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 Törökország konfliktusa az észak-szíriai kurdokkal 

Összefoglalás: Az elemzés Törökország és a szíriai kurdok kapcsolatát veszi górcső 
alá. Arra keresi a választ, hogy miért csak 2016-ban kezdődtek a katonai beavatko-
zások, s miért indította meg Ankara immár a harmadik hadjáratát Észak-Szíriába. 
Mint az írásból kiderül, Törökország számára a versengő szíriai kurd politikai cso-
portok közül a Demokratikus Unió Pártjának a megerősödése komoly veszélyt 
jelentett, és az ellene irányuló beavatkozás feltételei 2016-ra értek meg. A korábbi 
fegyveres összetűzések így három hadjárat formájában folytatódtak (Eufrátesz Paj-
zsa, Olajfaág és Béke Forrása). A Béke Forrása hadművelettel, illetve a Szocsiban 
kötött orosz–török megállapodással Ankara, úgy tűnik, elérte céljai döntő részét. Ám 
az egyezmény alkalmazása és egyéb kérdések – így például a Szíriai Demokratikus 
Erők kelet-szíriai sorsa – továbbra is biztonsági kihívások maradnak Törökország 
számára, amelyek a jövőben is aktív szíriai részvételre fogják ösztönözni.

Abstract: The paper analyses the relation between Turkey and the Kurds living in 
Syria. It tries to reveal why Turkish interventions started only in 2016 and why Ankara 
launched its third campaign in Northern Syria. It suggests that the Democratic 
Union Party’s (PYD) emergence as victorious among the various rival Kurdish 
groups in Northern Syria posed a security threat to Turkey and the conditions for 
a military involvement were met in 2016. Despite the previous small-sized armed 
conflict and skirmishes at the Syrian–Turkish border, Ankara launched three large-
scale military interventions (Euphrates Shield, Olive Branch and Peace Spring). Due 
to the operation Peace Spring and the agreement concluded with Russia in Sochi, 
seemingly Turkey reached the mains goals. However, the implementation of the 
agreement and other questions such as the fate of the SDF’s troops in Eastern Syria 
maintain the security issue in Turkey’s foreign policy agenda and will push towards 
for further active involvement in the Syrian conflict.

BEVEZETÉS

A 2016. október elején indított Béke Forrása hadművelet (törökül: Barış Pınarı 
Harekâtı) nagy felháborodást váltott ki az Európai Unióban, amely el is ítélte 
az akciót. Egy, az egész kontinensen, így Magyarországon is zajló vita vette 

kezdetét, amelynek témája a török–kurd viszony, illetve a beavatkozás volt, és fel-
hívta a figyelmet a már évek óta húzódó konfliktusra és annak szíriai színterére.

A szíriai kurdok 2012 óta folyamatosan egyre nagyobb önállóságra és hatalom-
ra tettek szert, illetve a nemzetközi (főleg amerikai) támogatással az Iszlám Állam 
elleni harcokban értek el elévülhetetlen érdemeket. Ugyanakkor a megerősödésük, 
legfőképp az Ankarában a Törökországban működő Kurdisztáni Munkáspárttal 
(Partiya Karkerên Kurdistan, PKK) azonosított Demokratikus Unió Pártjáé (Partiya 
Yekîtiya Demokrat, PYD), illetve annak fegyveres csapataié, komoly aggodalmak-
hoz vezetett Törökországban, ami egyrészt diplomáciai konfliktust eredményezett 
a szövetségeseivel, másrészt többszöri fegyveres összecsapást.

https://eeas.europa.eu/delegations/iran/68854/syria-eu-condemns-turkey%E2%80%99s-military-action_en
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A Béke Forrása hadművelet nem volt váratlan: már két korábbi intervenció előzte 
meg (az Eufrátesz Pajzsa és az Olajág hadművelet), amelyek legalább részben a 
szíriai kurd milíciák ellen irányultak, ráadásul a török kormány az utóbbi években 
folyamatosan a beavatkozás szükségességét hangoztatta. Már hónapokkal a mű-
velet megkezdése előtt bejelentette a célját: egy 30 km széles és 450 km hosszú 
biztonsági zóna létrehozását. A határ mentén meg is szállt néhány ezer négyzetki-
lométernyi területet. A további előrenyomulást az amerikaiakkal, majd az oroszokkal 
kötött megállapodások korlátozták. 

Az elemzés nemcsak a 2019 októberében végrehajtott hadjárat okait, hanem 
a Törökország és a szíriai kurdok közötti viszony dinamikáját is igyekszik bemu-
tatni. A katonai beavatkozás okainak megértéséhez áttekinti a szíriai kurdoknak a 
szíriai konfliktusban játszott szerepét, illetve az északkelet-szíriai megerősödését. 
Megvizsgálja a török vezetés politikájának változását, valamint a korábbi katonai 
intervenciókat. Végül pedig áttekintést kíván adni a Béke Forrása hadművelet által 
elért eredményekről, a további fejleményekről, és Törökországnak a szíriai kurdokra 
vonatkozó jövőbeli politikájáról, céljairól.

KURDOK A SZÍRIAI KONFLIKTUSBAN

A négy közel-keleti állam közös határvidékén található, mintegy 30–35 milliós 
kurd népességből a Szíriában élőknek hagyományosan rossz helyzetük volt 
– több százezren nem is rendelkeztek szíriai állampolgársággal. A szíriai konf-

liktus viszont lehetőséget adott arra, hogy megszervezzék magukat, s korlátozott 
önállóságra tegyenek szert, mivel a damaszkuszi vezetés a különböző felkelőcso-
portokkal folytatott harcok miatt a kurdok által lakott területeken átengedte a de 
facto ellenőrzést azok politikai formációinak.

Két csoport indult a szíriai kurdok fölötti politikai hatalom megszerzéséért: az 
egyik a Kurdisztáni Munkáspárt támogatásával 2003-ban létrehozott Demokrati-
kus Unió Pártja – és annak milíciája, fegyveres önvédelmi erői, a Kurd Népvédelmi 
Egységek (Yekîneyên Parastina Gel, YPG) –, a másik a 2011 őszén az iraki kurdok 
segítségével megszerveződött, több kisebb formációból álló Kurdisztáni Nemzeti 
Tanács volt. A két szervezet között a politikai küzdelem nagyon hamar fegyveres 
összetűzésekké fajult, 2012 júliusában azonban Maszúd Barzani közvetítésével 
sikerült megegyezniük: a harcokat beszüntették, a PYD megígérte, hogy szakít a 
PKK-val, majd közös erővel az ellenőrzésük alá kezdték vonni a kurdok által lakott 
területeket.

Úgy tűnt, hogy az Ankarával is nagyon jó viszonyt ápoló iraki kurd vezető, Barzani 
által tető alá hozott megállapodás nemcsak a kurdok autonómiája felé nyithatja 
meg az utat, de a PKK szíriai jelenlétének csökkentésével Törökország jóindula-
tát is elnyerhetik. A fegyveres csoportok szervezettségének következtében viszont 
hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a PYD fog megerősödni, s nem a Barzaniék által 
támogatott Kurdisztáni Nemzeti Tanács.

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrias-kurds-unite-against-assad-but-not-with-opposition
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/syria-s-kurds-struggle-within-struggle
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/syria-s-kurds-struggle-within-struggle


E-2020/11.

5

KKI
E L E M Z É S E K

 Törökország konfliktusa az észak-szíriai kurdokkal 

A szíriai konfliktus előtt marginalizált helyzetben levő szíriai kurdok a közpon-
ti hatalom kivonulása (vagy éppen kiszorítása) után megindultak az önállósodás 
útján, s viszonylagos nyugalomban – azaz a saját belpolitikai küzdelmeik közepet-
te –, s a szíriai rezsimmel és a különböző felkelőcsoportokkal való konfrontáció 
nélkül várták a háború végét Északkelet-Szíriában és Afrínban. Az összetűzés azon-
ban elkerülhetetlen volt – méghozzá nem a terület megtartását meg sem kísérlő 
rezsimmel, hanem a különböző (részben Törökország által támogatott) felkelőcso-
portokkal. A kurd erők, különösen a PYD szerint a felkelőkkel való összecsapások 
mögött Törökország állt, míg a lázadók azzal vádolták őket, hogy összejátszanak 
Bassár el-Aszaddal.

A helyzet egyre súlyosbodott, különösen miután az Iszlám Állam 2014-ben 
megindította a hadjáratát a török határ irányába. Az akkorra már a különböző fel-
kelő- és dzsihadista csoportokkal konfrontálódott kurd milíciák azzal, hogy Kobane 
védelmekor megállították az Iszlám Államot, nemzetközi hírnévre tettek szert, mi-
közben az Amerikai Egyesült Államok legfontosabb szíriai szövetségesévé váltak 
az IÁ-val folytatott harcban. A város ostroma ráadásul komoly feszültséget okozott 
Törökországban is, mivel a török hadsereg felsorakozott ugyan a határnál, de nem 
avatkozott bele a küzdelembe, sőt meggátolta a PKK-csapatok érkezését. (Végül az 
iraki kurd pesmergák bemehettek a városba.)

Néhány hónap leforgása alatt tehát egy kevésbé ismert csoportból hirtelen egy, 
a médiában sűrűn szereplő aktorrá váltak, amely ráadásul a világ legerősebb ka-
tonai hatalmának a támogatását is élvezte. A kobanei győzelem után pedig a YPG 
amerikai és európai segítséggel megkezdte a lassú, de biztos előrenyomulását az 
IÁ által ellenőrzött területeken, s felszabadította Rojava egészét.

A sikeresen terjeszkedő kurd csapatok (2015 őszén ugyanis több más szerve-
zet összefogásával létrehozták a Szíriai Demokratikus Erőket [Syrian Democratic 
Forces, SDF]) egyre több területet foglaltak el. A katonai műveletek elsődleges célja 
a kurdok lakta saját területeik, tehát a török–szíriai határvidék védelme volt, majd az 
ellentámadás jegyében az Eufrátesz keleti területeinek egyesítése a nyugati enklá-
véval, Afrínnal. Habár keletről és nyugatról egyaránt megindultak a kurd erők az 
Iszlám Állammal szemben, az egyesítést a török erők Eufrátesz Pajzsa hadműve-
lete megakadályozta 2016 őszén. Ezután a kurd és a velük szövetséges erők dél 
felé fordultak, s így tudták elfoglalni 2017 őszén Rakkát, majd az Eufrátesz mentén 
2018-ra elérték az iraki határt a folyó alsó szakaszán is, s ezzel felszámolták az 
Iszlám Államot mint területi entitást – mint szervezetet azonban nem, így annak 
jelenléte még mindig komoly biztonsági fenyegetést jelent azokon a területeken.

Ennek köszönhetően 2018-ra a kurd erők már kiterjedt terület fölött rendelkez-
tek, amelyen jelentős létszámú arab lakosság élt. Az Abdullah Öcalan elképzelései 
jegyében szerveződő – a nemek közötti egyenlőséget hirdető, alulról építkező és 
decentralizált – entitás az amerikai védőernyő alatt nagy lépéseket tett az önállóság 
felé, amit Damaszkusz – a többi regionális hatalommal együtt – azonnal igyekezett 
elítélni, a kurdok pedig Washingtontól sem kaptak diplomáciai támogatást a függet-
lenségi törekvéseikhez (nem úgy, mint annak idején az iraki kurdok).

https://www.refworld.org/docid/50c8920e2.html
https://www.refworld.org/docid/50c8920e2.html
https://mepc.org/commentary/us-ypg-relationship-us-foreign-policy-future-kurds-syria-and-turkey
https://mepc.org/commentary/us-ypg-relationship-us-foreign-policy-future-kurds-syria-and-turkey
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=aa542008-7190-09ae-4c88-da15ce1bb376&groupId=252038
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/10/141031_kobani_pesmerge
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/07/27/syrie-jour-par-jour-les-combats-pour-la-reprise-de-rakka-en-cartes_5165774_4355770.html
https://www.mepc.org/journal/sowing-division-kurds-syrian-war
https://www.mepc.org/journal/sowing-division-kurds-syrian-war
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Évekig úgy tűnt, hogy az „arab tavasz” legnagyobb nyertesei a kurdok lesznek, 
hiszen nemcsak Szíriában, hanem Irakban is hozzájárultak az Iszlám Állam megál-
lításához, illetve jelentős területeket is felszabadítottak, komoly nemzetközi figyelem 
és támogatás mellett. Ez a viszonylagos erőnövekedés azonban a reálpolitikában 
és a térségbeli viszonyok tekintetében meglehetősen korlátozottnak bizonyult. 
Ezt vetítette előre a 2017. szeptemberi iraki függetlenségi népszavazás, amely az 
elszakadáspártiak győzelmével ért véget ugyan, ám politikailag hatalmas vereséget 
jelentett: nemcsak egységbe kovácsolta a térség középhatalmait (évtizedek óta elő-
ször találkozott az iráni és a török vezérkari főnök), de Bagdad visszaszerezte a kurd 
pesmergák által felszabadított, a regionális kormányzat határain kívül eső területe-
ket, köztük a vitatott Kirkukot is – mindezt az Egyesült Államok asszisztálásával.

Miközben tehát a regionális hatalmak egységesen rossz szemmel nézték a kurd 
függetlenségi törekvéseket, a nagyhatalmaktól – így az USA-tól és Oroszországtól – 
sem számíthattak komoly segítségre, még akkor sem, ha az amerikai csapatok 
észak-szíriai jelenléte elég lett volna a török vagy szíriai intervenciók megakadályo-
zására.

A HATÁROKON ÁTÍVELŐ KURDKÉRDÉS
HATÁSA A TÖRÖK POLITIKÁRA

Ankara tehát a délkeleti határai közvetlen közelében zajló folyamatokat aggód-
va nézte, de 2012–2013-ban még főleg Aszadra és az ellenzékre koncentrált. 
Akkor egyrészt még volt esély arra, hogy a szíriai kurdok közül a Törökország-

gal jó kapcsolatot ápoló Barzani által támogatott csoportok erősödjenek meg – ez 
ellen a török kormánynak sem lett volna kifogása –, másrészt a saját belpolitikai 
folyamatai is türelemre intették.

Mivel a 2010-es évek elején a kormány megpróbálta tárgyalásos úton rávenni 
a PKK-t, hogy vonuljon ki Törökországból, majd 2013 elején maga a szervezet ala-
pítója, a börtönben ülő Abdullah Öcalan is fegyverszünetre szólította fel a feleket a 
békefolyamat jegyében, még úgy tűnt, békülésre lehet számítani, és a PYD szíriai 
erősödése sem jelent igazán veszélyt. Eközben viszont a törökországi kurdok politi-
kai formációja, a Népek Demokratikus Pártja (Halkların Demokratik Partisi, HDP) is 
megerősödött, s a 2015-ös parlamenti választáson be is jutott a törvényhozásba, 
így a békefolyamat sikerét, úgy tűnt, nem Recep Tayyip Erdoğan pártja, hanem a 
HDP aratta le. A török részről tett gesztusok ellenére nem sikerült leszerelni a PKK-t.

Az amúgy is bizalmatlan viszony tovább romlott a Kobane ostroma idején ta-
núsított török hozzáállás következtében. A támogatás elmaradása már 2014 őszén 
komoly zavargásokat váltott ki Törökországban, miközben a kormányzat népszerű-
sége is megcsappant, egyebek mellett a békefolyamat miatt, így végül 2015 tavaszán 
a tárgyalások megszakadtak. A júniusi választás elvesztése, a suruçi robbantás és 
az arra adott PKK-akciók után júliusban elkezdődött a török terrorellenes háború, 
amelynek célkeresztjében többek között a PKK állt. A Délkelet-Törökországban dúló 

https://www.reuters.com/article/us-turkey-iran-military/irans-military-chief-in-rare-visit-to-turkey-for-syria-talks-idUSKCN1AW1PT
https://www.nytimes.com/2017/10/17/world/middleeast/iraq-kurds-kirkuk.html
https://www.academia.edu/7477539/B%C3%A9kefolyamat_T%C3%B6r%C3%B6korsz%C3%A1gban
https://odatv.com/iste-cozum-surecinin-kronolojisi-1108151200.html
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utcai harcokat csak nagy pusztítás árán tudták megnyerni. A PKK elleni küzdelmet 
már akkor kiterjesztették a török fegyveres erők, és légi csapásokat mértek az iraki 
bázisaikra (Észak-Irakban az elmúlt évtizedekben amúgy is rendszeresen beavat-
koztak), illetve szíriai célpontokat is támadtak. A török külpolitika akkoriban vetette 
fel először egy pufferzóna kialakításának a szükségességét, ahova visszatérhetné-
nek a menekültek is – ez azonban különösebb nemzetközi visszhang nélkül maradt, 
Ankara pedig egyedül továbbra sem vállalkozott egy hadműveletre.

Az orosz egységek 2015. őszi megjelenése megváltoztatta a szíriai konfliktus 
dinamikáját, erősen korlátozta a törökök mozgásterét. Ahmet Davutoğlu leváltását, 
egy realistább külpolitika meghirdetését és az Oroszországgal történt kiegyezést 
követően vált lehetővé, hogy 2016. augusztus 26-án Törökország megindíthassa az 
Eufrátesz Pajzsa hadműveletet, amelynek hivatalos célja az volt, hogy visszaszorítsa 
az Iszlám Állam erőit a török határok közeléből. A művelet ugyanakkor megakadá-
lyozta az egységes, kurdok által ellenőrzött határsáv kialakítását is, azaz az Afrín 
és Manbics közötti területek egyesítését, továbbá létrehozott egy hátországot az 
Ankarával szövetséges arab milíciák számára. A folytatás a kurdok által korábban 
megszállt, Nyugat-Eufrátesz menti területek elfoglalása (Manbics és környéke) lett 
volna. Ezt azonban 2017 tavaszán a kurdok és a szíriai rezsim közötti megegyezés 
megakadályozta, annak eredményeként szíriai erők nyomultak be a kurd és a török 
csapatok közé. Az Eufrátesztől keletre elterülő vidékek ellen az amerikai csapatok 
jelenléte miatt nem kísérelhetett meg támadást Törökország.

Az Eufrátesztől nyugatra fekvő területeken azonban az oroszokkal kellett egyez-
kednie a török kormánynak. Az asztanai folyamat részeseként jobb alkupozícióban 
volt, így Moszkvától sikerült zöld utat kapnia a kurd enkláve, Afrín tartomány elfog-
lalásához. A 2018 elején indított Olajfaág hadműveletre vonatkozó engedélyt viszont 
az oroszok csak Afrínra korlátozták, így a tartománytól délre lévő Tell Rifaat és kör-
nyéke a PYD kezén maradt. Noha történtek kisebb akciók legalább a terület egy 
részének a meghódítására, azok kiterjesztését az oroszok megakadályozták.

Ankara célkitűzése a két hadjárat után is egy határ menti biztonsági övezet lét-
rehozása maradt, amihez viszont keleten az Egyesült Államok jóváhagyására volt 
szükség – amely csak lassan érkezett meg. Nem meglepő, hogy a török kormány 
üdvözölte Donald Trump amerikai elnök 2018. decemberi azon döntését, hogy az 
amerikai csapatokat kivonja Szíriából, utána pedig csalódottan vette tudomásul, 
hogy azok mégis maradtak. A későbbiekben is folytatódtak az egyeztetések, ame-
lyek keretében 2019 nyarán közös járőrözésekről sikerült megállapodniuk a feleknek, 
ami viszont nem elégítette ki Ankarát. Az USA megpróbálta a török nyomásgyakor-
lás ellenére is húzni az időt, de végül az amerikai elnök az Erdoğannal folytatott 
október 6-i telefonbeszélgetése után engedett a követeléseknek.

https://setav.org/assets/uploads/2017/10/R91_FKA.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://www.aljazeera.com/news/2017/02/kurds-pledge-fight-turkey-retain-syria-manbij-170218134339051.html
https://www.academia.edu/36829493/Torokorszag_afrini_hadjarata
https://www.voanews.com/middle-east/us-turkey-conduct-northeast-syria-patrol-amid-new-concerns
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A BÉKE FORRÁSA HADMŰVELET
ÉS A LEGÚJABB FEJLEMÉNYEK

Ilyen előzmények után és a törökök kommunikációja alapján egyáltalán nem volt 
meglepő az offenzíva megindítása: Ankara már évek óta hangoztatta a beavat-
kozási szándékát – nemcsak a hazai médiában, de számos nemzetközi fórumon 

is (a kijelentéseinek pedig súlyt már két intervenció is adott).
Donald Trump bejelentése tehát, hogy 30 km szélességű sávban kivonja az 

észak-szíriai határról az amerikai csapatokat, megteremtette a régóta várt lehető-
séget Ankara számára. Október 9-én Erdoğan engedélyt adott a támadásra, s ezzel 
elkezdődött a Béke Forrása hadművelet. A tüzérségi és teljes légi fölényt élvező 
török erők gyorsan meg is kezdték az előrenyomulást a biztonsági zónának szánt 
határszakasz középső részén. A saját csapataik mellett arab milíciák is részt vettek 
az offenzívában, sőt számszerűleg (mintegy 18 ezer fővel) ők adták a támadó egy-
ségek derékhadát, de a törökök a speciális egységek mellett nagyszámú drónt is 
alkalmaztak. Az arab milíciákat – melyek egy részét Idlibből szállították át – nem is 
integrálták a hadseregbe, hanem a nemzetbiztonsági szolgálat vezeti őket. Ez meg-
nehezítette a velük való együttműködést és a csapatok fegyelmezését, és az általuk 
elkövetett több gyilkosság is kellemetlenséget okozott Törökországnak, amely fo-
lyamatosan azt hangoztatta, hogy kifejezetten a PKK ellen, önvédelemből indította 
a hadjáratot.

A kurd erők felvették ugyan a harcot, ám nem volt kétséges, hogy alul fognak ma-
radni a háborúban. A szorult helyzetbe került vezetés a korábban már alkalmazott 
taktikához fordult: megállapodott Aszaddal, s lehetővé tette, hogy a határszaka-
szokra bevonuljanak a szíriai erők. Október 17-én, az USA bábáskodásával, ötnapos 
fegyverszünet született, amelynek értelmében a kurd milíciák dominálta SDF vállal-
ta, hogy kiüríti a biztonsági övezetben lévő területeket. Bár a fegyverszünetet nem 
sikerült betartani, alapvetően komolyabb incidens nélkül megindult a kurd csapatok 
kivonása a zóna több településéről, miközben folytatódott a szíriai egységek felvo-
nulása.

Az amerikai erők távozásával keletkezett űrt Oroszország töltötte be: október 
22-én Recep Tayyip Erdoğan már Vlagyimir Putyin orosz elnökkel ült le Szocsiban 
tárgyalni, s ott szövegezte meg azt a 10 pontos deklarációt, amely szerint úgy tűnt, 
mindkét fél elérte a célkitűzéseit. Azonban a megegyezésben foglaltak alapján Tö-
rökország lehetett a kevésbé elégedett, hiszen a kurd milíciák kivonása az oroszoktól 
vált függővé. A későbbiekben kiderült, hogy az nem is valósult meg maradéktalanul, 
a frissen elfoglalt területen pedig nem állt helyre a béke, az ott tartózkodó török és 
velük szövetséges csapatok ellen azóta is folyamatosan hajtanak végre akciókat.

A beavatkozás török belpolitikai vonatkozásait is érdemes figyelembe venni. 
Noha az időzítés nem a kormányon múlt, nem volt rossz: a terroristaellenes háború 
egy ideig még biztosan dominálni fogja a médiát, ami segít elterelni a figyelmet 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/11/turkey-syria-ankara-tries-to-discipline-its-proxies.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/11/turkey-syria-ankara-tries-to-discipline-its-proxies.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/11/turkey-syria-ankara-tries-to-discipline-its-proxies.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/11/islamic-state-flags-turkey-operation-opposition-factions.html
https://www.aa.com.tr/en/operation-peace-spring/operation-peace-spring-in-accordance-with-intl-law/1607337
https://www.aa.com.tr/en/operation-peace-spring/operation-peace-spring-in-accordance-with-intl-law/1607337
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/pullout-syria-kurds-costly-deal-assad-191015122222288.html
https://edition.cnn.com/2019/10/17/politics/syria-ceasefire-pence/index.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/full-text-turkey-russia-agreement-northeast-syria-191022180033274.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/10/russia-turkey-syria-deal.html
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/abd-ve-rusya-taahhut-etmisti-ama-pkk-ypg-guvenli-bolgeden-cekilmedi-41406025
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-baris-pinari-harekati-bolgesinden-aci-haber-4-sehit-5556882/
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 Törökország konfliktusa az észak-szíriai kurdokkal 

a gazdasági nehézségekről. Ráadásul abban az esetben, ha az amerikaiak, való-
ra váltva a fenyegetéseiket, tényleg szankciókat vezetnek be, akkor a súlyosbodó 
gazdasági gondokat is a Trump-adminisztráció számlájára írhatja Ankara, ahogy 
az 2018 nyarán is történt. Akkor a támadás megindítása után a török közvélemény 
összezárt, s az ellenzéki erők többsége is beállt a kormánypárt mögé. Csupán az 
alapvetően kurd szavazóbázisú, baloldali HDP tiltakozott a hadjárat ellen – ezért 
eljárás is indult a két pártvezető, Pervin Buldan és Sezai Temelli ellen. Noha az isz-
tambuli főpolgármester-választást a HDP szavazótáborának aktív támogatásával 
İbrahim İmamoğlu, a Köztársasági Néppárt (Cumhiryet Halk Partisi, CHP) jelöltje 
nyerte meg, az ellenzéket mélyen megosztó kérdés miatt egy időre a komolyabb 
összefogás lehetősége is jegelődik.

A hadművelet belpolitikai hatásai vélhetően nem maradnak tartósak, ahogy a 
gazdasági problémákat és az AKP válságát sem lehet velük kezelni. A Törökor-
szágban élő szíriai menekültek legalább egy részének az áttelepítésével viszont a 
gondok enyhíthetőek, hiszen a jelenlegi gazdasági helyzetben az ország területén 
élő – hivatalosan 3,6 milliós – menekülttömeg jelenléte már komoly társadalmi fe-
szültségeket szül. Erdoğan emiatt is jelentette be az utóbbi hónapokban számos 
alkalommal, hogy több millió embert küldenének az elfoglalt területre. Kérdés, hogy 
mennyire van realitása annak, hogy a hadművelet révén létrehozandó biztonsági 
övezetbe milliós nagyságrendben telepítsenek embereket. Szíriába eddig alig több 
mint 350 ezer ember tért vissza az utóbbi évek során. Valószínűleg a biztonsági 
szempontból igencsak kockázatos területre kevesen fognak önszántukból beköl-
tözni – a legjobb esetben is néhány százezer emberről lehet szó, ami vajmi kevéssé 
fog változtatni a magas termékenység miatt dinamikusan bővülő törökországi szí-
riaiak számán.

KONKLÚZIÓ

Törökország a Szocsiban aláírt megállapodással részben elérte a stratégiai 
céljait: bár nem sikerült a számára veszélyesnek ítélt fegyveres csapatoktól 
teljes egészében megtisztítania a 30 kilométeres zónát, viszont szerzett némi 

területet, és meggyengítette a PKK/YPG pozícióját, még akkor is, ha az nem vonult 
ki a kérdéses határsávról. A viszonylag kis emberveszteséggel járó hadjárat révén 
mintegy 4000 km2-nyi területet sikerült elfoglalniuk a török erőknek. Ez nem lesz 
elegendő ugyan a szeptemberben és októberben beharangozott, milliós nagyság-
rendű betelepítésekhez, de a terület rendezése, az infrastruktúra helyreállítása és 
kiépítése után újabb tízezrek visszatérése várható.

Donald Trump döntése következtében a szíriai konfliktus jelentős mértékben 
közelebb került a végéhez, hiszen Törökország részben teljesítette a céljait. Da-
maszkusz is jól járt, mivel az amerikai védőernyő megszűnése miatt számottevően 
javult az érdekérvényesítő képessége a kurdokkal szemben, akiknek a kialakított de 
facto autonómiája veszélybe került. Hogy mindebből a jövőben mi marad meg, 

https://www.amerikaninsesi.com/a/parti-liderlerinden-baris-pinari-aciklamalari-%CC%87%CC%87%CC%87/5117079.html
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
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egyelőre nem lehet megmondani. Az amerikai csapatok egy része a terület déli 
részén maradt, amelyek továbbra is védőernyőt jelentenek, és a kurd milíciák kivo-
nása sem fejeződött be az északi területekről, ami viszont további konfliktusokat 
eredményezhet. Azok azonban már csak Oroszország jóváhagyásával történhet-
nek, ami újabb alkudozásokra készteti a török vezetést.

Törökország nemzetközi megítélése komoly csorbát szenvedett; ugyanakkor a 
kurdok melletti szimpátiatüntetések és az Ankarát elítélő politikai nyilatkozatok el-
lenére jelentős szankciók nem érték. Az Európai Parlament a megfelelő fellépésre 
kérte ugyan az Európai Tanácsot, de kétséges, hogy abból valós politikai intézkedés 
is születik. Trump pedig jelezte, hogy eltörli a Törökországra vonatkozó amerikai 
szankciókat, s ezzel lehetőség ad a török gazdaságnak, hogy fellélegezzen. A két 
elnök novemberi találkozója lényegében megerősítette Erdoğan pozícióját.


