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Annotáció 

A nemzeti kompromisszum legfontosabb pillérei az euró-atlanti integráció, a gazdaság és a társadalom 

fejlesztése, a török befolyásolási zóna kiterjesztése a Balkánra és az ázsiai szomszédokra valamint a belső 

nemzetiségi konfliktusokat lezáró megoldás keresése, ez utóbbi esetben kifejezetten az állam 

egységességének megőrzésében van kompromisszum a politikai oldalak között, tehát az autonómia-

törekvések minden formája eleve elutasításra ítéltetett. Mint az a fentiekből kiolvasható, a nemzeti 

kompromisszum jobbról is, balról is emel be értékeket a közösen elfogadottak közé. Ez hasonlóképpen 

működik a napi politika szintjén is, tehát rendszeresen átmennek a politikai gépezeten olyan elképzelések 

is sikerrel, amelyek első látásra épp a vezető oldal véleményével ellentétesek. 

Törökország számára nem a szélsőbaloldali mozgalmak fenyegetnek veszéllyel, sokkal inkább a 

nemzetiségi ellenállás képviselői valamint más országok terroristái. 

A nemzetiségi ellenállás alapja a Törökországon belüli, vagy épp azon kívüli független Kurdisztánt óhajtó 

szervezetek törekvései. A kurdok célpontjai jellemzően a nagyobb városok szimbolikus objektumai. 

Fontos megjegyezni, hogy török-kurd viszonylatban jellemzően közel sem beszélhetünk olyan terror-

intenzitásról, mint például az izraeli palesztin relációban. 

A NATO tevékenységében jelenleg két kifejezetten a terrorizmus ellen küzdő misszió zajlik az 

afganisztáni és az iraki. Mindkét küldetésben jelentős erőkkel vesz részt Törökország is. Afganisztán 

esetében a történelmi közösség, míg Irak esetében a szomszédság, a környező országokra gyakorolt 

befolyás növelése és a kurd kérdés „féken tartás a” motiválhatta Törökországot abban, hogy jelentős 

erőket mozgósítson. 


