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RReessmmii AAdd›› Suriye Arap Cumhuriyeti

BBaaflflkkeenntt fiam

YYüüzzööllççüümmüü 185.180 km2

NNüüffuuss 19.747.586

GGSSMMHH 37,7 milyar dolar

HHüükküümmeett BBiiççiimmii 
Monarfli/Otoriter/Askeri

DDeevvlleett BBaaflflkkaann›› Beflflar Esad (2000)

DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann›› Velid Muallim

TTüürrkkiiyyee BBüüyyüükkeellççiissii Halid Raad

AAsskkeerrii HHaarrccaammaallaarr//GGSSMMHH % 5,9

AAsskkeerr SSaayy››ss›› 319.000 (2002)

EEttnniikk YYaapp›› Arap % 90, Di¤er % 10

DDiinnii YYaapp›› Sünni % 74, 
Di¤er Müslüman % 16 (‹smaili,
Alevi, fiii), H›ristiyan % 10, 
Di¤er Musevi 

PPeettrrooll ÜÜrreettiimmii 379.000 varil/gün

PPeettrrooll TTüükkeettiimmii 229.000 varil/gün

‹‹hhrraaccaatt 11,1 milyar dolar

‹‹tthhaallaatt 10,5 milyar dolar
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Nebi Mifl

Arfl. Gör., Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü, 
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilimdal›.

Çat›flma Devam Eder Bar›fl Konuflulur: ‹srail’le ‹liflkiler

Bir önceki y›lda ‹srail’in Lübnan sald›r›s› ile bölgesel çat›flmadan en çok
etkilenen ülkelerden biri olan Suriye, zaman zaman ‹srail’le savafl›n efli¤i-
ne gelse de bir yolunu bulup bar›fl›n konuflulmas›n› ve gündemde olmas›n›
da sa¤lamaktad›r. Bu ba¤lamda Ortado¤u’da savafl devam eder, bar›fl ko-
nuflulur gerçekli¤i de sürüp gitmifl olur. 2007’nin ilk ay›nda Suriye-‹srail ilifl-
kilerindeki bar›fl sürecinin yeniden gündeme gelmesini sa¤layan önemli ge-
liflme, ‹srail’in önemli gazetelerinden Haaretz’de ‹srail ve Suriyeli temsilci-
ler aras›nda yap›lan bir dizi gizli görüflmede, müstakbel bar›fl anlaflmas›
için ortak bir tutumun belirlendi¤ine yönelik haberlerin yay›nlanmas›yd›.1

Haberde iki taraf yetkililerinin Eylül 2004 ile Temmuz 2006 tarihleri
aras›nda Avrupa’da birçok kez gizlice bir araya geldi¤i, görüflmelerde ‹sra-
il’in 1967’de ilhak etti¤i Golan Tepelerinden çekilmesinin de öngörüldü¤ü
anlaflma için bir çerçeve belirlendi¤i ve ‹srail’i eski bir diplomat olan Alon
Liel’in temsil etti¤i ve dönemin ‹srail Baflbakan› Ariel fiaron ve mevcut Bafl-
bakan Ehud Olmert’in görüflmeler hakk›nda bilgilendirildi¤i haberde belir-
tilmiflti. Suriye Devlet Baflkan› Beflflar Esad’›n bu görüflmelerin bafllat›lma-
s›na öncülük etti¤i ve taraflar aras›ndaki gizli görüflmelere Türk arabulu-
cular›n yard›mc› oldu¤u bilgisi de ayn› haberde yer verilen di¤er ayr›nt›lar-
d›. Var›lan çerçeve anlaflmada, iki ülke aras›nda imzalanacak bir ilke an-
laflmas› ile tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra bir bar›fl an-
laflmas› imzalanmas›, ‹srail’in, Golan Tepelerinden 4 Haziran 1967 s›n›r-
lar›na kadar çekilmesi, Suriyeli ve ‹sraillilerin ortak kullan›m› için Golan
Tepelerinin önemli bir kesimini kaplayacak bir park›n yap›lmas›, s›n›r böl-
gesinin ‹srail’in lehinde bire dört oran›nda askerden ar›nd›r›lmas›, Suri-
ye’nin Hizbullah ve Hamas’a verdi¤i deste¤i kesmesi ve ‹ran’la iliflkilerini
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