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Resmi Ad› Filistin Devleti
Baflkent Kudüs

D›fliflleri Bakan› Riyad el-Maliki (Bat›
fieria), Mahmud Zahar (Gazze)

Yüzölçümü 6.220 km2

Türkiye Büyükelçisi Nebil Maruf

Nüfus 4.149.100

Paramiliter 56.000

GSMH 2,568 milyar dolar

Etnik Yap›

Arap %85, Yahudi %15

Hükümet Biçimi Parlamenter demokrasi

Dini Yap›

Müslüman %80,
Yahudi %15, H›ristiyan %5

Devlet Baflkan› Mahmud Abbas (2005-)
Hamas yönetimindeki Gazze taraf›ndan
tan›nm›yor
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2008
Ortado¤u Y›ll›¤› 2007

‹hracat 270 milyon dolar
‹thalat 1,952 milyar dolar

Ali Balc›
Ö¤r. Gör., Sakarya Üniversitesi
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü

27 Kas›m 2007’de Filistin ve ‹srail temsilcileri, bölge devletleri, uluslararas› güçler, uluslararas› kurulufllar baflta olmak üzere sorunun taraflar›
ABD’nin önderli¤inde Annapolis’te bir araya gelmifl ve 2008’in ilk aylar›nda Moskova’da yeniden bir araya gelmek üzere da¤›lm›fllard›. Annapolis’in
önceki bar›fl giriflimlerinden hiçbir fark›n›n olmad›¤›, üzerinden çok vakit
geçmeden daha Aral›k ay›nda anlafl›lm›flt›. Zirveye ça¤›r›lmayan Filistinlilerin en önemli, hatta seçilmifl temsilcisi olan Hamas ve ‹srail aras›ndaki
çat›flmalar kald›¤› yerden devam etmifltir. Sadece Filistin taraf›n›n en önemli aktörünü devre d›fl› b›rakmas›yla de¤il, ‹srail’in ‘isteksiz’ tutumu da Annapolis’in ölü do¤mufl bir bar›fl giriflimi oldu¤unu göstermektedir. Annapolis’in fazla bir fleyi de¤ifltirmedi¤i ‹srail Baflbakan› Ehud Olmert’in, 3 Ocak
2008’de ‹srail’de yay›mlanan önemli gazetelerden Jerusalem Post’a verdi¤i
ve Annapolis sonras› Filistin’e yönelik ‹srail politikas›n›n ana hatlar›n› çizdi¤i röportajda görülebilir.1 Bu röportaj›n önemi, Filistin Sorununun çözülmesi noktas›nda kritik aflamalar› temsil eden mülteciler, Yahudi yerleflimleri, Kudüs ve 1967 s›n›rlar› gibi temel önemdeki konularda ‹srail’in resmî
politikas›n›n dile getirilmifl olmas›yd›.
Olmert’e sorulan önemli sorulardan biri daha önce bahsetti¤i “iki devletli çözüm” ifadesini açmas› fleklindeydi. Olmert “iki devletli çözümün” ‹srail için hayati önemde oldu¤u ve bu nedenle Filistin Devleti’nin kurulmas› gerekti¤i anlam›nda kullanmad›¤›n›; “iki devletli çözüm” ifadesiyle bunun “gerçekleflmemesi durumunda ‹srail’in bir Yahudi Devleti olarak varl›¤›n›n sona erece¤ini” ima etti¤ini aç›klam›flt›r. Yahudi olmayan nüfusun ‹srail’deki Yahudilerin say›s›na yaklaflt›¤›n›, Arap nüfusun 20-30 y›l içinde
Yahudileri geçece¤ini ve bunun ciddi bir kriz oldu¤unu dile getiren Olmert,
bir Baflbakan olarak bu durumu çözmenin kendisi için bir görev oldu¤unu
ifade etmifltir. Annapolis özelinde bar›fl›n nas›l sa¤lanabilece¤i noktas›nda
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