinde yeni Emir, başta Fi-
listin davası olmak üzere İslam
ümmeti için önemli olan her me-
selenin Kuveyt için önem arz et-
tiğini ve eski Emir Sabah’ın mira-
sına ve bu bağlamda her şeyden
öte Filistin meselesine bağlı kalı-
nacağını vurgulamıştır. Dolayısıyla
Şeyh Nevaf’ın bu açıklamalarından
yola çıkarak yeni dönemde mevcut
emirin normalleşme sürecine ılımlı
bakmayacağını söylemek yanlış
olmayacaktır. 

Eski Emir Sabah’ın oğlu Şeyh Na-
sır’ın veliaht prens olması nokta-
sında ciddi bir potansiyel barın-
dırmasına rağmen Emir Nevaf ta-
rafından aday gösterilen Şeyh Me-
şal, Ulusal Meclis tarafından göreve
seçilmiş ve 8 Ekim günü Kuveyt’in
yeni Veliaht Prensi olarak yemin
etmiştir. Şeyf Meşal de meclis ona-
yından sonra Emir gibi Filistin
meselesine olan bağlılığına yönelik
açıklamalarda bulunmuşsa da yeni
Veliaht Prens’in normalleşme sü-
recinde nasıl bir tutum sergileye-
ceği noktasında özellikle Suudi
Arabistan ve BAE ile ilişkileri göz
önünde bulundurulmalıdır. 

Şeyh Nasır’a oranla kıyaslandığında
ismi zikredilmeyen Şeyh Meşal’in
veliaht prens olma ihtimali gün-
demde hiç yer bulmamıştır. Ancak
bu süreçte Suudi Arabistan Veliaht
Prensi Muhammed bin Selman
ise Şeyh Meşal’in adaylığı henüz
açıklanmadan Şeyh Sabah’ın vefatı
için taziye dileklerini Şey Meşal’e
ileterek akıllarda soru işareti bı-
rakmıştır. On yıllar içerisinde Ku-
veyt siyasetinden uzak durmuş
olduğu ifade edilen Şeyh Meşal’in
Suudi Arabistan tarafından bu
denli dikkate alınması, yeni dö-
nemde Kuveyt’in ne ölçüde Suudi
Arabistan-BAE eksenine kayaca-
ğının sinyalleri olarak değerlen-
dirilebilir. Sonuç itibarıyla, tüm
yoğun baskılar altında yeni yöne-
timin bu süreci nasıl yönetebileceği
takip edilmesi gereken bir unsur
olacaktır. Şeyh Sabah'ın diploma-
sideki esnekliğini yeni Emir ve
Veliaht Prens’in ne ölçüde uygu-
layabileceği, Kuveyt’in normalleş-
meye yönelik tutumunda belirleyici
olacağı savunulabilir. 
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