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Összefoglalás: A jelen elemzés átfogó képet kíván adni Ankara Szíria-politikájának 
változásáról; azokat a tényezőket veszi sorba, amelyek közrejátszottak abban, hogy 
2011-ben Törökország – a korábbi jó kapcsolatok ellenére – az Aszad-rezsim ellen 
fordult, 2015/2016-tól pedig már a formálódó szíriai kurd entitás meggyengítését 
határozta meg a legfontosabb céljaként. E változó külpolitikában három szakaszt 
különböztethetünk meg: egy rövid ideig tartó kezdetit, amikor Ankara megpróbált 
békítőként fellépni a konfliktusban, majd a 2011 nyarától 2016 közepéig tartó, el-
sősorban az Aszad-rezsim megdöntésére irányuló fázist, s végül a 2016 második 
felétől napjainkig tartó, egyre inkább a kurd autonómia meggyengítésére törekvő, 
direkt fegyveres intervenciókat tartalmazó periódust. A változások előidézője volt 
többek között török részről a hibás külpolitikai kalkuláció, a nagyhatalmak (Ankara 
számára kedvezőtlen) bekapcsolódása a konfliktusba, a menekültválság, a terror-
támadások számának növekedése, illetve a szíriai viszonyoknak nem a vártnak 
megfelelő alakulása (az ellenzéki csoportok radikalizálódása, a kurd függetlenségi 
mozgalomnak a Demokratikus Unió Pártja (PYD) és az amerikai támogatás révén 
történt megerősödése).

Abstract: This analysis aims to give an overview about the changes of Ankara’s 
Syria policy searching for the causes of Turkey’s decision to turn against the Assad 
regime in 2011, and later on, in 2015/2016 its shift to weakening the Syrian Kurdish 
territorial entity. Three periods can be distinguished in this changing foreign policy: 
an early, short one in 2011 when Ankara tried to prevent the escalation of the conflict; 
a second period from the summer of 2011 to mid-2016 when Turkey concentrated 
on changing the Assad regime; and the final one from the second half of 2016 till 
nowadays aiming at preventing the Kurdish autonomy even by intervening directly. 
Several factors influenced these changes, like diplomatic miscalculation, various 
powers involvement to the conflict (unfavourably for Ankara), the refugee crisis and 
terrorist attacks, as well as the unintended changes in Syria, like the radicalisation of 
various opposition groups and the emergence of the Kurdish independence move-
ment through the Democratic Union Party (PYD) even with US support.

BEVEZETÉS

A szíriai zavargások 2011. márciusi kirobbanása óta eltelt közel kilenc évben 
Törökország jelentős mértékben érintetté vált a vele szomszédos országot 
sújtó konfliktusban. Csapatai annak területén állomásoznak, míg a saját 

határain belül – a hivatalos adatok szerint – több mint 3,6 millió szíriai menekült 
tartózkodik. Szíria mintegy 6000–6500 km2-nyi területe fölött közvetlen török kont-
roll érvényesül.

Ankara már egy ideje tárgyalásokat folytatott Oroszországgal és Iránnal annak 
érdekében, hogy leállítsa a szíriai rezsim által az utolsó, jelenleg különböző fegyve-
res (dzsihadista) csoportok kezén lévő idlibi terület ellen 2019 májusában indított 
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offenzívát. Ennek eredményeként 2020. január 12-én hatályba lépett a tűzszünet 
az idlibi deeszkalációs zónában. A tartományban élő több mint hárommillió ember 
potenciális menekült, de Ankara igyekszik elkerülni egy újabb hullám megindulását, 
továbbá biztosítani az észak-szíriai befolyását és az érdekei érvényesítését a szíriai 
rendezés során.

A 2019. október 9-én indított, a Béke Forrása nevű török hadművelet új terüle-
tek elfoglalásához vezetett, s ezzel egy új fejezet kezdődött a szíriai konfliktusban. 
Az Amerikai Egyesült Államok néhány kisebb csapat kivételével teljesen kivonult 
Szíriából, ezzel lehetővé téve, hogy Oroszország töltse ki a kialakult hatalmi űrt. 
A jelen elemzés Törökország Szíria-politikájának változását kívánja górcső alá ven-
ni. A konfliktus kirobbanása óta ugyanis az érintett középhatalmak közül Ankara 
politikája változott a legtöbbet: egy rövid, támogatói szakasz után az Aszad-rezsim 
ellen fordult, majd 2016 közepétől – a helyi realitásokat elfogadva, valamint Orosz-
országgal és Iránnal együttműködve – a határ menti övezetek biztosítására és a 
kurd erők megerősödésének a megakadályozására helyezte a hangsúlyt.

TÖRÖKORSZÁG ÉS SZÍRIA:
RAPSZODIKUS KAPCSOLAT

Törökország és Szíria viszonya a kezdetek óta problémás. Törökország és a 
vele szomszédos országok – köztük a francia mandátumterületként létre-
hozott Szíria – határát az 1923-as sèvres-i békén határozták meg. A török 

vezetés nehezményezte az ıskenderuni szandzsák elcsatolását, amelynek területén 
jelentős számú török népesség maradt – s került kisebbségi sorba. Hogy a régi-
óban ők alkottak-e többséget vagy az arabok, arról megoszlanak a vélemények, 
az viszont tény, hogy a második világháború előestéjén Törökország a franciák jó-
váhagyásával visszaszerezte a mai Hatay tartományt. A lépést Damaszkusz nem 
fogadta el – ami azóta is vita tárgya a két ország kapcsolatában.

Szíria függetlenné válása után sem javult érdemben a viszonyuk, sőt a hideghá-
ború alatt folyamatosan konfliktusos maradt. Törökország 1952-ben csatlakozott a 
NATO-hoz, míg Szíria inkább a Szovjetunióval igyekezett jó kapcsolatokat kialakíta-
ni. Ez a geopolitikai változás komoly aggodalommal töltötte el Ankarát, s 1957-ben 
kis híján háborúhoz vezetett.

Az eltérő szövetségi rendszerek felé orientálódó államok között később újabb 
problémák merültek fel. Damaszkusz (Bagdaddal együtt) erősen nehezményezte 
a Délkelet-Törökországban az 1970-es években megindult duzzasztógát-építési 
programot, amely csökkentette a Tigris és az Eufrátesz vízhozamát. Szíria nem na-
gyon tudott Törökországra hatni, és részben ez a tehetetlenség vezetett oda, hogy 
az ország a Kurdisztáni Munkáspárt (Partiya Karkerên Kurdistan, PKK) hátországá-
vá vált, amely Abdullah Öcalan vezetésével 1984-ben elindította a több-kevesebb 
megszakítással azóta is folyó hadjáratát. A több tízezer életet követelő, az ország 
keleti és délkeleti részét lángba borító támadások következtében Ankara 1998-ban 

https://aawsat.com/english/home/article/2080666/ankara-affirms-commitment-idlib-ceasefire
https://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/721567-suriye-isi-eskiden-daha-buyuk-dertti-1957de-neredeyse-savas-acacaktik
https://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/721567-suriye-isi-eskiden-daha-buyuk-dertti-1957de-neredeyse-savas-acacaktik
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/nb_2018_3_06_lechner.pdf
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háborúval fenyegette meg Szíriát. Az üzenet hatott: Öcalannak hamarosan el kellett 
hagynia az országot – 1999-ben el is fogták –, s lehetőség nyílt a két állam viszo-
nyának rendezésére.

A kapcsolatok enyhülése 2002 után felgyorsult, ugyanis amikor az iszlamista 
gyökerű Igazság és Fejlődés Pártja (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) került hatalom-
ra Törökországban, az új miniszterelnök, Recep Tayyip Erdoğan nemcsak nyugat 
(azaz az uniós csatlakozási tárgyalások iránt), de kelet felé is elkezdett érdeklődni. 
Ankara közvetíteni igyekezett Szíria és Izrael között (de az egyeztetések Izrael Gáza 
elleni hadjárata miatt 2009 elején megszakadtak), továbbá rendszeressé váltak a 
magas szintű találkozók a török és a szíriai vezetés között. Az Ahmet Davutoğlu által 
meghirdetett külpolitikai szlogen, a „zéró probléma a szomszédokkal”, Szíria eseté-
ben ragyogóan bevált. A gazdasági kapcsolatok is szorosabbak lettek: 2009-ben 
szabadkereskedelmi megállapodást írt alá a két ország, illetve vízummentességet 
kaptak a szíriai állampolgárok. Erdoğan ilyen előzmények után mondhatta – nagy 
port kavarva – 2010-ben, hogy Törökország, Szíria, Libanon és Jordánia bevoná-
sával létre kell hozni egy, az európaihoz hasonló, vízummentes gazdasági „șamgeni 
övezetet”. (Damaszkusz törökül Șam; a kifejezés tehát az európai Schengenre utaló 
szójáték.)

TÖRÖKORSZÁG A SZÍRIAI KONFLIKTUSBAN

A javuló kapcsolati dinamikát azonban megtörte az „arab tavasz” érkezése. 
Habár a szíriai zavargások első hónapjaiban Ankara igyekezett fenntartani 
az Aszad-rezsimmel való jó viszonyt, és segíteni próbált a kibontakozó tün-

tetések békés kezelésében, ez a hozzáállása azonban 2011 nyarára megváltozott.
A török vezetés már az események kezdeti szakaszában arról akarta meggyőzni 

Bassár el-Aszadot, hogy kezdjen párbeszédet a Muszlim Testvériséggel. Miután ez a 
törekvése eredménytelen maradt, Ankara – a nyugati szövetségek példáját követve, 
illetve Hoszni Mubárak egyiptomi és Muammar al-Kaddáfi líbiai vezető viszonylag 
gyors bukásának szíriai megismétlődésére számítva, valamint a saját képességei 
túlbecsülése miatt – egyre távolabb került Aszadtól. Ezzel párhuzamosan elkezdte 
a szíriai ellenzék támogatását: így például a Szíriai Nemzeti Tanács 2011 áprilisában 
és júliusában is konferenciát tarthatott Antalyában és Isztambulban; megnyitotta 
a határokat a menekültek előtt (már márciusban); és július 29-én lehetővé tette a 
különféle egységeket ernyőszervezetként tömörítő Szabad Szíriai Hadsereg meg-
alakulását. A török kormány az áldozatok számának növekedésére hivatkozva 
igyekezett nagyobb nyomást gyakorolni Aszadra a fegyveres harcok leállítása ér-
dekében. Mivel ez nem járt eredménnyel, 2011. szeptember 21-én megszakította a 
diplomáciai kapcsolatokat Szíriával, s ezzel a kiváró, „békülékeny” külpolitika szaka-
sza véget ért, és növekvő ellenségeskedés vette kezdetét.

A két ország közötti viszony 2012-ben jelentősen megromlott, amikor a szíriai légvé-
delem lelőtt egy török gépet, illetve az egyik törökországi településen a szíriai lövedékek 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613744
http://www.milliyet.com.tr/ekonomi/samgen-oldu-kangren-1430292
http://www.milliyet.com.tr/ekonomi/samgen-oldu-kangren-1430292
https://www.reuters.com/article/us-turkey-syria-davutoglu-idUSTRE77E43G20110815
https://carnegieendowment.org/2012/04/13/turkey-s-relations-with-syrian-opposition-pub-47841
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Middle East/1212bp_phillips.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Middle East/1212bp_phillips.pdf
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14454175
https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2016/IEMed_MedYearbook_2016_keys_Turkey_Syrias_Policy_Benli_Altunisik.pdf
https://www.sabah.com.tr/gundem/2012/06/23/suriye-turk-jetini-vurdu
https://www.sabah.com.tr/gundem/2012/06/23/suriye-turk-jetini-vurdu
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több ember életét is kioltották. A török parlament 2012 októberében felhatalmazást 
adott a hadseregnek az intervencióra – ám e lehetőség kihasználására még évekig 
kellett várni. A harcias retorika ellenére ugyanis Ankara egyedül nem akart beavat-
kozni Szíriában, s a multilaterális megoldás hívének mutatkozott.

Törökország egy felelős, humanitárius hatalom imázsát építve igyekezett 
meggyőzni a nemzetközi közvéleményt a szíriai beavatkozásnak és a vérontás 
leállításának a fontosságáról, ám a nyugati szövetségesek vonakodtak attól, s hi-
ába jelezte Törökország, hogy veszélyben van a szíriai támadások miatt, csak hat 
Patriot-üteget kapott a védelemre (kettőt Németországból, kettőt Hollandiából és 
kettőt az Egyesült Államokból). Kiderült az is, hogy az ENSZ gyakorlatilag tehetetlen 
a szíriai helyzetet illetően. A várt nyugati támogatás minden lehetősége elpárol-
gott, amikor 2013 nyarán az USA/NATO a szíriai vegyifegyver-használat ellenére 
sem avatkozott be. (Bár 2017 tavaszán a szíriai kormány hasonló akciója miatt 
az Egyesült Államok, Franciaország és az Egyesült Királyság erői csapást mértek 
bizonyos célpontokra, annak célja azonban korlátozott volt: a rezsim megbünte-
tése, nem pedig a megdöntése.) A török kormánynak az ellenzék – az első perctől 
kezdve légvárnak tekinthető – egységének a megtartására irányuló törekvései sem 
vezettek sikerre. Ankara ennek ellenére kitartott az Aszad-rezsim megdöntésének 
szükségessége mellett, így nem riadt vissza attól sem, hogy radikális csoporto-
kat – például az Ahrar al-Samot – támogasson. A török határ ráadásul azokban 
az években könnyen átjárhatóvá vált a különböző fegyveresek számára – így nagy 
számban érkeztek azon keresztül külföldi harcosok Szíriába.

A fragmentált, de alapvetően Aszad ellen harcoló csoportok 2013-ban komoly 
kihívóra akadtak az Iszlám Állam (IÁ) – pontosabban annak elődszervezete – for-
májában, ami a táboron belüli fegyveres konfliktushoz vezetett. Az IÁ-nak a 2014 
nyarától Irakban és Szíriában folytatott sikeres akciói egy nemzetközi koalíciót is 
életre hívtak, ami közvetve Aszadnak kedvezett. Noha Törökország nehezményezte, 
hogy a rezsimellenes háború veszít a jelentőségéből, csatlakozott a szövetséghez. 
Török akciókra azonban csak 2015 júliusától, a suruçi terrortámadás után került sor, 
amikor is Ankara meghirdette a terrorellenes háborúját (igaz, a fő csapást akkor a 
PKK kapta).

Egy törökbarát vezetés szíriai hatalomra juttatásának a realitása az idő 
előrehaladtával egyre csökkent: Irán és Oroszország hathatós támogatása követ-
keztében sikerült stabilizálni a helyzetet, majd előrenyomulva az ország jelentős 
részét visszaszerezni. A korszakhatárt a 2015-ös év jelentette, amikor megindult az 
Iszlám Állam felszámolása, s azzal együtt a szíriai kurdok amerikai támogatással 
történő területfoglalása, illetve az oroszoknak a a konfliktusba való beavatkozása. 
Az amerikai (nemzetközi) és orosz intervenció megváltoztatta az erőviszonyokat: 
az előbbi a kurdoknak, az utóbbi az Aszad-rezsimnek kedvezett, s ezzel lényegében 
megpecsételte a különböző felkelőcsoportok sorsát.

A gyorsan kibontakozó török–orosz érdekütközés 2015. november 24-én, a 
török légteret megsértő Szu–24-es lelövésében öltött testet; az eset bő fél évre 
mélypontra juttatta a két ország kapcsolatát. A Moszkva által válaszul életbe lépte-
tett szankciók következtében szinte nullára csökkent az orosz turisták törökországi 

https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2016/IEMed_MedYearbook_2016_keys_Turkey_Syrias_Policy_Benli_Altunisik.pdf
https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2016/IEMed_MedYearbook_2016_keys_Turkey_Syrias_Policy_Benli_Altunisik.pdf
https://www.nytimes.com/2012/12/14/world/middleeast/us-to-send-patriot-missiles-to-turkey-to-deter-syria.html
https://www.nytimes.com/2012/12/14/world/middleeast/us-to-send-patriot-missiles-to-turkey-to-deter-syria.html
https://kki.hu/a-lezaras-fele-a-sziriai-polgarhaboru-megoldasanak-lehetseges-korvonalai-5-reeszkalacio-kelet-gutaban-es-vegyifegyver-ellenes-beavatkozas/
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=aa542008-7190-09ae-4c88-da15ce1bb376&groupId=252038
http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/murat-yetkin/turkey-joins-anti-isil-coalition-opens-incirlik-for-logistics-ops-71511
https://www.bbc.com/news/world-europe-33593615
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-turkey-sanction/russia-approves-detailed-sanctions-against-turkey-over-downed-plane-idUSKBN0TK4SD20151201
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útjainak a száma, visszaesett a török mezőgazdasági kivitel, és az Oroszországban 
tevékenykedő török cégek is hirtelen több nehézséggel szembesültek. A helyzetet a 
2016. július 15-i puccs előtt sikerült rendezni Vlagyimir Putyinnal, hogy utána a két 
ország kapcsolata, illetve Ankara Szíria-politikája új fordulatot vegyen, s belépjen 
a harmadik szakaszába. Ankarát attól kezdve kevésbé érdekelte Bassár el-Aszad 
megdöntése, inkább „szembenézett” a realitásokkal, és a kurd Demokratikus Unió 
Pártja (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD terjeszkedésének megakadályozására 
összpontosított. Ezért indították el erői 2016 augusztusában az Eufrátesz Pajzsa 
hadműveletet, és foglalták el 2018 elején Afrínt (illetve kerültek folyamatosan ösz-
szeütközésbe a kurd szövetség miatt az Egyesült Államokkal).

Az orosz kapcsolatok javítása lehetővé tette az IÁ és a PYD elleni beavatkozást, 
ami folyamatos együttműködést hívott életre a szíriai konfliktus kapcsán. Ankara 
feltűnően csendes volt Aleppó 2016-os elfoglalásakor, ami arra enged következtetni, 
hogy a néhány hónappal korábban végrehajtott intervenciójáért cserébe Törökor-
szág szabad kezet adott Oroszországnak a városban. (2016 decemberében viszont 
egy radikális török rendőr Ankarában meggyilkolta az orosz nagykövetet.)

Oroszország és Irán mellett Törökország is részt vett a 2017-ben kezdődött 
asztanai folyamatban. A konfliktusban érintett három hatalom együttműködése el-
döntötte a még a felkelők és a különböző csoportok kezén lévő területek sorsát. Az 
asztanai hármak az ötödik forduló során, 2017 májusában egyeztek meg az azokra 
vonatkozó fegyverszünetről és négy ún. deeszkalációs zóna létrehozásáról (ld.: 
1. ábra). Az érintett területeken a tűzszünetet is főleg a három hatalom biztosítot-
ta: az oroszok Kelet-Gúta és Homsz tartományban, az orosz, amerikai és jordániai 
erők együttműködésben Szíria déli részén, az orosz és török megfigyelők pedig Szí-
ria északnyugati részén, a török határ közvetlen szomszédságában, azaz nagyjából 
Idlibben és Aleppó tartomány keleti részében.

A területek ilyetén kialakítása lehetőséget adott az Aszad-erőknek arra, hogy 
külföldi támogatással számolják fel ezeket a gócpontokat – anélkül, hogy egy 
egységes ellenoffenzívától kellene tartaniuk. Ez kulcsfontosságú volt a többéves 
harcok során jelentősen megfogyatkozott kormánycsapatok számára ahhoz, hogy 
2017 második felében az Iszlám Államra koncentrálhassanak, illetve az Észak- és 
Északkelet-Szíria felől megindult kurd csapatokkal versenyezve elérjék az Eufrátesz 
vonalát, és felszabadíthassák Deir ez-Zór városát. 2018 májusa és júniusa között 
sikerült is elfoglalniuk az első négy területet; csak a Törökország által felügyelt Idlib 
kerülte el a komoly harcokat.

Ám az ottani viszonylagos nyugalom sem tartott sokáig: 2018 szeptemberében 
a szíriai fegyveres erők megindították támadásukat Idlib ellen, és azt Ankarának 
csak az oroszok bevonásával, a Szocsiban kötött megállapodás révén sikerült le-
állítania. Azóta kiderült, hogy az ottani vállalásait Törökország nem tudja betartani: 
nem sikerült a dzsihadista csoportok felszámolása, sőt azok gyakorlatilag a terület 
döntő részét elfoglalták. A sikertelenség miatt 2019 tavaszán – immár orosz tá-
mogatással – újraindult a szíriai offenzíva, s az a török tiltakozások ellenére újabb 
területek elfoglalásához és a helyi humanitárius katasztrófa mélyüléséhez vezetett.

https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2016-07-20/russia-and-turkeys-rapprochement
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/574246
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/neb_2018_02_03_egeresi_zoltan_-_torokorszag_afrini_hadjarata.pdf
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=aa542008-7190-09ae-4c88-da15ce1bb376&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=aa542008-7190-09ae-4c88-da15ce1bb376&groupId=252038
https://kki.hu/assets/upload/11_KKI-elemzes_SYR_Wagner_20190220.pdf
https://kki.hu/assets/upload/11_KKI-elemzes_SYR_Wagner_20190220.pdf
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/1085372/soci-zirvesinden-agir-silah-karari-15-ekimde-bolgeden-cekilecek.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/1085372/soci-zirvesinden-agir-silah-karari-15-ekimde-bolgeden-cekilecek.html
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1. térkép
A 2017-es szíriai deeszkalációs övezetek

A PRIORITÁSOK VÁLTOZÁSA:
ÉSZAKKELET-SZÍRIA FELÉRTÉKELŐDÉSE

Damaszkusz 2012-ben gyakorlatilag szabad kezet adott az ország északke-
leti részén, a török határ mentén élő kurdoknak ahhoz, hogy megszervezzék 
magukat; viszonzásul elvárta, hogy ők ne álljanak a rezsimellenes erők olda-

lára. A de facto autonómiára szert tett kurdok között hamar megindult a küzdelem, 
hogy mely csoportjuk szerezze meg a hatalmat. A versengésükből a törökországi 
Kurdisztáni Munkáspárt által alapított és támogatott politikai formáció, a Demokra-
tikus Unió Pártja került ki győztesen. A szervezet létrehozta a fegyveres önvédelmi 
erőket (Kurd Népvédelmi Egységek, Yekîneyên Parastina Gel, YPG), és a saját területei 
védelmében felvette a harcot a különböző felkelő-, illetve dzsihadista csoportokkal 
szemben. E szempontból az Iszlám Állam 2014-es offenzívája, s annak részeként 
Kobane ostroma fordulópontot jelentett: a világ figyelme az észak-szíriai kurdokra 
terelődött, s az IÁ ellen formálódó nemzetközi szövetség – azon belül is elsősorban 
az USA – elkezdte támogatni a csapataikat. Kobane sikeres visszavétele nemcsak a 
kurdok erejét, hanem a Törökországgal való konfliktust is megmutatta: Ankara nem 
engedte meg, hogy a területéről PKK-csapatok vonuljanak a városba – ez komoly 
zavargásokhoz vezetett Délkelet-Törökországban.

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-41279686
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/10/kobane-explained-what-so-special-about-it-201410216033364111.html
https://www.nytimes.com/2014/10/15/world/europe/turkey-airstrike-kurds-isis.html
https://www.nytimes.com/2014/10/15/world/europe/turkey-airstrike-kurds-isis.html
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A PYD helyi megerősödése Ankara számára komoly biztonsági kihívást jelen-
tett: az addig csak az iraki Kandil-hegységben lévő kurd támaszpontok mellett egy 
több száz kilométer hosszú közös határ is kialakult a PKK-hoz köthető csapatok és 
Törökország között. Ráadásul a PKK-val való politikai megegyezésre tett törekvé-
sek is rendre kudarcot vallottak. A Törökország által 2015 első felében – egyebek 
mellett – a PKK ellen megindított nagy terrorellenes hadjárat nem sokkal később 
az észak-szíriai kurd területek ellen végrehajtott kisebb támadásokhoz is vezetett.

A kurdok erősödésének megakadályozására indított hadjáratok sikerrel jártak 
– a 2016-os Eufrátesz Pajzsa hadművelet alapvetően az IÁ ellen irányult, ugyanak-
kor sikerült általa lehetetlenné tenni az afríni kanton és a kurdok ellenőrzése alatt 
lévő keleti területek egyesítését, míg a 2018 elején végrehajtott Olajfaág hadművelet 
már Afrín elfoglalásával ért véget –, noha a törökök a mai napig sem tudták teljesen 
pacifikálni a megszállt területeket. A török vezetés az Eufrátesz Pajzsa befejezése 
(2017 márciusa) óta folyamatosan egy észak-szíriai pufferzóna kialakításának a 
szükségességét hangoztatja. Az intervencióra készülve már több mint egy éve is 
csapatokat sorakoztatott fel a határon. Az Eufrátesztől keletre eső kurd területek 
viszont 2019. október elejéig megmenekültek a jelentősebb katonai összecsapások-
tól, ami az amerikai csapatok jelenlétének volt köszönhető. Azok visszavonásának a 
lehetősége azonban már legkevesebb egy éve napirenden volt, amikor 2018 decem-
berében Donald Trump a Szíriában állomásozó csapatok hazaviteléről tweetelt. Ezt 
akkor még sikerült az amerikai adminisztrációnak megakadályoznia, ám Trump 
2019. október 7-én, az Erdoğannal folytatott telefonbeszélgetésekor zöld utat adott 
Törökországnak egy harminc kilométer széles biztonsági övezet létrehozásához. 
A török fegyveres erők pedig két nappal később megindították a Béke Forrása (Barıș 
Pınarı) hadműveletet: céljuk egy 450 kilométer hosszú és 30 km széles terület el-
foglalása volt.

A SZÍRIAI HÁBORÚ BEGYŰRŰZÉSE TÖRÖKORSZÁGBA: 
ROBBANTÁSOK ÉS MENEKÜLTKÉRDÉS

Bár kezdetben úgy tűnt, a szíriai konfliktus gyorsan lezárul, és Törökországot 
nem fogja közvetlenül érinteni a háború, de a 2012 őszén már török területre 
is hulló és több emberéletet követelő bombák azt jelezték, hogy tévednek, 

akik erre számítottak. A helyzet fokozatosan romlott, és a 2015-ös év nemcsak 
külpolitikai fiaskót hozott Ankara számára, hanem az is kiderült, hogy a törökök-
nek szintén komoly tehertételt jelent a szomszédságukban folyó háború. A szíriai 
konfliktus ugyanis a belbiztonságot is megrendítette. Az előző évek során a határ 
menti harcokban török állampolgárok is életüket vesztették ugyan (Akçakaléban 
2012. október 3-án az aknák öt ember halálát okozták), s török és szíriai részről is 
előfordult a mások ország harci repülőgépének a lelövése, azonban azok inkább 
csak elszigetelt esetek voltak.

http://orsam.org.tr/en/euphrates-shield-goals-opportunities-and-risks/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46623617
https://www.ahaber.com.tr/galeri/gundem/turkiye-baris-pinari-harekatini-neden-baslatti-iste-turkiyenin-amaci/3
https://www.ahaber.com.tr/galeri/gundem/turkiye-baris-pinari-harekatini-neden-baslatti-iste-turkiyenin-amaci/3
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Viszont az Ankara által 2015 derekán meghirdetett terrorellenes háború egyszer-
re jelentette a PKK elleni hadjárat és az Iszlám Állam Törökországban lévő sejtjeivel 
szembeni akciók kezdetét. A háború miatt a következő másfél évben a PKK-val, 
illetve az IÁ-val kapcsolatba hozott személyek több támadást is végrehajtottak az 
országban. Míg az előbbiek miatt főleg Délkelet-Törökországban folytak kisebb 
városokat vagy városrészeket elhamvasztó harcok, addig az utóbbiak számos 
olyan terrorakciót hajtottak végre, mint 2015 októberében a több mint száz ember 
életét követelő ankarai robbantás, az Atatürk reptéren 2016 júniusában elkövetett 
öngyilkos merénylet vagy az Isztambul egyik neves szórakozóhelyén 2016 szilvesz-
ter éjszakáján végrehajtott mészárlás. Ezeket a támadásokat azonban jellemzően 
kaukázusiak vagy közép-ázsiaiak követték el, akik olyan országokból érkeztek (pl. 
Üzbegisztán), ahol a szekuláris rezsimek keményen léptek fel a különböző radiká-
lis iszlamista mozgalmakkal szemben. Az utóbbi évek sikeres terrorellenes akciói 
eredményeként a terrorveszély jelentősen csökkent: az Iszlám Államhoz köthető 
cselekmény 2017 legeleje óta nem történt az országban.

A szíriai menekültek helyzete azonban állandó problémává vált. A háború kez-
detekor Törökország igyekezett nagyvonalúan bánni azokkal, akik ott kerestek 
menedéket. Mivel Ankara a genfi menekültügyi konvenciót csak földrajzi limitációval 
írta alá, csak az Európából érkezők kaphatnak menekültstátuszt az országban, 
a máshonnan oda igyekvők erre nem számíthatnak. A török kormány a szíriaiak 
státuszának rendezése érdekében 2013 végén bevezette az ideiglenes védelem 
intézményét, amellyel garantálta az országban maradásukat, és bizonyos alapszol-
gáltatásokat szavatolt számukra. De a kormány már az első hónapoktól igyekezett 
jó állapotú táborokat létesíteni a Szíriából érkezőknek (akiket „vendégeknek” nevez-
tek), amikor azonban – 2012 végén – ott a szíriaiak létszáma elérte a 200–250 ezret, 
már nem alakítottak ki újabbakat, s a következő hullámokkal érkezőknek a török 
városokban kellett meghúzniuk magukat – mindenki úgy, ahogy a kapcsolati hálója 
és az anyagi ereje lehetővé tette számára.

Szíriából viszont 2013 után – főleg az Iszlám Állam hadjáratai miatt – egyre 
többen és többen érkeztek, s a regisztráltak száma 2015-ben már elérte a három-
milliót (egy részük Európa felé folytatta az útját 2015–2016-ban). Az EU-val aláírt 
menekültügyi nyilatkozat következtében az ország nemzetközi súlya (vagy inkább 
az EU-val szembeni zsarolási potenciálja) megnőtt; az aláírását követően a szíriai 
határt a törökök de facto lezárták, az áthaladást erősen korlátozták.

A menekülthullám megszűnt, de a szíriaiak törökországi jelenléte kezdett egy-
re nagyobb teherré válni a befogadó társadalom számára. Különösen 2017 után, 
amikor a gazdaság válságba került, megugrott az infláció és a munkanélküliség, s 
egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a háború elhúzódása miatt a szíriai menekültek ná-
luk maradnak, de az integrációjuk rendkívül lassan halad, annak ellenére is, hogy az 
Európai Unió több milliárd eurót áldoz rá. Szíriai gettók jöttek létre, s nemcsak több 
határ menti városban (az egyik kisebb megyében, Kilisben a szíriaiak aránya majd-
nem eléri a törökökét), hanem néhány nyugati nagyvárosban, például Isztambulban 
is. Az illegálisan, a törökországi béreknél jóval olcsóbban foglalkoztatott szíriaiak 
jelenléte pedig a munkaerőpiacon okozott feszültséget – még akkor is, ha ezzel sok 

https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/07/150728_turkiye_pkk_neden_simdi
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/nb_2016_2_04_penzvalto_nikolett_-_delkelet-torokorszag_ujra_langol.pdf
https://foreignpolicy.com/2015/10/15/a-bombing-in-ankara-and-erdogans-political-war-for-total-power/
https://foreignpolicy.com/2015/10/15/a-bombing-in-ankara-and-erdogans-political-war-for-total-power/
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160628_istanbul_havalimani_saldiri
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160628_istanbul_havalimani_saldiri
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38486486
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38486486
https://kki.hu/konvergencia-versenges-es-kooperacio-a-migracios-megallapodas-a-torok-europai-kapcsolatok-strategiai-kereteben/
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/nb_2017_4_07_egeresi_zoltan_-_ki_mit_nyert_tobb_mint_egy_evvel_az_eu-torok_menekultugyi_megallapodas_utan.pdf
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vállalkozó jól járt. Mindezt tetézi, hogy az ideiglenes védelem alatt lévők demográfiai 
helyzete jóval kedvezőbb a lassan az elöregedés útjára lépő török társadaloménál: 
a szíriaiak 46 százaléka 18 évnél fiatalabb (ám az iskoláskorúak alig több mint 
60 százaléka járt valamilyen oktatási intézménybe a 2018–2019-es tanévben).

E tényezők együttes hatására a török belpolitikában egyre erőteljesebben és 
negatívabb fényben jelentkezett a menekültkérdés – Erdoğan 2016-os bejelenté-
se, miszerint több százezer szíriainak kellene megadni az állampolgárságot, óriási 
felháborodást váltott ki a saját szavazótáborán belül is –, amit a közvélemény-kuta-
tások is igazoltak. A szíriaiak ügye az utóbbi választásokon az ellenzéki pártok révén 
bekerült a kampánytémák közé. A 2019-es helyhatósági választáson a kérdés már 
a kormányzati politika komoly negatívumaként merült fel, s hozzájárult, hogy az 
AKP 25 év óta először elveszítse Isztambult. A feszültség csökkentése érdekében a 
kormány akciótervet hirdetett, amelynek értelmében az illegális bevándorlókat (be-
leértve a nem regisztrált szíriaiakat is) kiutasítják az országból. Ez azonban csak 
tüneti kezelés, s a közvélemény egy részénél támogatásra talál ugyan, de nem oldja 
meg az integráció problémáját. A többségük nagy valószínűséggel az országban 
marad: a Törökországba menekült több millió szíriai közül mind ez idáig kevesen, 
a hivatalos adatok szerint mintegy 354 ezren tértek haza. A belpolitikai dinamika 
megváltozása a külpolitikára is hatással volt. Recep Tayyip Erdoğan 2019. nyár vé-
gétől összekötötte a törökországi menekültek helyzetét az északkelet-szíriai kurdok 
ellenében megszállandó biztonsági zónával: a PYD által kiürített területekre a szíriai 
menekültek egy részét telepítené be.

KONKLÚZIÓ

Törökország Szíria-politikája a 2011-es zavargások kezdetétől jelentős vál-
tozáson ment át. A konfliktus első, kritikus hónapjaiban Ankara Aszadot 
támogatta – pontosabban megpróbálta politikai kedvezményekre és a 

zavargások békés úton történő rendezésére rávenni. Ebbéli törekvései kudarcot val-
lottak. A szakításban azonban legalább ekkora, ha nem még komolyabb szerepet 
játszott az „arab tavasz” által érintett többi állam, így Egyiptom és Líbia. A török 
vezetés Szíriára vetítette ki azok példáját, s abban bízva, hogy ugyanaz a forgató-
könyv ismétlődik meg a szomszédjánál is, 2011 közepétől egyre inkább az ellenzéki 
mozgalmat támogatta, Aszad eltávolításának és egy Ankarával szövetséges rezsim 
hatalomra juttatásának reményében.

Ez a törekvése egyre több nehézségbe ütközött: az ellenzéki mozgalmak 
radikalizálódása, a külföldi (dzsihadista) harcosok megjelenése, végül pedig (2013–
2014-ben) az Iszlám Állam sikerei új dinamikát nyitottak a szíriai konfliktusban. 
Különösen az IÁ feltűnése változtatta meg a hangsúlyokat: a nyugati szövetségesek 
az Egyesült Államok vezetésével Irakban, illetve a szíriai kurdok felfegyverzésével 
Szíriában is megkezdték a terrorszervezet felszámolását. A kurd PYD északke-
let-szíriai megerősödése Ankara aggodalmát váltotta ki. Ezek a folyamatok és a 

https://www.birgun.net/haber/suriyeli-cocuklar-egitim-disi-kaldi-253384
https://www.birgun.net/haber/suriyeli-cocuklar-egitim-disi-kaldi-253384
https://www.cnnturk.com/turkiye/suriyelilere-vatandaslik-hakkinin-detaylari-ortaya-cikti
https://www.cnnturk.com/turkiye/suriyelilere-vatandaslik-hakkinin-detaylari-ortaya-cikti
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/muharrem-ince-bayrama-giden-suriyeliyi-almam-40847477
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/muharrem-ince-bayrama-giden-suriyeliyi-almam-40847477
https://www.academia.edu/40025404/A_megism%C3%A9telt_isztambuli_v%C3%A1laszt%C3%A1s
https://www.academia.edu/40025404/A_megism%C3%A9telt_isztambuli_v%C3%A1laszt%C3%A1s
https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/
https://www.nytimes.com/2019/09/10/world/middleeast/turkey-syria-refugees-erdogan.html
https://www.nytimes.com/2019/09/10/world/middleeast/turkey-syria-refugees-erdogan.html
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kibontakozó menekültválság egyre komolyabb társadalmi gondokkal jártak az or-
szág számára, s 2019 nyarára egyértelművé vált, hogy a szíriaiak jelentős részét 
vissza kell telepíteni a hazájukba.

Ankara Szíria-politikájában a 2016-os év hozott változást: az, hogy Oroszor-
szág 2015-ben aktívan bekapcsolódott a konfliktusba, jelentősen megváltoztatta 
az erőviszonyokat, ami arra késztette Törökországot, hogy az ellenzék támogatása 
helyett inkább a mind jobban megerősödő PYD-re koncentráljon. Ez vezetett el az 
asztanai folyamat elindításához 2017 elején, továbbá a három észak-szíriai katonai 
intervencióhoz.

A 2019. október 22-i Putyin–Erdoğan-találkozó a törökök számára látszólag 
politikai sikert hozott, hiszen a felek a közös deklarációban mind a PYD visszavonu-
lását, mind a menekültek visszatérésének a lehetőségét szavatolták. Azonban sem 
jelentős számú hazatérést, sem a PYD megfelelő mértékű visszavonulását nem 
sikerült elérni. Mindenesetre 2019 végével a szíriai rendezés egy újabb szakaszához 
ért, ám további tisztázatlan kérdések maradtak. Ilyen az alkotmányozási folyamat 
sikere – azaz egy olyan politikai rendezés elérése, amely lehetővé teszi, hogy a 
menekültek tömegei nyugodtan visszatérjenek – vagy éppen a PYD státusza és a 
szíriai kormánnyal folytatott tárgyalásai, ezzel együtt pedig a szíriai kurdok sorsa.


