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Tárik Meszár 

Absztrakt 

Több erős földrengés rázta meg 2023. február 6-ára virradóan Törökország déli 
Gaziantep tartományát és az ország délkeleti részét, valamint Szíria északi-
északnyugati részét, elsősorban Idlib, Latakia és Aleppó tartományokat. A 
legnagyobb rengés egyes mérések szerint a 7,8-as erősséget is elérte, amelyet erős 
utórengések sorozata követett. A halottak száma meghaladta az 50 ezer főt. Két 
héttel az első katasztrófát követően, 2023. február 20-án egy újabb, 6,3-as erősségű 
földrengés rázta meg Törökország déli részét, további haláleseteket és sérüléseket 
okozva. A csaknem 12 éve tartó szíriai konfliktus és a jelenleg is zajló menekültválság 
árnyékában sokan életüket vesztették, emellett több tízezren megsérültek és 
százezrek költöztek el egy olyan régióban, amelyet már amúgy is az instabilitás 
jellemez. Miután közel két hétig kétségbeesetten dolgoztak további túlélők 
felkutatásán a világ minden tájáról érkező kutató- és mentőcsapatok mára 
nagyrészt a helyreállítási erőfeszítésekre tértek át. Az elemzésben azonban nem a 
pusztítás mértékét, hanem a földrengések hatásait vizsgáljuk meg az érintett 
országokban, továbbá bemutatjuk mind a gazdasági, mind a geopolitikai 
vonatkozásokat. 

Kulcsszavak: Törökország, Szíria, földrengések, geopolitika, gazdaság 

Abstract 

On February 6, 2023, several strong earthquakes shook Türkiye’s southern province 
of Gaziantep and the southeastern part of the country, as well as the north-
northwestern part of Syria, particularly the provinces of Idlib, Latakia, and Aleppo. 
According to some measurements, the strongest quake reached a magnitude of 
7.8, which was followed by a series of strong aftershocks. The death toll exceeded 
50,000. Two weeks after the first disaster, on February 20, 2023, another 6.3-
magnitude earthquake struck southern Türkiye, causing additional deaths and 
injuries. In the shadow of the Syrian conflict, which has been going on for nearly 12 
years, and the ongoing refugee crisis, many people lost their lives, tens of thousands 
were injured, and hundreds of thousands were displaced in a region already 
marked by instability. After nearly two weeks of desperately searching for more 
survivors, search and rescue teams from around the world have largely focused on 
recovery efforts. This analysis, however, is not about the scale of destruction, but 
about the impact of the earthquakes in the affected countries, presenting both the 
economic and geopolitical aspects. 

Keywords: Türkiye, Syria, earthquakes, geopolitics, economy 

https://khaleejtalks.com/politics/102855.html
https://khaleejtalks.com/politics/102855.html
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Észak-Szíria helyzete a földrengések előtt és után 

A szíriai háború frontvonalai évek óta nagyrészt változatlanok, de az egyre mélyülő 
gazdasági válság üzemanyaghiányhoz, megnövekedett áramkimaradásokhoz és 
növekvő nélkülözéshez vezetett. Az ENSZ becslése szerint Északnyugat-Szíriában 
több mint 4 millió ember – akik közül sokan a konfliktus miatt kitelepültek, és 
táborokban élnek – függ a határokon átnyúló segélyektől mindennapi életük során. 
Korábban az ellenzék azzal vádolta Bassár el-Aszad szíriai elnököt, hogy a lakosok 
megbüntetése érdekében visszatartja a szolgáltatásokat azokból a körzetekből, 
ahonnan a lázadás korábban kiindult. Ezen felül több tucat ember halt meg a már 
egy ideje pusztító kolerajárvány során, amelyet részben az ország összeomló 
infrastruktúrájának tulajdonítanak. Az ENSZ becslései szerint Szíriában jelenleg élő 
18 millió ember 90%-a szegénységben él, a gazdaságot pedig a konfliktusok, az 
aszály és a Covid-19-világjárvány, valamint a szomszédos Libanonban 
bekövetkezett pénzügyi összeomlás következményei sújtják. A földrengés 
egyértelműen csak ront a már amúgy is kritikus helyzeten. 

Fontos tudni, hogy a földrengés szíriai helyszínén, a közel-keleti arab ország északi 
részén az ellenőrzés megosztott a kormány, a kurd vezetésű erők, a törökök által 
támogatott milíciák és más lázadó iszlamista csoportok között. Emiatt a 
nemzetközi segélyek megérkezése is eltarthat egy ideig. Északnyugat-Szíria az 
egyik legnehezebben megközelíthető hely lett, ugyanis a török határon csak egy 
kis átkelőhely (Báb al-Hava) áll rendelkezésre, amely az erőforrásokat az ellenzék 
által irányított területekre szállítja. Viszont ennek használata is most akadályokba 
ütközik, mivel egyrészt a törökországi ENSZ-ellátási csomópont és ezen határpont 
közötti utak megsérültek a földrengésben, másrészt a szíriai rezsim szuverenitása 
megsértésének tekinti, ha Törökországból segélyt juttatnak ezeknek az ellenzék 
által birtokolt területeknek. 

A tragédia a szíriai rezsim politikai előnyére válhat  

A megfigyelők szerint egyes arab országok most azt pártolják, hogy az elszigetelt 
szíriai kormányt visszahozzák a regionális és nemzetközi politikába. A legtöbb arab 
ország 2011-ben szakította meg kapcsolatait az Aszad-kormánnyal, miután a békés 
tüntetők ellen brutális eszközöket vetett be, és a rezsimet sokak megkínzásával és 
brutális meggyilkolásával vádolták meg. 

Elemzők szerint azonban a február 6-án Törökország és Szíria egyes részeit sújtó 
pusztító földrengések lehetőséget jelenthetnek a szíriai kormány számára, hogy 
helyreállítsa kapcsolatait a térség egyes országaival. Ezzel kapcsolatban már 
történtek fejlemények, ugyanis a szíriai rezsimnek olyan országok küldöttségeivel 
volt találkozója az elmúlt hetekben, akikkel már lassan egy évtizede megszakadt a 
kapcsolat. Jordánia, Egyiptom és az Egyesült Arab Emírségek külügyminiszterei 
Damaszkuszba látogattak, Bassár el-Aszad pedig Ománba utazott, hogy tárgyaljon 
az országok közötti kapcsolatok normalizációjáról. 

További érdekes fejlemény, hogy a földrengéseket követően sok arab állam nem 
konkrét pénzösszeggel támogatta, hanem humanitárius segélyszállítmányokkal 
látta el a katasztrófa sújtotta területek lakóit. Ennek legfőbb oka, hogy a különböző 
nemzetközi szereplők nem bíznak meg teljes mértékben az Aszad-rezsimben és 
attól tartanak, hogy ha nagyobb összegekkel látnák el a szíriai kormányt, akkor azt 

https://www.theguardian.com/world/2023/feb/07/syria-earthquake-aftermath-why-is-situation-so-bad-in-war-ravaged-country-aleppo-idlib
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/07/syria-earthquake-aftermath-why-is-situation-so-bad-in-war-ravaged-country-aleppo-idlib
https://www.npr.org/2023/02/11/1156305956/earthquake-survivors-in-northern-syria-already-ravaged-by-war-are-unable-to-rece
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.dw.com/ar/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA/a-64645205
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nem a rendeltetésének megfelelően használnák fel. Azonban ez alól kivételt 
képeznek az Öböl-menti gazdag nemzetek, amelyek jelentős pénzügyi segítséget 
nyújtottak Szíriának. 

1. táblázat A különböző Öböl-menti arab országok által Szíriának folyósított 
pénzbeli segélyek 
A segélyt nyújtó ország A segély összege (amerikai dollár) 
Egyesült Arab Emírségek 100 millió 
Szaúd-Arábia 96 millió 
Kuvait 5 millió 
Bahrein 1 millió (Törökországgal megosztva) 

Forrás: Saját összeállítás 

A szíriai szankciók feloldása 

Február közepén az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma 180 napra 
felfüggesztette a Szíriára korábban kivetett szankciókat – amelyeket java részt az 
Aszad-rezsim emberi jogi visszaélései miatt vezettek be –, hogy a humanitárius 
segélyszervezetek jogi következményektől való félelem nélkül végezhessenek 
földrengés utáni helyreállítási munkákat. A szíriai kormány a közelmúltban két 
határátkelőt nyitott meg, hogy a segélyek beáramolhassanak saját területéről a 
lázadók által ellenőrzött területekre, bár egyes helyi fegyveres csoportok azt 
mondták, hogy elutasítanak minden olyan segélyt, amely Damaszkuszon, a 
fővároson keresztül érkezik. 

Korábban a szíriai kormány a szankciók ellenére is részesült az ENSZ 
segélyprogramjaiból, amelyek létfontosságú forrásokat biztosítottak a kormány 
által irányított területeken élőknek, ugyanakkor hozzájárultak a rezsimhez kötődő 
korrupt és gyakori visszaéléseket elkövető vállalatok támogatásához. 

Kijelenthető, hogy a szankciók ideiglenes feloldása némiképp pozitív hatással lesz 
a humanitárius segítségnyújtásra, de e lépés jelentőségét erősen eltúlozzák, amit 
jól mutat az a tény is, hogy a Szíriába érkező segélyek túlnyomó többsége – amelyek 
zöme a rezsim kezében lévő Szíriába érkezik – ugyanazoktól az országoktól 
származik, amelyek bevezették ezeket a szankciókat. 

A földrengések török belpolitikára gyakorolt hatásai 

A földrengés Törökországnak elsősorban nem a kül- hanem a belpolitikájára 
gyakorol jelentős hatást. Fontos kérdés, hogy a földrengés okozta krízis kezelése 
miképpen fog tükröződni a kormány népszerűségén. Ha a török kormány 
katasztrófára adott reakciója erőteljes, a hivatalban lévő adminisztrációt 
valószínűleg jutalmazzák a májusban esedékes szavazáson, viszont ha erőtlen, 
akkor az ellenkezője fog bekövetkezni. Kérdés, hogy az emberek megkérdőjelezik-
e az újjáépítés kivitelezését és színvonalát, valamint az is, hogy vajon felelősnek 
tekintik-e a majd a kormányt a természeti katasztrófára adott esetlegesen hanyag 
hozzáállásért? Az 1999-es földrengéseket követően a török állampolgárok úgy 
vélték, hogy az akkori koalíció rosszul reagált a krízisre, amelyet sokan  gyenge és 
hanyag válságkezeléssel vádoltak.  

A jelenlegi kormány hozzáállásával kapcsolatban több kritika is megfogalmazódott 
az elmúlt hetekben. Sokan az inaktivitás következményeit rótták fel közvetlen a 

https://www.france24.com/en/live-news/20230215-uae-pledges-additional-50-million-in-quake-aid-to-syria
https://www.aa.com.tr/en/turkiye/saudi-arabia-sends-14-aid-planes-to-quake-hit-turkiye-syria/2831126
https://www.arabnews.com/node/2258811/middle-east
https://www.zawya.com/en/world/middle-east/bahrain-sends-1mln-relief-aid-to-turkiye-and-syria-keos2in8
https://theintercept.com/2023/02/19/syria-earthquake-us-sanctions/
https://intellinews.com/ash-turkey-earthquake-and-economic-impact-269475/
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rengéseket követő első 48 órában. Független jelentések szerint a török Katasztrófa- 
és Veszélyhelyzet-kezelési Hatóság (AFAD) a katasztrófát követő 45 percen belül 
kötelező földrengési jelentést készített. Órákon belül a mentő- és segélycsoportok 
indulásra készen álltak, amihez Erdoğan végső engedélyére lett volna szükség. 
Érthetetlen módon nem adott ki azonnali parancsot, miközben az országba érkező 
nemzetközi mentőcsapatokat a bürokratikus akadályok miatt a repülőtéri 
várókban tartották. A késedelmes válasz drámaian csökkentette a kutatási–
mentési műveleteket és sok ember halálához járulhattak hozzá. Emellett haragot 
váltott ki az elmúlt évek rossz várostervezése és az építési szabályzatok figyelmen 
kívül hagyása. Törökország híres arról, hogy szemet huny a rossz építési gyakorlatok 
felett. A korrupt fejlesztők és az Építésügyi Tanács tisztviselői rendszeresen 
engedélyezik olyan olcsó épületek kivitelezését, amelyek nem képesek ellenállni a 
földrengéseknek. Végül Erdoğant kritikusai azzal vádolják, hogy 1999-ben, az izmiti 
földrengést követően bevezetett úgynevezett földrengésadó révén beszedett 
pénzeszközöket jogtalanul használta fel. 

Törökországban a tervek szerint 2023 májusában lesznek elnökválasztások. A 
földrengés helytelen kezelése valószínűleg nagy szerepet játszik majd a 
kampányban és a szavazáson. Az ellenzéki pártok gyorsan felhívták a figyelmet a 
kormány észlelt kudarcaira. A legnagyobb ellenzéki erő, a Köztársasági Néppárt 
(CHP) független bizottság felállítását kérte a kormánynak a katasztrófára adott 
késedelmes reagálásának kivizsgálására. 

Annyi bizonyos, hogy egyelőre nehéz megjósolni a választások kimenetelét, de az 
ellenzéki pártok kampánykérdésként használják fel a földrengés kormány általi 
kezelését. 

A földrengés egyéb hatásai 

A földrengés hatásait mindenképpen célszerű két különböző nézőpontból 
megvizsgálni, ugyanis e természeti jelenség általában jelentős környezeti és 
gazdasági következményeket von maga után.  

Ami a környezeti hatásokat illeti, az olasz katasztrófavédelem szökőár veszélyére 
figyelmeztette a lakosságot, mivel a Fekete-tenger térségében a szokásosnál 
erősebb hullámzást regisztráltak a térségben. Emellett az utórengések 
fenyegetése sem elhanyagolható, ami megnehezíti a krízisből való kilábalást.  

Ezen felül a katasztrófa sújtotta területen az újjáépítés fogja a legnagyobb 
összegeket felemészteni, nem beszélve arról, hogy speciális, földrengésbiztos 
technológiával1 kell ellátni az újonnan felépülő lakóépületeket. 

A gazdasági károkhoz egyértelműen hozzájárul, hogy az ellátás szempontjából egy 
kritikus török olajexport-terminált is le kellett zárni, mindez pedig nyomban 
éreztette hatását a globális olajpiacon áremelkedés formájában. 

A Török Áramlat gázvezeték azonban nem sérült meg. A tranzitvonal mostanra 
Magyarország legfontosabb gázellátási útvonala, a Fekete-tenger alatt futó 
vezetékek épsége így magyar szempontból is kiemelten fontos. Éppen ezért a 
jövőben is fokozottan kell ügyelni a törökországi földrengésekre, mert ha 
valamelyik kulcsfontosságú gázvezetéket sérülés éri, akkor az komoly veszélybe 
sodorhatja Magyarország és Európa gázellátását. 

file:///C:/Users/arabi/OneDrive/Asztali%20gép/governed
https://www.news360.es/india/2023/02/06/italy-declares-tsunami-warning-and-paralyzes-transport-after-earthquake-in-turkey/
https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-news-today-02-07-2023/card/oil-prices-jump-after-turkey-syria-quakes-disrupt-oil-exports-wkOqviAlpNXXHJmSm2eh
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A gazdasági hatásokat illetően kijelenthető, hogy rövid távon a fizetési mérleget 
valószínűleg a katasztrófa-elhárítás és helyreállítás támogatására irányuló 
segélyáramlások fogják fellendíteni. Az Erdoğan-kormányzat joggal remélheti, 
hogy ezek a nagylelkű segélyek biztosítják a líra stabilitását a választások előtt, és 
elősegítik az infláció csökkentését. Azonban a katasztrófa-helyreállítással járó 
valószínű növekedési fellendülés csak növeli a folyó fizetési mérleg hiányát, és 
sokkal sürgetőbbé teszi a választások utáni devizakiigazítást.  

A gazdasági hatáson kívül az is fontos kérdés, hogy a földrengés milyen mértékben 
lesz hatással a tágabb értelemben vett geopolitikai status quo-ra. E tekintetben 
megállapítható, hogy a regionális szereplőktől érkező anyagi és minden egyéb 
támogatás az államközi kapcsolatok javítását és a geopolitikai feszültségek 
enyhítését szolgálhatja. Így valójában most a regionális geopolitikai nézeteltérések 
kockázata alacsonyabb lehet. 

Összegzés 

Az arab országok többsége korábban felbontotta diplomáciai kapcsolatait a Szíriai 
Aszad-kormánnyal az emberi jogi visszaélések miatt, azonban most a katasztrófát 
követően lehetőség nyílt arra, hogy a szíriai rezsim újból visszatérjen a regionális és 
nemzetközi politikába, és újfent felvegye a kapcsolatot korábbi szövetségeseivel. A 
Szíriára korábban kivetett szankciókat az Egyesült Államok és az Európai Unió fél 
évre felfüggesztette, hogy humanitárius segélyszervezetek dolgozhassanak a 
földrengés által sújtott területeken, és hogy a szankciós listán szereplő 
személyeken és szervezeteken keresztül is megvalósulhasson a segítségnyújtás. 
Ami Törökországot illeti, a földrengés okozta krízis kezelése nagy hatással lehet a 
kormány népszerűségére és a májusra tervezett elnökválasztások eredményére. 
Annyi bizonyos, hogy a rendkívül súlyos történések ellenére Törökországnak 
megvan az esélye arra, hogy kilábaljon a krízisből, de Szíria helyzete egyelőre 
kilátástalannak tűnik, ugyanis a közel-keleti arab ország jelenlegi elszigeteltsége és 
fragmentáltsága gátat szab a válság hatékony kezelése előtt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ezen technológia alkalmazása az 1939-es földrengéseket követően vált kötelezővé, de a 
gyanú szerint az építtetők gyakran elmulasztották a szabályok betartását. 

https://intellinews.com/ash-turkey-earthquake-and-economic-impact-269475/
https://www.aljazeera.net/news/liveblog/2023/2/12/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9

