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Giriş
2020 yılı uluslararası ilişkiler ve Ortadoğu 

siyasetine dair birçok çarpıcı gelişmeye tanık-
lık etmiştir. Koronavirüsün tüm dünyayı etki-
lemesi, petrol fiyatlarındaki ani değişimler, 
Libya’daki savaşın daha fazla ön plana çıkma-
sı, Doğu Akdeniz’deki gerilim, Azerbaycan-Er-
menistan arasındaki çatışmaların artması ve 
diğer gelişmeler bunlardan bazılarıdır. Ayrıca 
2020 yılı içerisinde Umman’da Sultan Kabus 
vefat etmiş ve Körfez’deki güç dengelerini 
değiştirecek bir başka çarpıcı gelişme de Ku-
veyt’te yaşanmıştır. 14 yıl boyunca ülkeyi yö-
neten Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir 
es-Sabah’ın vefat etmesi de 2020 içerisinde 
yaşanan önemli gelişmelerden biri olmuştur. 
Kuveyt resmî ajansı KUNA’nın haberine göre 
Şeyh es-Sabah 91 yaşında Amerika Birle-
şik Devletleri’nde (ABD) hayatını kaybetmiş-
tir.  Kuveyt Bakanlar Kurulu 30 Eylül’de Şeyh 
es-Sabah’ın üvey kardeşi olan Veliaht Prens 
Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın 
ülkenin yeni emiri olduğunu duyurmuştur. Kü-
resel siyasetin koronavirüs (Covid-19) salgını 
ile boğuştuğu, Ortadoğu siyasetinin Yemen, 
Libya, Suriye gibi iç savaşlarla istikrarsızlığın 
kronikleştiği ve Körfez siyasetinin 2017 Körfez 
krizi başta olmak üzere muhtelif politik ter-
cihlerden ötürü bloklaştığı bir konjonktürde 
emir olan Nevaf döneminde Kuveyt siyaseti-
nin nasıl şekilleneceği, dış politik çizginin ne 
yöne evirileceği merak konusu olmuştur. Bu 
anlamda bu analiz Şeyh es-Sabah sonrası Ku-
veyt politikasının gidişatına dair tahminleri ve 
beklentileri ele almaktadır. Geleneksel olarak 
Kuveyt’in Körfez ve Ortadoğu siyasetindeki ta-
rafsız1, dengeleyici ve ara bulucu rolünün Emir 
Nevaf döneminde nasıl şekilleneceği, Veliaht 
Prens Mişal’in bu siyaseti nasıl etkileyece-
ği, Suudi Arabistan-BAE ekseni ve Türkiye ile 
ilişkilerin nasıl olacağı gibi meseleler analizde 

tartışılmıştır. Söz konusu soruların cevapla-
rına ve Kuveyt siyasetinin geleceğine dair se-
naryolara girmeden önce, Nevaf’ın selefi olan 
es-Sabah’ın bıraktığı mirasa yakından bakmak 
yerinde olacaktır. Nitekim es-Sabah sonrası 
siyasetin gidişatı, es-Sabah dönemi incelendi-
ğinde anlaşılabilir. 

Şeyh Sabah’ın Bıraktığı Politik 
Miras: Pragmatik, Diplomatik ve 
Çözüm Odaklı Siyaset

1929-2020 yılları arasında yaşayan Şeyh 
es-Sabah2, 25 yaşından itibaren devletin üst 
kademelerinde diplomatik ve bürokratik gö-
revlere getirilmiştir. Şeyh es-Sabah 1963-
2003 yılları arasında dışişleri bakanı olarak 
görev yaparak3 bu görevde Kuveyt tarihinde 
en uzun süre kalan isim unvanını elde etmiş-
tir. Kuveyt’in ikinci dışişleri bakanı olan Şeyh 
es-Sabah4, 2003’te başbakanlığa 2006 yılında 
ise emirliğe yükselmiştir. Yaklaşık 250 yıldır 
Kuveyt’i yöneten es-Sabah ailesinin 15. lideri 
olan Şeyh es-Sabah5, Kuveyt’in iç ve dış politi-
kasının mimarı olarak görülmektedir. 2006’da 
Şeyh es-Sabah’ın emir olmasıyla birlikte böl-
ge siyasetinde görünürlüğü az olan veya düşük 
profilli bir siyaset sergileyen Kuveyt, bölgesel 
ve küresel düzlemde daha fazla görünür hâle 
gelmiştir. Dolayısıyla Şeyh es-Sabah’ın Ku-
veyt’in dış politika aktivizminin mimarı olduğu 
söylenebilir. Bununla birlikte Körfez’in en “de-

14 yıl boyunca ülkeyi yöneten 
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-
Cabir es-Sabah’ın vefat etmesi de 
2020 içerisinde yaşanan önemli 
gelişmelerden biri olmuştur.
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mokratik” ülkesi olan Kuveyt, iç siyasetinde 
kadın hakları ve kadınların sosyal hayata katı-
lımına ilişkin reformlar yapmıştır. Bu anlamda 
1999’da Emir Cabir el-Ahmed es-Sabah’ın ka-
dınlara verdiği oy kullanma hakkı, Şeyh es-Sa-
bah’ın başbakanlığı döneminde uygulanmaya 
başlanmıştır. Ayrıca kadınlar Kuveyt tarihinde 
Mayıs 2005 seçimlerinde ilk kez oy kullan-
mıştır. Haziran 2005 tarihinde ise Başbakan 
es-Sabah, İdari Gelişim ve Planlama Bakanı 
olarak Müsemma el-Mübarek’i görevlendir-
miştir.6 Dolayısıyla Şeyh es-Sabah iç politika-
da reformcu bir portre çizmiştir. Öte yandan 
es-Sabah mezhepçi politikalar izlememiştir. 
Kuveyt nüfusunun yaklaşık üçte birini oluştu-
ran Şiilere7 yönelik ayrımcı politikalardan uzak 
duran es-Sabah, 2015 yılında Şiilerin camisine 
yönelik yapılan terör saldırısı sonrası ölenleri 
“çocukları” olarak nitelemiştir.8 

Öte yandan Şeyh es-Sabah, Körfez İşbirliği 
Konseyi (KİK)’in 1981’de kurulmasına öncülük 
etmiştir. Güvenlik, ekonomi ve siyasi iş birli-
ğini öngören bu oluşumun kurumsallaşmasını 
arzu eden Şeyh es-Sabah, 2010 sonrası dö-
nemde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)- Suudi 
Arabistan (Suud) ekseninin yıkıcı politikaları-
nın frenlenmesine ve bir noktada KİK’in varlı-

ğının sürdürülmesine de ciddi katkılar sağla-
mıştır.9 Dolayısıyla Şeyh es-Sabah için KİK’in 
etkisiz de olsa varlığını sürdürmesi elzem 
olarak görülmüştür. Bu politika sadece Şeyh 
es-Sabah üzerinden bireysel bir görüşten zi-
yade Kuveyt devlet aklının bir vizyonu olarak 
şekillenmiştir. Bu anlamda Şeyh es-Sabah, 
Arap devrimleri boyunca ne Katar gibi devrim 
yanlısı bir siyaset ne de Suudi Arabistan-BAE 
gibi devrim karşıtı siyaset izlemiştir. Örneğin 
Kuveyt, Bahreyn’deki ayaklanmalara asker 
göndermemiş; sadece sembolik olarak deniz 
kuvvetlerini göndermiştir.10 Benzer şekilde 
Kuveyt yönetimi Riyad ve Abu Dabi’nin aksine 
Libya’da darbeci Hafter’i desteklememiş, me-
seleye yönelik tarafsız bir tutum sergilemiştir. 
Her ne kadar Mart 2015’te Yemen’e yönelik 
başlatılan askerî operasyona askerî destek 
sağlasa da Şeyh es-Sabah bu politikayı değiş-
tirerek krizin son bulması için askerî desteği 
sonlandırmış ve diplomatik faaliyetler yürüt-
meye başlamıştır.11  

Şeyh es-Sabah Suriye İç Savaşı’na Suudi 
Arabistan-BAE gibi maceraperest bir vizyonla 
dâhil olmamıştır. Dış politika yapımında, insa-
ni diplomasiye merkezî önem atfeden ve Suri-
ye’deki silahlı grupların desteklenmesinin böl-
gesel istikrarsızlığı ve çatışmaları artıracağını 
düşünen es-Sabah12 liderliğinde Kuveyt birçok 
bağış konferansına ev sahipliği yapmıştır. Bu 
kapsamda 2013 yılında Suriyeli mültecilere 
verilmek üzere 110 milyon doların toplandığı 
bir konferans organize etmiştir.  Benzer şe-
kilde 2018 yılında Kuveyt’in ev sahipliğinde 
yapılan bir bağış konferansında Irak’ın IŞİD 
sonrası yeniden yapılandırılması adına 30 mil-
yar dolarlık yardım toplanmıştır.13 Son olarak 
Şeyh es-Sabah Filistin’in mücadelesine ciddi 
yardımlar sağlamış ve Körfez’de İsrail karşı-
tı duruşunu korumuştur. Bu anlamda 2014’te 
İsrail saldırıları sonucu altyapı hizmetleri ve 
evlerin yenilenmesi için Gazze’ye 200 milyon 

Güvenlik, ekonomi ve siyasi iş 
birliğini öngören bu oluşumun 
kurumsallaşmasını arzu eden Şeyh 
es-Sabah, 2010 sonrası dönemde 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)- 
Suudi Arabistan (Suud) ekseninin 
yıkıcı politikalarının frenlenmesine 
ve bir noktada KİK’in varlığının 
sürdürülmesine de ciddi katkılar 
sağlamıştır.
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dolar yardım yapmıştır. Filistinliler de Şeyh 
es-Sabah’ın bu yardımlarına bir karşılık olarak 
bir caddenin ismini Şeyh es-Sabah yapmıştır.14 

Bu çerçevede Suriye ve Lübnan başta olmak 
üzere birçok ülkeye yönelik insani yardımları 
sayesinde Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 
2014 yılında “Örnek İnsani Liderlik”15 Ödülü 
es-Sabah’a takdim edilmiştir.16  

Öte yandan Şeyh es-Sabah bölge içi ve böl-
ge dışı aktörlerle sıfır toplamlı oyun yerine uz-
laşı odaklı bir ilişki biçimi kurmaya çalışmıştır. 
1961 ve 1991 yıllarında Irak’ın Kuveyt’e yöne-
lik saldırıları es-Sabah’ın güvenlik politikaları 
üzerinde ciddi tesir bırakmıştır. Irak işgali son-
rası es-Sabah ideolojik çekişmelerden uzak 
çok taraflı17 bir dış politika vizyonu belirlemiş-
tir. Bu anlamda Şeyh es-Sabah çatışmaların 
ve krizlerin son bulması18, gerilimlerin azal-
ması adına Arap dünyasında diplomatik ça-
balar yürütmüştür. 1975-1990 yılları arasında 
cereyan eden Lübnan İç Savaşı’nın ve 1990’a 
kadar süren Yemen İç Savaşı’nın son bulması 
adına faaliyetler yürüten Şeyh es-Sabah 2009 
yılında da Arap Birliği Ekonomik Zirvesi’ne 
ev sahipliği yapmıştır.19 Son olarak 5 Haziran 
2017’de Katar’a yönelik başlatılan ambargo-
nun son bulması adına diplomatik faaliyetler 
yürüten Şeyh es-Sabah 2019 yılının meclis 
açılış konuşmasında da Körfez krizinin son 
bulması yönünde çağrılarda bulunmuştur.20 
Şeyh es-Sabah’ın dış politikaya dair bir mesele 
olarak görülebilecek olan Körfez krizini, iç po-

litikada önemli yer tutan Ümmet Meclisi’nde 
dile getirmiş olması önemli mesajlar taşımak-
tadır. 5 Haziran 2017’de Suudi Arabistan-BAE 
ekseni, siyasal İslami hareketlere karşı açtık-
ları savaşta Katar’ın politikalarından rahatsız 
olmuştur. Bu çerçevede Doha yönetimi terör 
örgütlerini desteklemekle suçlanmıştır. Suudi 
Arabistan-BAE ekseninin Katar’a yönelik baş-
lattığı hava, kara ve deniz ambargosunda Şeyh 
es-Sabah ara buluculuk rolünü üstlenmiştir. 
Körfez içi güç mücadelesindeki kutuplaşma-
nın dozunu düşürmek için diyalog çağrılarında 
bulunmuştur. Bununla birlikte her ne kadar 
Şeyh es-Sabah Körfez krizinin son bulmasına 
dair ciddi adımlar atsa da kriz büyük oranda 
BAE-Suud ekseninin krizin çözülmesine ya-
naşmamasından ötürü hâlen sürmektedir.21 

Şeyh es-Sabah’ın dış politikada bıraktığı son 
miras ABD ile ilişkileri koparmadan yükselen 
küresel ve bölgesel aktörlerle yakınlaşmak 
olmuştur. Bu anlamda ABD ile geleneksel itti-
fakın sürmesini sağlayan emir es-Sabah22 aynı 
zamanda ekonomik büyümenin altın çağına ta-
nıklık etmiştir. Kuveyt, Şeyh es-Sabah’ın emir-
liği döneminde Çin, Rusya, İngiltere, Türkiye 
gibi aktörlerle de yakınlaşarak dış politikada 
aktör çeşitlendirmiş; olası risk ve maliyetle-
ri mezkûr aktörlerle yakınlaşarak azaltmayı 
hedefleyen bir strateji izlemiştir. Görüldüğü 
üzere Şeyh es-Sabah, Kuveyt dış politikasının 
mimarı olarak aktif bir dış politika çizgisi bı-
rakmıştır. Bu dönemde Kuveyt ara bulucu rolü 
üstlenen, insani yardımlarla yumuşak gücü 
kullanan ve Körfez-Ortadoğu denklemlerinde 
dengeleyici rol oynayan bir aktör konumuna 
gelmiştir. 

Emir Nevaf Dönemi Siyasi Çizgi
Modern Kuveyt’in kurucu lideri olarak anı-

lan es-Sabah’ın ölümü Körfez siyasetinde yeni 
bir döneme girildiğini göstermektedir. Aynı za-
manda Sultan Kabus’un da vefat etmiş olması, 

Şeyh es-Sabah’ın dış politikada 
bıraktığı son miras ABD ile ilişkileri 
koparmadan yükselen küresel ve 
bölgesel aktörlerle yakınlaşmak 
olmuştur.
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Körfez siyasetinde uzlaşı, ara buluculuk gibi 
hamleler yerine mücadele ve rekabetin ağır 
basacağı iddialarını ortaya çıkarmıştır.23 Şeyh 
es-Sabah’ın vefat etmesinin ardından Veliaht 
Prens Nevaf, Kuveyt Emiri olmuştur. 1937 
doğumlu olan Nevaf 1962’den beri siyasetin 
içerisinde yer almıştır. 1991 yılından itibaren 
Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı, Savunma 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı gibi görevleri 
üstlenen Nevaf, 2006 yılında Şeyh es-Sabah 
tarafından veliaht prens olarak atanmıştır. 14 
yıl boyunca veliaht prens olarak görev yapan 
Nevaf ülkedeki güvenliğin ve istikrarın manevi 
babası olarak bilinmektedir. 1978-1988 yılları 
ve 2003-2006 yılları arasında İçişleri Bakanı, 
1994’te Ulusal Muhafızlar Başkan Yardımcısı, 
1988’de Savunma Bakanı olarak görevlerini 
yapmıştır. Kuveyt’in askerî sistemini geliştir-
mek ve ulusal muhafızları silahlı kuvvetlerin 
sağ kolu yapmak için çalışmalar yürütmüştür. 
Savunma bakanlığı süresinde ise gerek Irak 
gerekse İran tehditlerinden ötürü savunma 
sanayisinin modernleşmesi adına askerî teç-
hizat ve materyallerin artırılması yönünde faa-
liyetler yürütmüştür.24  

Şeyh Sabah’ın vefatı ile birlikte Kuveyt dış 
politikasının ilkesel ve göreceli bağımsız duru-
şunun değişip değişmeyeceği tartışma konusu 
olmuştur.25 Nevaf’ın Kuveyt’i Körfez, Ortadoğu 
ve küresel ölçeklerde daha yüksek bir profi-
le ulaştırması da pek olası değildir. Nitekim 
Şeyh Sabah’ın oğlu olan Nasır’a kıyasla çok 
düşük bir profil sergileyen Nevaf gerek Ku-
veyt’teki gençlik gerekse Kuveyt yönetici elit 
arasında parlayan bir yıldız değildir. Bu an-
lamda Nevaf’ın Kuveyt’i yerel, bölgesel ve kü-
resel düzlemlerde aktif hâle getirmesi düşük 
bir olasılıktır. Bu çerçevede 1960’lı yıllardan 
beri Kuveyt hükûmetlerinde görev alan Emir 
Nevaf’ın, Şeyh es-Sabah’ın büyük oranda inşa 
ettiği Kuveyt dış politikasını sürdüreceği tah-
min edilebilir.26 Nitekim Emir Nevaf, ülkesinin 

geleneksel dış politikasını sürdüreceğini defa-
larca ifade etmiştir.27  

Bununla birlikte Nevaf’ın iç siyasette-
ki tecrübesi ve güvenlik mimarisindeki rolü 
Kuveyt’in orta ve uzun vadede iç siyasete ve 
güvenliğe odaklanacağının bir işareti olarak 
yorumlanabilir. Nitekim Emir olduktan sonra 
yaptığı ilk konuşmada Nevaf, ülke içerisinde 
birlik olunması yönünde mesajlar vermiştir.28  

Benzer şekilde 5 Kasım’da yapılması karar-
laştırılan parlamento seçimleri öncesi Emir 
Nevaf milletvekillerine Şeyh es-Sabah’ın bı-
raktığı politik çizgisini takip edeceğini belirt-
miştir. Ayrıca ülkenin geçtiği türbülans ve kriz 
döneminde ulusal birliğin en güçlü silah oldu-
ğu mesajını vermiştir.29   

Nevaf’ın dış politik tecrübeye haiz olma-
ması ve bölgedeki koşulların mevcudiyeti 
Kuveyt’in dış politikada daha aktif bir ülke ol-
masının zorluğunu ortaya koymaktadır. Öte 
yandan Nevaf’ın dış politikaya dair isteksizliği 
de Nevaf döneminde Kuveyt’in daha fazla iç 
politik meselelerle ilgileneceğine dair iddiala-
rı güçlendirmektedir. Her ne kadar dış politi-
kada radikal bir değişimin gerçekleşmesi kısa 
vadede zor görünse de Nevaf dönemi Kuveyt’in 
es-Sabah dönemindeki gibi aktif bir dış politika 
izlemesi düşük bir ihtimal olarak değerlendi-
rilmektedir. Nitekim Kuveytli araştırmacıların 
bu dönemde Kuveyt’in daha düşük profilli bir 
dış politika izleyeceğine dair ifadeleri basına 

Nevaf’ın iç siyasetteki tecrübesi 
ve güvenlik mimarisindeki 
rolü Kuveyt’in orta ve uzun 
vadede iç siyasete ve güvenliğe 
odaklanacağının bir işareti olarak 
yorumlanabilir. 
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yansımaktadır.30 Söz konusu durumun temel 
nedenleri arasındadır. Bu anlamda Nevaf’ın 5 
Aralık 2020’de yapılması beklenen parlamento 
seçimlerine, Covid-19 salgını ile mücadeleye 
ve kötü yöne evirilen ekonomiye odaklanması 
beklenmektedir. Moody’s kredi derecelendir-
me kurumunun ilk kez Kuveyt’in kredi notunu 
düşürmesi Emir Nevaf’ın ekonomiye öncelik 
vermesine neden olabilir. Öte yandan gerek 
Covid-19 salgını gerekse petrol fiyatlarındaki 
değişim Kuveyt’in ekonomik olarak sorunlarla 
yüzleşmesine neden olmuştur. 2020-2021 yılı 
bütçesinde 3 milyar dolar kesintiye giden Ku-
veyt’in ekonomik olarak %7,8 olarak küçülme-
si beklenmektedir.31 Bununla birlikte birçok 
ekonomi uzmanına göre Covid-19 nedeniyle 
küresel petrol fiyatlarındaki değişimler Ku-
veyt’te %25’lere kadar devalüasyon olmasına 
sebep olabilir. 25.000-30.000 civarı olan küçük 
ve orta büyüklükteki işletmelere veya özel sek-
töre yönelik kapsamlı planların ve sübvansi-

yonların parlamento tarafından engellenmesi, 
yolsuzluk, Suudi Arabistan ve BAE gibi Körfez 
ülkelerinde uygulamaya koyulan katma değer 
vergisinin uygulamaya geçmemesi, nüfusun 
%70’ini oluşturan yabancı işçilerin ülkelerine 
dönmeleri32 vb. sorunlar Kuveyt’in Körfez’de 
ekonomik reforma en çok ihtiyaç duyan ülke 
olduğunu ortaya koymaktadır.33 Bu anlamda 
Kuveyt’in yeni Emiri Nevaf’ın dış politikadan 
daha çok iç politikaya ve ekonomik reformlara 
yönelmesi rasyoneldir.

Kuveyt’tekine benzer bir devlet başkanlığı 
değişim sürecini Umman tecrübe etmiş, Um-
man’ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık dış poli-
tikada statükoyu korumayı tercih ederek iç po-
litika ve ekonomiye odaklanmıştır. Emir Nevaf 
liderliğindeki Kuveyt siyasetinin kısa vadede 
radikal bir dönüşüm yaşaması zor gözükmek-
tedir. Şeyh es-Sabah dönemi Kuveyt dış politi-
kasındaki aktivizm ara buluculuk, insani yar-
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dım gibi unsurlar üzerine inşa edilmiştir. Emir 
Nevaf döneminde ise bu aktivizmin gerek Co-
vid-19 krizi gerekse petrol fiyatlarındaki düşüş 
nedeniyle gerileyeceği düşünülmektedir. Bu 
anlamda Emir Nevaf Şeyh es-Sabah’ın ara bu-
luculuk rolünü ve insani yardım politikalarını 
bölgesel kutuplaşmaya angaje olmadan düşük 
profilli sürdürmesi beklenmektedir. Dolayısıy-
la Emir Nevaf döneminde Kuveyt’in geleneksel 
politikalarını sürdüreceği ön görülmektedir. 
Nitekim birkaç uzmana göre es-Sabah’ın ku-
rumsal vizyonu Körfez ve Ortadoğu ölçeğinde 
ülkesini Kuveyt markası hâline getirmiştir.34  
Yaşanan değişiklik dolayısıyla Kuveyt’in radi-
kal bir değişim yaşaması oldukça düşük bir 
ihtimal olarak görülmektedir. Bununla birlikte 
Veliaht Prenslerin, Körfez ölçeğinde siyaseti 
aktif şekilde etkiledikleri de göz önünde bu-
lundurulursa Kuveyt Veliaht Prensi Mişal’in 
politik çizgisinin Kuveyt dış politikasına yansı-
yacağı tahmin edilebilir. 

Veliaht Ekseni

Kuveyt anayasasına göre emir tarafın-
dan belirlenen veliaht prens meclisin onayı-
na sunulmaktadır. 2006 yılında Emir’in veli-
aht olarak belirlediği Şeyh Saad el-Abdullah 
es-Sabah’ı sağlık sorunlarından ötürü parla-
mentonun onaylamaması üzerine yapılan yeni 
oylamada emir Şeyh es-Sabah seçilmiştir.35  
Parlamentonun es-Sabah’ın emirliğini des-
teklemesi, Şeyh es-Sabah’a güçlü bir siyasi 
temel sağlamıştır.36 Öte yandan söz konusu 
durum Kuveyt iç siyasetinde parlamentonun 
gücünü ortaya koymaktadır.37 Aynı zamanda 
2006’daki emir değişimi ile Kuveyt’in yönetici 
ailesi olan es-Sabah ailesi içerisindeki es-Sa-
lim ve el-Cabir kolları arasındaki güç müca-
delesinde denge el-Cabir tarafına doğru evril-
miştir. 

Şeyh es-Sabah, Nevaf’ı tahta geldikten 9 
gün sonra belirlemiş; parlamento 23 gün son-
ra onaylamıştır. Şeyh Cabir ise veliaht prensi 
Şeyh Saad’ı göreve geldikten 31 gün sonra be-
lirlemiş; parlamento Cabir’in emir olmasından 
47 gün sonra veliahdı onaylamıştı. Anayasa her 
ne kadar Emir Nevaf’a veliaht prensi belirle-
mesi noktasında 1 yıl verse38 de göreve geldik-
ten bir hafta sonra veliaht prensliğe Şeyh Mi-
şal el-Ahmed es-Sabah’ın ismini sunmuştur. 
Parlamentoda yapılan oylamada oy çokluğu 
ile veliaht prens Şeyh Mişal seçilmiştir. Par-
lamentonun Emir’in önerdiği ismi onaylaması, 
Emir Nevaf’a olan güveni ortaya koymaktadır. 

Veliaht prens Kuveyt siyasetini şekillendi-
rilmesinde aktif bir oynayabilir. Nitekim emir 
Nevaf Kuveyt’in başbakanlık yapmayan ilk 
emiri konumundadır. Başbakanlık yerine içiş-
leri ve savunma bakanlığı gibi daha düşük pro-
filli görevlere gelmiş olması39 Nevaf’ın dış po-
litika öncelikleri hakkında öngörü yapılmasını 
zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla Emir Nevaf’ın 
aktif bir çizgi izlemesi zor görünmektedir. Bu 
noktada oluşacak politik boşluk risk ve fırsat-
ları beraberinde getirmektedir. Göreve gele-
cek veliahdın da bu boşluğu doldurma ihtimali 
yüksektir. 

Emir Nevaf’ın dış politikada geleneksel 
kodlarda çarpıcı değişikliklere gitmemesi Ve-
liaht Prens’in daha fazla sorumluluk almasına 
ve dış politikaya yön vermesine yol açabilir.40  
Bu anlamda Veliaht Prens’in nasıl bir çizgide 
siyaset izleyeceği önemli bir konu olarak or-
taya çıkmaktadır. 1940 doğumlu olan Veliaht 
Prens Mişal 2004’ten beri Kuveyt Ulusal Mu-
hafızları Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 
1967-80 yılları arasında istihbarat- güvenlik 
bürosunun başında görev yapan Mişal, gele-
neksel bir çizgide siyaset izlemektedir ve daha 
çok ulusal güvenlikle zikredilen bir isimdir.41 
81 yaşında olan Mişal birçok bölge uzmanına 
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göre42 veliaht olması zor görünen bir isimdi. 
Kuveyt’teki siyasal sisteme göre emir tarafın-
dan belirlenen veliahdın, parlamentonun üçte 
ikisi tarafından onay alması gerekmektedir. 
Şeyh es-Sabah’ın ölümü üzerine Kuveyt siyasi 
geleneğine göre görev süresi son bulması ge-
rekmektedir. Emir Nevaf ise parlamentonun 
görev süresini 20 Ekim’e kadar uzatarak par-
lamento seçimlerinin ardından mecliste mu-
halefetin büyümesini ve veliaht tayininin red-
dedilip iç siyasetin çalkantılı sürece girmesini 
engellemiştir. Bu açıdan bakıldığında Emir Ne-
vaf’ın ilk hamlelerinin pragmatist olduğu söy-
lenebilir. Parlamentonun 2/3’sinin oyunu alan 
Mişal, Kuveyt’in yeni veliaht prensi olmuştur. 
Bununla birlikte Emir’in kendi kardeşini veli-
aht olarak ataması Kuveyt siyasi geleneklerine 
uygun hareket ettiğini göstermektedir. Nite-
kim Şeyh es-Sabah kardeşi olan mevcut Emir 
Nevaf’ı veliaht olarak tayin etmişti. Öte yandan 

veliaht olarak tayin edilen Mişal’in Şeyh es-Sa-
bah’a yakın bir isim olması da pragmatist kod-
lar üzerinden okunabilir. Emir Nevaf’ın Şeyh 
es-Sabah’ın güvendiği bir ismi veliaht olarak 
ataması Kuveyt iç siyasetinde gücü sağlamlaş-
tırması açısından önemlidir. Ayrıca, Mişal’in 
diğer muhtemel veliaht prenslerden biri ola-
rak görülen Nasır Muhammed gibi figürlerden 
eleştirilere maruz kalmamış olması Nevaf’ın 
Kuveyt’teki iç siyasi dinamikleri de yakından 
takip ettiğini göstermektedir. 

Bununla birlikte Mişal’in veliahtlığa aday 
gösterilmesi diğer veliahtlar açısından değer-
lendirildiğinde Kuveyt’in Muhammed bin Sel-
man’ı (MbS)43  olarak gösterilen Nasır es-Sabah 
el-Ahmed’in güç kaybettiğini ortaya koymak-
tadır. 2035 vizyonu, yolsuzlukla mücadele, Çin 
ile yakınlaşma gibi konularla popülerlik kaza-
nan reformist Nasır’ın44 veliahtlık sürecinden 
uzaklaştırılması Kuveyt’in statükocu eksende 
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siyaset izleyeceği şeklinde yorumlanabilir. Di-
ğer bir deyişle Nasır gibi reformist bir prens 
yerine Mişal’in veliaht olarak belirlenmesiyle 
birlikte Emir Nevaf döneminde iç politikada 
İslamcılara ve özellikle Müslüman Kardeşle-
re yönelik baskıların artması beklenebilir.45 
Nitekim içişleri bakanlığı ve güvenlik hizmet-
leri başkanlığı yapan Mişal, Kuveyt güvenlik 
bürokrasisinin bir parçası olarak görülmekte-
dir.46  Bu anlamda Kuveyt medyasına göre 12 
Ekim tarihinde Mısır’daki darbeci Cumhurbaş-
kanı Abdülfettah el-Sisi karşıtı paylaşımların-
dan ötürü 3 muhalif Mısır’a teslim edilmiştir.47 

Bu adım Mişal döneminde Kuveyt’in siyasal 
İslamcılara  yönelik daha sert adımlar atabile-
ceğinin işareti olarak yorumlanabilir. Bununla 
birlikte Mişal’in veliahtlığında Kuveyt’in İhvan 
politikasının Suudi Arabistan-BAE eksenine 
yakın bir siyaset izlemesi beklenebilir. Şeyh 
es-Sabah’ın vefatı üzerine Suudi Arabistan Ve-
liaht Prensi Muhammed bin Selman Mişal’i te-
lefonla arayarak taziyelerini iletmişti.48 Suudi 
Arabistan-BAE çizgisine yakın bir isim olarak 
görülen Mişal, bin Selman’a yakın bir isim ola-
rak bilinen Suudi Arabistan Devlet Bakanı Tür-
ki bin Muhammed bin Fahd tarafından ziyaret 
edilmiştir. Ziyarette Kral Selman adına Mişal’i 
Suudi Arabistan’a davet eden bir mektup veril-

miştir. Kuveyt veliahtlarının bir geleneği hâline 
gelen ilk yurt dışı ziyaretinin Suudi Arabistan’a 
yapılması Suudi Arabistan-Kuveyt ilişkilerinin 
tarihi dokusunu ortaya koymakla birlikte Emir 
Nevaf ve Veliaht Mişal döneminde Kuveyt’in 
Suudi Arabistan-BAE çizgisine çekilmeye ça-
lışıldığı şeklinde yorumlanabilir. Bununla bir-
likte Kuveyt yargısının aldığı kararların politik 
amaçları olduğu da iddia edilebilir.

İlk olarak Ağustos 2019’da eski bir millet-
vekili olan Abdullah en-Nafisi sosyal medyada 
BAE’yi aşağılamak suçundan ötürü yargılan-
mıştır. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, en-Nafisi’yi 
Kuveyt-BAE arasındaki diplomatik ilişkileri 
üzerinde yıkıcı etki bırakabilecek bir tehdit ol-
duğunu iddia etmiştir.  Kuveyt Ceza Mahkeme-
si ise 4 Ekim’de en-Nafisi’nin suçsuz bulundu-
ğunu ve serbest bırakıldığını duyurmuştur.49  
İkincisi BAE ve Suudi Arabistan’ı sosyal med-
yada aşağılamak suçu ile yargılanan milletve-
kili Nasır ed-Duveyla Temyiz Mahkemesi’nin 
aldığı kararla serbest bırakılmıştır.50  Üçüncü-
sü Kuveytli bir yazar olan Fuad el-Haşim, Ka-
tar’ı aşağılamaktan dolayı 7 yıl hapis cezasına 
çarptırılmıştır.51 BAE-Suud eksenini eleştiren 
isimlerin serbest bırakılıp Katar’ı eleştiren 
isimlerin hapsedilmesi, ilk bakışta Kuveyt’in 
Emir Nevaf döneminde BAE-Suud ekseninde 
siyasetten uzak kalacağına dair çıkarımları 
güçlendirse de böylesi bir durumun zor olduğu 
belirtilebilir. Nitekim Kuveyt diğer Körfez ve 
Ortadoğu ülkelerine kıyasla düşünce özgürlü-
ğüne yer veren bir ülkedir. Bu durumdan ötürü 
yargı siyasetten nispeten bağımsızdır. Dolayı-
sıyla yargının aldığı kararın siyasal çerçevede 
değerlendirilmesi yanlış okumalara sebep ve-
rebilir. Öte yandan Kuveyt’in ekonomik darbo-
ğaza girmesi Suudi Arabistan-BAE ekseninin 
petro-dolar diplomasisiyle Kuveyt siyasetine 
yön vermesini sağlayabilir. 

Nasır gibi reformist bir prens 
yerine Mişal’in veliaht olarak 
belirlenmesiyle birlikte Emir Nevaf 
döneminde iç politikada İslamcılara 
ve özellikle Müslüman Kardeşlere 
yönelik baskıların artması 
beklenebilir.  İçişleri bakanlığı ve 
güvenlik hizmetleri başkanlığı 
yapan Mişal, Kuveyt güvenlik 
bürokrasisinin bir parçası olarak 
görülmektedir.
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Bölgesel Yansımalar 
Şeyh es-Sabah’ın vefatı bölgesel ve yerel 

güç dengelerini etkileyebilecek potansiyele 
sahiptir. Birçok bölge uzmanı es-Sabah son-
rasında Kuveyt’in Nevaf liderliği altında ciddi 
baskılara maruz kalacağını iddia etmektedir. 
Bu anlamda Kuveyt’in, KİK’in birliğinin sür-
dürülmesine dair sıklıkla dile getirdiği söyle-
min test edileceği öne sürülmektedir. Kuveytli 
kaynakların iddiasına göre Kuveyt iç siyasetin-
de Suudi Arabistan’a yakın birçok etkin isim 
bulunmaktadır. Şeyh es-Sabah döneminde 
pek fazla etkin olamayan bu isimler Nevaf 
döneminin tecrübesizliğini ve pasifliğini bir 
fırsat olarak kullanabilir. Bu anlamda Suudi 
Arabistan-Kuveyt ilişkilerinin gerilimli geçme-
si beklenebilir. Söz konusu gerilimli alanlar 
iki ülke arasındaki sınır sorunları ve bölgesel 
meselelere yönelik bakış farklılıklarıdır. Suudi 
Arabistan tarafı Kuveyt Parlamentosunun, Ku-
veyt dış politikasını etkilemesinden rahatsızlık 
duymaktadır. Her ne kadar düşük seviyede et-

kiye sahip olsa da Kuveyt Ümmet Meclisi Ku-
veyt’in başta Filistin meselesi olmak üzere dış 
politik kararlarını etkilemektedir. Dolayısıyla 
Kuveyt’in diğer Körfez monarşilerinin aksine 
anayasal monarşiye ve etkin bir parlamento-
ya sahip olması52 Suudi Arabistan’ın Kuveyt’in 
iç işlerine karışmasıyla sonuçlanabilir. Söz 
konusu durum yeni Emir Nevaf döneminde 
Suudi Arabistan’ın Kuveyt’e daha fazla baskı 
uygulayıp kendi eksenine çekme çabalarının 
yoğunlaşmasına neden olabilir. Bununla bir-
likte bin Selman, Eylül 2018’den beri Kuveyt’e 
resmî ziyaret gerçekleştirmemiştir.53 Sınır 
sorunları ve Kuveyt’in Körfez krizindeki ara 
buluculuk rolünden rahatsız olan bin Selman, 
es-Sabah’ın cenazesine katılmamıştır. Dolayı-
sıyla Körfez’in yeni nesil liderlerinden olan bin 
Selman ve ekibi es-Sabah’ın siyasetini olumlu 
karşılamamıştır. 

Diğer taraftan Kuveyt’in İsrail ile normal-
leşmeye karşı duruşu da Nevaf dönemi Ku-
veyt- Körfez ilişkilerini etkileyecektir. Kuveyt 
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iç siyasi dinamikler, Filistinli diaspora ve 
pan-Arabist ideolojinin benimsenmiş olma-
sından ötürü İsrail ile normalleşmeye karşı 
bir siyaset izlemektedir.54 Söz konusu İsrail 
ile normalleşme karşıtı siyaset Şeyh es-Sabah 
döneminde inşa edilmiştir. Es-Sabah’ın vefat 
etmesiyle birlikte Kuveyt’in İsrail ile normal-
leşme örüntüsüne katılıp katılmayacağı tartı-
şılmaya başlanmıştır. Es-Sabah ailesi içerisin-
den kıdemli bir isme dayandırılan habere göre 
Kuveyt’in yeni emiri Nevaf da Şeyh es-Sabah’ın 
çizdiği vizyona göre hareket etmek istemekte-
dir. Bu anlamda Emir Nevaf’ın BAE-Bahreyn 
gibi İsrail ile tek taraflı normalleşen aktörleri 
desteklemediği söylenebilir. Diğer bir deyiş-
le Emir Nevaf, İsrail ile ilişkilerin nasıl ve ne 
koşullarda tesis edileceği meselesine Şeyh 
es-Sabah’ın dış politika perspektifinden bak-
maktadır. Şeyh es-Sabah gibi Emir Nevaf’ın da 
İsrail ile normalleşmeye karşı durması rasyo-
nel bir davranış olarak değerlendirilebilir. Ni-
tekim gerek parlamento55 gerekse halk İsrail 
ile normalleşmeye karşı Emir Nevaf’ın siyase-
tini belirlemiştir. Söz konusu durum BAE-Su-
ud eksenini rahatsız etmektedir. Bu anlamda 
kısa vadede politik etkinlik alanı kısıtlı olan 
Kuveyt’in- arkasına Trump/ABD desteğini alan 
bin Selman ve bin Zayid ekibi tarafından İsrail 
ile normalleşme sürecine katılması için bas-
kıya uğraması beklenebilir.56 Nitekim İsrail ile 
normalleşmenin (Yüzyılın Anlaşması) mimarı 
olan Jared Kushner, Şeyh es-Sabah’ın Filistin 
desteğini “radikal” olarak tanımlamaktadır.57 

Nevaf’ın iç siyasette güç konsolidasyonu 
yapması daha elzemdir. Milletvekili genso-
rularının ve hükûmetlerin istifalarının kro-
nikleştiği bir iç siyasi konjonktürde emir Ne-
vaf’ın İsrail ile normalleşme kararı alması 
rasyonel bir seçenek değildir. Ayrıca Nevaf’ın 
veliaht olarak Nasır’ı seçmemesi de İsrail ile 
normalleşmeye yönelik tutumunu ortaya koy-
maktadır. Bu anlamda İsrail ile gizli ilişkiler 

yürüttüğü iddia edilen Nasır58, Kuveyt’te ABD 
ve İsrail’e en yakın isim olarak bilinmektedir. 
Emir Nevaf Kuveyt’in MbS’i olarak bilinen Na-
sır yerine Mişal’i veliahtlığa aday göstererek 
İsrail karşıtı siyasetin devam edeceğinin sin-
yallerini vermiştir.

Öte yandan ABD’nin de Kuveyt’teki yeni 
süreci ve Körfez siyasetini etkilemesi bek-
lenebilir. Bu anlamda Washington’ın Körfez 
krizi, İran ile ilişkiler ve İsrail ile normalleşme 
bağlamında Kuveyt siyasetine müdahil olma-
sı beklenebilir. Hatırlanacak olursa 5 Haziran 
2017’de başlayan Körfez krizinin ilk safhala-
rında Trump’ın Katar karşıtı söylemleri sosyal 
medyada yankı bulmuştu. Fakat daha sonra 
ABD’deki birtakım çevrelerin Körfez krizinin 
Washington’ın ulusal çıkarlarına hizmet etme-
diğini düşünerek krizin sonlanması noktasında 
adımların atılması gerektiğini dile getirmişti. 
Bu anlamda Kuveyt emiri Şeyh es-Sabah de-
falarca Trump ve krizin tarafları ile görüşerek 
krizin son bulması adına diplomatik faaliyet-
ler yürütmüştü.59 Dolayısıyla Washington’un 
Kuveyt Emiri Nevaf’a krizin son bulması adına 
ara buluculuk faaliyetlerini sürdürmesi nokta-
sında destek sağlayacağı iddia edilebilir. Bu-
nunla birlikte Nevaf döneminde ABD’nin Ku-
veyt’e İran ile sürdürdüğü iyi ilişkileri yeniden 
gözden geçirmesi noktasında baskı yapması 
beklenebilir. Söz konusu durum Kuveyt’in böl-
gede Katar gibi marjinalize olup İran ile daha 
fazla yakınlaşması ile sonuçlanabilir. Ayrıca 
Trump’ın Körfez-İsrail normalleşmesinde ay-
kırı ses olarak görülen Kuveyt’e baskı politi-
kaları uygulaması beklenebilir. Bu anlamda 
kurumsal olarak İsrail karşıtlığının benimsen-
diği Kuveyt’te Emir Nevaf döneminde ABD ile 
ilişkilerde belirsizlikler bulunmaktadır. Kasım 
2020’de yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri de 
Kuveyt’teki emir değişiminin Körfez’e yansı-
malarını etkileme potansiyeline sahiptir.  
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Son olarak Emir Nevaf döneminde Türki-
ye ile ilişkiler de büyük önem arz etmektedir. 
Kuveyt şeyh es-Sabah döneminde özellikle 
2016’dan sonra Türkiye ile askerî anlamda 
yakın ilişkiler geliştirmiştir. Bu kapsamda 
güvenlik alanında çeşitli anlaşmalar imza-
lanmıştır. İki ülke arasında kurulan askerî iş 
birliği ekonomiye de yansımış, ticari ilişkiler 
geliştirilmiştir. Dahası Kuveyt nüfusuna oran-
la Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülke 
konumuna yükselmiştir. Bu minvalde Cum-
hurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin 
Ortadoğu ve Körfez politikasında Kuveyt’e ayrı 
önem atfettiği söylenebilir. Erdoğan ile Şeyh 
es-Sabah arasında kurulan samimi ve güçlü 
diyalog iki ülke ilişkilerine olumlu yansımış-
tır. İki ülke arasındaki yakın ilişkinin Emir Ne-
vaf döneminde de sürmesi beklenmektedir.60  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh es-Sabah’ın 
vefatı sonrası Kuveyt’e ziyaret gerçekleştir-
miş, yeni Emir Nevaf ile görüşmüştür. Öte 
yandan Suudi Arabistan’da Türkiye karşıtı 
propagandanın bir uzantısı olan Türk malla-
rını boykot etme meselesinde Kuveytli birçok 
siyasetçi Türkiye’yi desteklemiştir. Bu minval-
de Türkiye ekonomisinin güçlendirilmesi yö-
nünde çağrılarda bulunulmuştur. Söz konusu 
durum, Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin derinliğini 
ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, Emir Ne-
vaf dönemi Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin Suudi 
Arabistan-BAE ekseninin ve ABD başkanının 
siyasetinden etkileneceği fakat Şeyh es-Sabah 
dönemindekine benzer bir seyir alacağı ileri 
sürülebilir. 

Sonuç
Kuveyt Emiri es-Sabah’ın vefat etmesiyle 

birlikte iç-dış politika ve ekonomik gelişmele-
rin nasıl şekilleneceği tartışılmaya başlanmış-
tır. Es-Sabah’ın Kuveyt siyasi tarihinde kurum-
sallaşmada öncü rol üstlenmesine rağmen, 
vefatı sonrası ülkenin radikal bir siyasi dönü-

şüm geçirmesi beklenmemektedir. Nitekim 
gerek ülkedeki parlamento gerekse dış poli-
tikanın uluslararası, bölgesel, yerel düzeyler-
de ve halk tabanında popüler olması Kuveyt’in 
es-Sabah sonrasında kısa vadede geleneksel 
politikalarından vazgeçmesini engelleyebilir. 
Bu anlamda Nevaf döneminde dış politika ye-
rine daha fazla iç politikaya ve ekonomiye yö-
nelik adımların atılması beklenebilir. Covid-19 
salgını ve 2035 Vizyonu birlikte düşünüldüğün-
de, Emir Nevaf ve Veliaht Mişal’in ekonomik 
reformlarla ve yolsuzlukla mücadele nokta-
sında öne çıkacağı tahmin edilebilir. Bu nok-
tada ekonomik yardım veya programa ihtiyaç 
duyacak olan Kuveyt, hâlihazırda var olan Su-
udi Arabistan-BAE ekseninin baskılarına daha 
fazla maruz kalabilir. Diğer bir deyişle Afrika 
başta olmak üzere birçok noktada finansal 
yardımla siyaseti yönlendirmeyi hedefleyen 
Suudi Arabistan-BAE çizgisi, Kuveyt’in geçirdi-
ği siyasal ve ekonomik türbülansı fırsat olarak 
görebilir. Bu durum Kuveyt’teki yeni Emir’in 
ve Veliaht’ın ciddi meydan okumalarla karşı-
laşmasına ve istikrarsızlığa yol açabilir. Her 
ne kadar Şeyh es-Sabah’ın politikaları devlet 
politikası olarak benimsenmiş olsa da par-
lamento içerisindeki ve bürokrasideki Suudi 
Arabistan-BAE eksenine yakın isimlerin etkin-
liği Kuveyt siyasetinin gidişatını etkileyebilir.61  

Emir Nevaf’ın birçok meydan okuma ile 
karşı karşıya gelmesi beklenmektedir. Bun-
lardan ilki iç siyasi istikrarsızlıktır. Her ne ka-
dar Şeyh es-Sabah anayasaya uygun hareket 
etse de onun döneminde iç siyaset ciddi an-
lamda istikrarsız bir hal almıştır. Bu anlamda 
hükûmet ile meclis arasında derin ayrılıklar 
tezahür etmiştir. Es-Sabah’ın emirliği döne-
minde 14 yıl boyunca parlamento 7 kez feshe-
dilmiş, 14 hükûmet istifa etmiş, 3 farklı baş-
bakan atanmıştır. Şeyh es-Sabah döneminde 
dahi Kuveyt’in böylesi istikrarsız bir iç siyasete 
tanıklık etmesi Emir Nevaf açısından bir mey-
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dan okuma olarak görülebilir. İkinci meydan 
okuma ise Covid-19, ekonomik durgunluk, 
yolsuzluklar, hükûmetin yeterli hizmet sağla-
yamaması, Bidunların statüleridir. Söz konu-
su meseleler Emir Nevaf’ın çözmesi gereken 
meydan okumalar olarak sıralanabilir. Mezkûr 
meydan okumalar Emir Nevaf’ın iç siyasete 
odaklanmasını elzem kılmaktadır. Bununla 
birlikte dış siyasete dair de meydan okuma-
lar bulunmaktadır. Bunlar, Körfez krizi ve 
bölgesel kutuplaşma, İsrail ile normalleşme, 
Türkiye-İran ile ilişkiler şeklinde sıralanabilir. 
Bu anlamda İran-ABD arasında cereyan eden 
gerilimin Kuveyt’e yansıması beklenebilir. 
İran’a pragmatik bir şekilde yaklaşan Kuveyt 
Mayıs 2018’de ABD’nin P5+1 anlaşmasından 
çekilmesini Suudi Arabistan-BAE gibi olumlu 
karşılamamıştır.62 Bu anlamda Emir Nevaf’ın 
İran siyasetinin kritik öneme haiz olduğu söy-
lenebilir.

Emir Nevaf’ın 83 yaşında olması ve sağlık 
problemleriyle yüzleşiyor olması benzer şe-
kilde Veliaht Prens Mişal’in 70’li yaşlarda ol-
ması Kuveyt iç siyasetindeki istikrara meydan 

okuyan gelişme olarak görülebilir. Söz konusu 
durum iki açıdan değerlendirilebilir. Bunlar-
dan ilki Körfez ölçeğindedir. Buna göre Suu-
di Arabistan ve BAE rejimleri bin Selman gibi 
genç ve bin Zayid gibi aktif isimleri veliahtlığa 
getirerek yönetimde jenerasyon değişikliğine 
gitmiş63 ve gücün el-Suud ve el-Nahyan aile-
lerinde kalmasını sağlamıştır. Buna rağmen 
Kuveyt henüz böylesi bir dönüşüme tanıklık 
etmemiştir. Kısa vadede böyle bir dönüşümün 
gerçekleşmesi de mümkün görünmemekte-
dir. Nitekim emir potansiyeli taşıyan prensle-
rin ezici çoğunluğu 70’li yaşların üstündedir. 
İkinci ölçek ise Kuveyt ölçeğidir. Bu anlamda 
gerek Emir gerekse Veliaht’ın ileri yaşlarda 
olması Kuveyt’teki genç nüfusla tezatlıklar 
arz etmektedir. Popülizmin artışta olduğu Ku-
veyt’te64 gençlerin siyasal katılımları ve istek-
lerinden uzak bir profil çizen Emir ve Veliaht’ın 
ne kadar başarılı bir siyaset izleyeceği de me-
rak konusudur.

Eski nesil yöneticilerin Körfez siyaset sah-
nesinden çekilmesi ile birlikte bir güç boşluğu 
ortaya çıkabilir. Söz konusu güç boşluğunun 
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politik hırslara haiz olan bin Selman-bin Zayid 
ekseni tarafından fırsat olarak görüldüğü tah-
min edilebilir.65 Dolayısıyla Şeyh Sabah’ın ve 
Sultan Kabus’un vefat etmesi Körfez ölçeğinde 
radikal kanadın önünü açan bir hamle olarak 
okunabilir. Daha somut ifade etmek gerekirse 
Şeyh Sabah’ın vefat etmesiyle birlikte Muham-
med bin Selman ve Muhammed bin Zayid gibi 
agresif ve müdahaleci politikaları benimseyen 
Körfez’in şahin kanadını frenleyecek aktör sa-
yısı azalmış, Körfez siyaseti yeni bir döneme 
girmiştir. Söz konusu durum yeni emir Nevaf 
için ciddi bir meydan okuma olarak görülmeli-

dir. Ayrıca Türkiye açısından Şeyh Sabah’ın ve 
Sultan Kabus’un yokluğu bir meydan okuma 
olarak görülebilir. Suudi Arabistan-BAE ek-
seninin saldırgan politikalarını dizginleyecek 
kapasitede ve diplomatik tecrübeye sahip Şeyh 
Sabah’ın Körfez denklemindeki eksikliği Tür-
kiye, İran ve Katar açısından olumsuz sonuçlar 
doğurabilir. Yeni Emir Nevaf’ın es-Sabah’a kı-
yasla dış politikadaki tecrübesizliği66 ile Suudi 
Arabistan-BAE ekseninin Kuveyt iç siyasetin-
deki etkisi beraber düşünüldüğünde mevcut 
konjonktür Türkiye, İran ve Katar için birtakım 
riskler ve tehditler içermektedir. 
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