
 167 

A Délkelet-Anatóliai Projekt (GAP), avagy a víz ura Törökország1 
 

Vati Tamás2 
 

1. Délkelet-Anatólia és az Eufrátesz-Tigris vízgyőjt ı területe 
 

Délkelet-Anatólia az Eufrátesz és a Tigris medencéinek, délrıl Szíriával, míg 
délkeleti irányból Irakkal határos törökországi térszíneit jelenti. A legkisebb kiterjedéső 
régió (az ország területének 9,7%-a, összesen 75 358 km²) kilenc közigazgatási egységet 
foglal magába: Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, 
és Şırnak tartományokat.  
 

1. ábra: Délkelet-Anatólia és az Eufrátesz-Tigris vízgyőjtı területe 
 

 
FORRÁS: http://www.gap.gov.tr/ 

 
Nyugat-Ázsia legnagyobb vízfolyása az Eufrátesz, ami Törökország területén, az 

Örmény-felföldön ered, és 2700 km hosszan húzódik a Közel-Kelet területén. Délkeleti 
irányban haladva éri el Szíriát Karkamisnál, majd útját folytatva Irak területén Al-Qurnah 
közelében fut össze és egyesül a Tigrissel, míg végül Shatt al Arab néven torkollik a 
Perzsa-öbölbe. Ahogy eléri Irak síkságait, az Eufrátesz vízhozama és sebessége 
jelentısen csökken.3 

Az 1900 km hosszú Tigris tipikus hegyi folyó, mely a Torosz-hegységben ered. 
Törökországi szakasza 450 km hosszú, majd 32 km-en a határt jelenti a török és szír 
állam között.   

                                                 
1 A tanulmány az MFB Habilitas Ösztöndíj Program támogatásával készült. 
2 PhD-hallgató, PTE Földtudományok Doktori Iskola 
3 Érdemes megemlíteni, hogy Szaúd-Arábiát és Iránt rendszerint kihagyják a folyók melletti államok sorából. 
Elıbbit azért, mert a területéhez köthetı folyószakasz általában kiszárad nyáron, utóbbin pedig egyik sem folyik 
keresztül, de a Tigris vízgyőjtıjéhez tartozik területének nagy része. 



 168 

A folyókban rejlı mezıgazdasági és energetikai potenciál eloszlása rendkívül 
egyenetlen, aránytalanul kedvezı helyzetben van a folyók felsıszakaszával rendelkezı 
Törökország, a másik két állammal szemben.4 
 
2. A történeti háttér és az elsı vízmegosztási konfliktusok 
 

Az Eufrátesz és a Tigris folyásán tehát három állam: Törökország, Szíria és Irak 
osztozik. A folyók vízmegosztásához kapcsolódó konfliktus tipikus közel-keleti 
sajátosságokkal bír. Az ellentétek alapja a térség népesedésére jellemzı gyors növekedés, 
amely együtt jár a víz iránti igény erısödésével. A mai napig létezı és érezhetı 
történelmi és politikai nézeteltérések pedig tovább erısítették a problémákat: 

• Az Oszmán Birodalom emléke (Irakot és Szíriát is meghódították az oszmánok). 
• Történelmi területi vita Törökország és Szíria között Hatay tartományról.  
• A hidegháború idején Törökország nyugati, míg Szíria és Irak szovjet befolyás 

alatt állt. 
• A kurd konfliktus kérdése 1978-1999 között (Szíriában voltak a kommunista 

gyökerő PKK kiképzı bázisai, Öcalan gyakorlatilag szír területekrıl irányította 
véres harcát a független Kurdisztánért).   

• Míg az 1970-es években Irak került szembe a másik két állammal a kurdok 
miatt, addig a következı évtizedben Szíria katonai készülıdését kellett állandó, 
határok menti erıdemonstrációval kontrollálnia Iraknak és Törökországnak. 

• Az Öböl-háború az 1990-es évek elején (Szíria, Törökország �� Irak).   
• Az izraeli-török katonai és kereskedelmi kapcsolat, mely a közel-keleti arab 

államok számára „megbocsáthatatlan hiba” Ankara részérıl. 
• A nemzeti biztonság és a határok védelme. 
• A vallási csoportok közötti különbségek (Törökországban a szunniták, Irakban a 

sííták vannak többségben, míg Szíriában az eleve kisebbségnek számító aleviták 
kezében van a politikai hatalom) is forrásai lehetnek az egymás közötti 
súrlódásnak. 
 

Azt, hogy nem új kelető problémáról van szó, illetve jelentısége igen komoly, mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy 1920-ban, a párizsi békeszerzıdések aláírásakor jött létre 
elıször a terület (akkor még Mezopotámia) vízfelhasználásával kapcsolatos 
megállapodás. A francia-brit egyezmény egy bizottság felállításáról döntött, melynek 
feladata az Eufrátesz és Tigris vizsgálata és vizük hasznosítási lehetıségének 
összehangolása lett volna.5 

1946-ban török-iraki megállapodásra került sor, melynek fı célja a török területen 
való intenzívebb védelmi és megfigyelési rendszer kiépítése, annak okán, hogy 
megakadályozzák az áradást a folyó alsó szakaszán, Irakban. 

                                                 
4 Az öntözhetı területek tekintetében Törökország 2,39 millió hektárnyi résszel rendelkezik a folyók mentén, 
míg Szíria 0,52 millió ha területtel bír. A törökök aktív víztárolási kapacitása 57,5 milliárd m³, szír oldalon ez a 
szám 16,1 milliárd m³. 
5 Tényleges megvalósulására, eredményekre Törökország függetlenné válása miatt nem kerülhetett sor. 



 169 

2. ábra: Vízkonfliktusokat kiváltó okok 
 

 
FORRÁS: SAMSON, P., CHARRIER, B. (1997) 

 
Az elsı vízmegosztási konfliktus az 1950-es évek közepén vette kezdetét 

Törökország és Szíria között. Szíria 1956-ban világbanki kölcsönt felvéve kezdte meg a 
Ghab-völgye Projektet, vagyis az Asi folyó6  (török nevén Asi Nehri) nyújtotta 
lehetıségek intenzívebb kihasználását. A szírek építettek egy vízszabályozót Jisr-Al-
Sughur városánál, illetve két duzzasztógátat (Destan és Maherde) a könyebb és 
intenzívebb öntézés érdekében. A probléma mind a mai napig fennáll, és Törökország 
szerint Szíria a folyó vízének 90%-át felhasználja, így 120 millió m³/év vízmennyiség 
marad csak a török gazdák számára Hatay tartományban. A tervben szereplı további két 
duzzasztógát megvalósulása esetén, az elıbb említett érték még tovább, évi 25 millió m³-
re csökkenne a Török Külügyminisztérium becslései szerint. A török állam neheztel(t) a 
szír politikára, mivel az állítása szerint csak a libanoni féllel kommunikál(t) a kérdés 
tekintetében (Szíria természetesen visszautasítja a vádakat). 

1975-ben az Eufráteszen épített szír Tabqa gát okozott nézeteltérést Baghdad és 
Damaszkusz között. Irak szerint ugyanis a duzzasztógátnak köszönhetıen 25%-kal 
csökkent az Eufráteszbıl érkezı víz mennyisége (28 helyett 21 milliárd m³). Az iraki 

                                                 
6  Libanonban ered, északi irányban haladva elıször Szíria, majd Törökország területét elhagyva éri el a 
Földközi-tengert. Libanonban 40, Szíriában 112, míg Törökországban 88 kilométeres szakasszal rendelkezik. A 
török-szír határnál az éves vízhozama 1,2 milliárd m³ (EL-FADEL, M., EL SAYEGH Y., ET AL. 2002). 
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állami vezetés erıdemonstráció gyanánt a szír határ mellé vezényelte a hadsereg jelentıs 
részét, ezzel adva tudtára Szíriának, hogy a folyó vize „közös tulajdon”. 
 
3. A Délkelet-Anatóliai Projekt 
 

A folyók felsı folyását ellenırzı Törökország 1977-ben óriási mérető projektbe 
kezdett, hogy növelhesse az öntözésre és energiatermelésre rendelkezésre álló víz 
mennyiségét. A projekt kilenc tartományban 17 000 km²-nyi öntözhetı területre és 9 
millió itt élı emberre gyakorol hatást. 

A Délkelet-Anatóliai Projekt (törökül: Güneydoğu Anadolu Projesi, GAP) a török 
gazdaságnak egy hosszú távú, több szektort (mezıgazdaság – öntözés, energiatermelés, 
városi és a vidéki infrastruktúra fejlesztése, erdészet, oktatás és egészségügy) érintı, 
integrált, regionális fejlesztési terve. A GAP alapvetı célja, hogy a fenntartható fejlıdés 
eszméit követve megszüntesse a regionális fejlettségi egyenlıtlenségeket, emelje a 
jövedelmi szintet és az életszínvonalat, és hozzájáruljon a nemzet társadalmi 
stabilitásához, valamint a gazdaság növekedéséhez (http://www.gap.gov.tr/). 

Az eredeti elképzelést, hogy kihasználják a folyók, azaz az Eufrátesz és Tigris adta 
lehetıségeket, Musztafa Kemal Atatürk, a Török Köztársaság alapítójának és elsı 
elnökének nevéhez köthetjük. Az 1920-as és 1930-as években, a török gazdaságban is 
megnıtt az igény a villamosenergia iránt. 1936-tal kezdve tanulmányok sora vizsgálta a 
folyók áramlását és egyéb jellemzıit. A GAP az 1970-es évek végén született meg, mint 
az öntözéssel és az energiatermeléssel kapcsolatos program, de az 1980-as évek elején 
átalakították több ágazatot érintı gazdasági és szociális fejlesztési projektté. 

Az Eufrátesz és a Tigris felduzzasztásával történı intenzív fejlesztési program EU-s 
támogatással valósul meg (része az EU-csatlakozás folyamatának). A regionális 
fejlesztési terv teljes költsége 36 milliárd török líra, melybıl 2005-ig 21 milliárd lírányi 
beruházás már megvalósult. A költségeket a török pénzek mellett európai és amerikai 
hitelekbıl finanszírozzák (1. táblázat). 
 

1. táblázat: A legnagyobb külföldi befektetések a GAP területén 
 

Hitel forrása A hitel összege  
(millió USD) 

Svájci-német ker. tızsde 782 
Svájci ker. tızsde 467 
Osztrák kormány 200 

Európai Fejlesztési Alap 183 
Világbank 120 

Exim Bank (USA) 111 
Európai Beruházási Bank 104 

Olasz kormány 85 
Francia kormány 33 
Német kormány 15 

FORRÁS: TOMANBAY , M. (2000) 
 

A projekt keretében 22 gátat, valamint 19 vízerımővet építenek az Eufráteszre és a 
Tigrisre, melybıl az elsı gát és vízerımő, a Karakaya már 1987-ben kezdte meg 
mőködését, majd öt évvel késıbb elkészült a legnagyobb teljesítményő Atatürk is. 
Elıreláthatólag 2010-re készülnek el a tervbe vett építmények, ezzel a GAP erımővek 
fogják adni Törökország energiatermelésének 22%-át. A fejlesztési program másik 
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fontos hozadékaként, a kiépítésre kerülı rendszernek köszönhetıen 1,7 millió hektárnyi 
(az összes öntözött terület 20%-a) terület válik öntözhetıvé, várhatóan óriási impulzust 
adva a régió egész gazdaságának. 

A GAP további számos kisebb projektre osztható, melyek a társadalom, a gazdaság 
szinte minden szegmensét érintik. A teljesség igénye nélkül néhány példa: 

• A települések szennyvízkezelésének megoldása, 
• GAP Erdısítési Projekt, 
• Többcélú Közösségi Központok létrehozása, 
• GAP Régió Közegészségügyi Projekt stb. 

 
2. táblázat: A GAP keretében tervezett duzzasztógátak és vízerımővek kapacitása és 

teljesítménye (egy átlagos atomerımő kapacitása 500–2000 MW)  
 

 Kapacitás 
(MW) 

Teljesítmény 
 (GWóra/év) 

Atatürk gát és vízerımő 2,400 8,900 

Karakaya gát és vízerımő 1,800 7,354 

Birecik gát és vízerımő 672 2,516 

Karkamış gát és vízerımő 189 652 

Kahta gát és vízerımő 75 171 

Şanlıurfa vízerımő 50 124 

Koçali gát és vízerımő 40 120 

Büyükçay gát és vízerımő 30 84 

Sırımtaş gát és vízerımő 28 87 

Fatopaşa vízerımő 22 47 

Erkenek vízerımő 7 43 

EUFRÁTESZ 5,313 20,098 
Ilisu gát és vízerımő 1,200 3,833 

Cizre gát és vízerımő 240 1,208 

Batman gát és vízerımő 198 483 

Silvan gát és vízerımő 150 623 

Dicle gát és vízerımő 110 298 

Kralkızı gát és vízerımő 94 146 

Kayser gát és vízerımő 90 341 

Garzan gát és vízerımő  90 315 

TIGRIS  2,172 7,247 

ÖSSZESEN 7,485 27,345 
FORRÁS: http://www.gap.gov.tr/ 

 
4. A GAP, mint a belföldi és nemzetközi konfliktusok forrása  
 

A beruházások hasznossága Anatólia délkeleti részére nézve megkérdıjelezhetetlen, 
ugyanakkor a projekt számos konfliktusforrást is rejt magában. Egyrészrıl hazai ellenzıi 
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is vannak, másrészrıl a korábban említésre került folyókhoz kapcsolódó problematika 
nemzetközi aspektusa a GAP estében is megmutatkozik. A belföldi kritikák több téma – 
a mőemlék- és nemzeti értékek védelmének hiánya, a földrajzi környezet várható 
átalakulása, valamint a kisebbségi jogok teljes figyelmen kívül hagyása – köré 
csoportosíthatók. 

A határon belüli probléma tipikus példáját mutatja az Ilisu gát esete. A kritikusok 
szerint a felduzzasztott víz teljesen elpusztíthatja a folyó melletti, Batman tartomány 
részét képezı Hasankeyf több ezer éves, multikulturális és régészeti hagyatékokkal bíró 
barlangvárosát.7  A gát azonban nemcsak a mőemlékekre lesz hatással, hanem a 
környéken élı arabokra és kurdokra is, akik elhagyni kényszerülnek otthonaikat, és ezzel 
egy több ezer éves életforma szőnhet meg végérvényesen a térségben. 

A nemzetközi konfliktus alapját az adja, hogy Szíria és Irak szerint Törökország 
megsértette a régóta fennálló nemzetközi szabályokat, figyelmen kívül hagyja a 
folyóvizek használatára vonatkozó jogokat, valamint az Eufrátesz és Tigris vizét 
kisajátítva, maga számára használja fel. Szíria és Irak – melyek a jelenlegi 20, illetve 29 
milliós népességszámukat az elırejelzések szerint pár évtized alatt meg fogják duplázni – 
aggodalommal szemlélik a projektet, mivel nekik is több vízre lesz szükségük a jövıben. 

Amikor teljessé válik – elıreláthatóan 2010 – a GAP projekt, elırejelzések szerint 
Szíriában 40%-kal, míg Irakban akár 80%-kal fog csökkeni a folyók vízhozama (EL-
FADEL, M., ET AL 2002). Damaszkusz szerint Törökország egy 1987-ben megkötött 
szerzıdés értelmében beleegyezett abba, hogy másodpercenként legalább 500 m³ vizet 
enged át Szíriának (melyet idınként 800 m³-re növel, míg adott esetben akár 40 m³-re is 
korlátozhatja). Ezekkel a lépésekkel pedig veszélyezteti a szír mezıgazdasági és 
energetikai projekteket. 

Az Irak és Szíria által vízben gazdag országnak nevezett török állam a kritikákra 
leggyakrabban az egy fıre jutó vízmennyiség (3. táblázat) összevetésével válaszol.8 
Törökország továbbá hangsúlyozza azt, hogy hiába rendelkezik elméletben 100 milliárd 
m³ vízzel, képtelen teljes mértékben felhasználni ezt a mennyiséget, ugyanis a 
rendelkezésére álló víz elérésének technológiai és geológiai korlátai vannak, melyek 
miatt ténylegesen 25,9 milliárd m³ vízmennyiség érhetı csak el.9 
 

3. táblázat: Az egy fıre jutó vízmennyiség az Eufrátesz és Tigris országaiban 
 

Ország Összes 
vízmennyiség/év 

(milliárd m³) 

Az egy fıre jutó 
vízmennyiség (m³) 

Törökország 100 1522 
Szíria 23 1411 
Irak 91.2 4017 

FORRÁS: EL-FADEL, M., ET AL (2002) 
 

Válaszként a két arab állam mindent megtett a terv leállításáért. Nagyon sokáig 
szorgalmazták a külföldi beruházóknál tıkéjük kivonását a nemzetközi konzorciumból. 

                                                 
7 A városban egyedülálló asszír, római és oszmán kori mőemlékek vannak. 
8 Vízben gazdag országoknak a 8000-10 000 m³/fı/év országokat szokták sorolni. 
9 Az 1990-es évek közepén török részrıl gyakran alkalmaztak egy érdekes magyarázatot arra vonatkozóan, 
hogy miért nem preferálják a közös programokat, a vízmegosztás lehetıségét. A török víz volt párhuzamba 
állítva az arab olajjal. A folyók Törökország területén erednek, a törököknek joguk van kiaknázni a benne rejlı 
lehetıséget ugyanúgy, ahogyan azt az arab államok teszik a területükön található kıolajjal. Azaz, ha Szíria és 
Irak ingyen követeli az Eufrátesz és Tigris vizét, Törökország is élhetne ilyen igénnyel az arab kıolaj iránt (EL-
FADEL, M., ET AL 2002). 
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A politikai változások azonban mindent felülírtak. Törökország és Szíria 
kapcsolatában az 1998-as egyezmény10 után a szír-török bilaterális kapcsolatok jelentıs 
fordulatot vettek. Az együttmőködések kialakulását belpolitikai változásokkal 
magyarázhatjuk. 2000-ben Szíriában volt elnökváltás (Bashar al-Assad), majd 
Törökországban az iszlamista gyökerő AKP (Igazság és Fejlıdés Pártja) 2002-es 
hatalomra kerülése eredményezett további közeledést. 2007 ıszén a gazdaság és politika 
több terültén is megegyeztek a felek a közös együttmőködésrıl. 

A 2003-as iraki háború kitörése komoly fenyegetést jelentett Ankara számára azon 
túl, hogy közvetlen szomszédságában fegyveres konfliktus zajlik. A háború lezárásával, a 
demokrácia létrejöttével a török-iraki kapcsolatok felélénkülése várható, mellyel Iraknak 
az újjáépülés, Törökországnak a térség stabilizálása a legfıbb érdeke. Ennek 
kezdeményei figyelhetıek meg a felek egyre szorosabb gazdasági és politikai 
kapcsolataiban. 

Az Eufrátesz – Tigris konfliktus megoldását addig kell végrehajtani, amíg nincs 
tényleges vízhiány a térségben. Egy átfogó és integrált regionális terv kidolgozása 
szükséges, melynek a vízkészletekre vonatkozó együttmőködés (hasznosítás, védelem) 
ugyanúgy része, mint a társadalmi és kulturális problémák megoldásának lehetıségei.  
 
Összegzés 
 

Történeti és politikai okok miatt a Délkelet-Anatóliai Projekthez kapcsolódó 
konfliktus az egyik legellentmondásosabb kérdés a Közel-Keleten. Az Eufrátesz és Tigris 
folyók mentén folyamatos a konfrontáció, a feszültség eredményeként a folyók mentén 
lévı államok több alkalommal is a háború küszöbén álltak egymással. 

Az együttmőködés és a kölcsönös bizalom hiánya jellemzi a folyók menti országok 
vízpolitikáját, vagyis nem feltétlenül a vízhiány eredményezi a felek közötti hővös 
viszonyt. Jelenleg nincs akut vízhiány, és továbbra is nagy a potenciális vízmegtakarítás. 

A konfliktus történetét három szakaszra lehet osztani. Az 1946 és 1960 közötti 
idıszak problémamentes, vízmegosztási szerzıdések születtek. Az 1960-tól 2008-ig tartó 
periódust a kommunikáció teljes hiánya, a kizárólagosan nemzeti érdekekre való 
koncentrálás és az önálló projektek jellemezték. 2008 januárjában komoly változások 
elsı jeleit figyelhettük meg. Hosszútávú együttmőködésrıl, a technológiák és a víz 
megosztásáról szólnak az államközi megállapodások. A háromoldalú együttmőködés 
nem korlátozódik kizárólagosan a vízügyi kérdésekre. A három ország összehangoltan 
foglakozik olyan területekkel is, mint a környezetvédelem, az erdészet és a meteorológia. 
A három ország közötti együttmőködés eredményeként elkészült esettanulmány 
bemutatására az 5. Víz Világfórumon kerül sor (Isztambul, 2009. március 16-22.). 
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