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Voorwoord

In de landenserie die Justitiële verkenningen een vijftal jaren geleden is
begonnen, zijn tot nu toe aparte nummers verschenen over de Verenigde
Staten (1995, nr. 9), België (1997, nr. 8) en Scandinavië (1999, nr. 9). Dit
keer wordt er een nummer over Turkije aan toegevoegd, terwijl in het
voorjaar van 2001 een special over Marokko staat gepland. De keuze voor
laatstgenoemde landen ligt voor de hand: de redactie wil de leemte in
kennis die over Turken en Marokkanen bestaat, opvullen.

De Turkse bevolking vormt in Nederland de grootste etnische
minderheidsgroep: de CBS registreerde in 1998 280.000 personen. Zoals
bekend blijft het gemiddelde opleidingsniveau en de arbeidssituatie van
Turken sterk achter bij het autochtone gemiddelde. Voor Turken (en Ma-
rokkanen) geldt dat ze thuis overwegend de eigen taal spreken en weinig
autochtone vrienden en kennissen hebben. Er bestaat een relatief grote
culturele afstand ten opzichte van autochtone partners op school en
werk. De Turkse bevolkingsgroep heeft dan ook een weinig geïntegreerde
positie binnen de Nederlandse samenleving. Daar staat tegenover dat de
Turkse gemeenschap erin geslaagd is een succesvolle economische be-
drijvigheid binnen eigen kring te realiseren (winkels, naaiateliers, ho-
reca, coffeeshops, etcetera). Bovendien zorgt de hechte Turkse familie-
structuur ervoor dat het gezag van gezinshoofden groot is en het gedrag
van jongeren goed gereguleerd wordt.

Dit nummer wil echter niet de integratieproblematiek onder de aan-
dacht brengen. Veeleer wil het zicht bieden op de politieke en religieuze
ontwikkelingen in Turkije zelf en de eventuele repercussies daarvan op
de Turkse bevolking elders in Europa. Is er een Turks fundamentalisme
in opkomst zoals velen beweren? Is Turkije de narcostaat waarvoor velen
haar houden? Hoe zit het rechtssysteem in elkaar? In hoeverre worden de
mensenrechten met voeten getreden, met name in de omgang met de
Koerden? Welke spanningen tussen traditie (eerwraak bijvoorbeeld) en
moderniteit (vrouwenemancipatie bijvoorbeeld) treden op de voor-
grond? Dat zijn de vragen die in dit nummer uitvoerig aan de orde wor-
den gesteld.

In het inleidende artikel gaat N. Landman in op de huidige politiek-
islamitische beweging in Turkije. Hij bespreekt eerst de opkomst en neer-
gang van de islamistische Welvaartspartij, die in 1998 toen zij door de
militaire bevelhebbers werd ontbonden, de grootste partij van Turkije
was. Vervolgens komt de gestage groei van de islamitische beweging van
Fethullah Gülen aan bod, een beweging die een gigantisch netwerk heeft
opgebouwd van onderwijsinstellingen, bedrijven en media, ook buiten
Turkije, en naar een islamisering van de samenleving streeft zonder in
conflict te komen met de basisbeginselen van de Turkse republiek. Ten-
slotte gaat Landman in op vormen van islam die door staatsorganen ge-
wenst en gestimuleerd worden. Deze succesvolle ‘mainstream-islam’ be-
staat uit een broederlijk naast elkaar bestaan van religieus leven en
loyaliteit aan de Turkse republiek. Deze harmonie wordt bevorderd door
het directoraat voor Godsdienstzaken die onder andere de Turkse mos-
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keeën beheert. Turkije kent dus geen scheiding van kerk en staat, maar
een vergaande controle van de staat over de religie. Landman conclu-
deert dan ook dat onafhankelijke religieuze uitingen in Turkije geen
schijn van kans krijgen.

Ook A.K. Yesilkagit wijst op de dominante rol van de Turkse militairen.
De strijdkrachten zijn van oudsher een voorvechter van ontwikkeling
naar westers voorbeeld: ze zijn de bewakers van een seculiere orde die
met de oprichting van de Turkse Republiek in 1923 in het leven is geroe-
pen, en de beheerders van Atatürks missie om het land te moderniseren.
Vanaf de staatsgreep van 1960 is de politieke rol van de strijdkrachten
ook constitutioneel verankerd: vanaf dat jaar geldt de nationale veilig-
heidsraad in feite als het hoogste politieke orgaan. Vanaf 1946 heeft het
Turkse leger vier keer in de politiek geïntervenieerd. De auteur gaat na-
der in op de interventies van 1980 en 1997. In 1980 vreesden de militai-
ren voor een Sovjet invasie indien het land ‘onbestuurbaar’ zou blijven.
In 1997 vreesden de militairen dat islamistische kiezers weldra in de
meerderheid zouden zijn. Volgens de auteur staat de politiek momenteel
onder strak toezicht van de Nationale Veiligheidsraad. De militairen heb-
ben het heft stevig in handen, hoewel – zo verwacht de auteur – de
Turkse identiteitspolitiek door de globalisering aan kracht zal inboeten.

In het volgende artikel wordt de verhouding tussen Turken en Koerden
onder de loep genomen. Prof. M.M. van Bruinessen zet uiteen hoe
media-beelden van gesneuvelde jonge Turkse soldaten gebruikt werden
om een sterk nationalistische stemming te creëren. De anti-Koerdische
sentimenten liepen zo hoog op dat het gemakkelijk tot pogroms had
kunnen komen. De auteur gaat nader in op de etnische diversiteit van
Turkije en het beleid van assimilatie van niet-Turkse etnische groepen.
Dat beleid was evenwel niet in staat het Koerdisch zelfbewustzijn te bre-
ken: de Koerdische nationalistische beweging, aangevoerd door de PKK
(de Arbeiderspartij van Koerdistan), werd er juist sterker door. Halver-
wege de jaren negentig leidde het Koerdische seperatisme en de reacties
daarop tot een ‘vuile oorlog’: een langdurige staat van beleg als antwoord
op de guerilla, en de ontvolking van een groot deel van het Koerdische
platteland. De auteur komt tot de slotsom dat na arrestatie van PKK-
leider Öcalan de positie voor de Koerden vrijwel uitzichtsloos is.

Ö.F. Akınbingöl vestigt in zijn artikel de aandacht op de medewerking
die het Turkse staatsapparaat verleent aan de handel in drugs. De cor-
ruptie van politie en politici kwam aan het licht na het Susurluk-incident
en het parlementaire onderzoek dat er op volgde. Tijdens het auto-
ongeluk in Susurluk kwamen een maffiabaas, een voormalige hoge
politiefunctionaris, een rechtse politicus en een schoonheidskoningin
om het leven. Het parlementaire onderzoek toonde aan dat diverse gele-
dingen van het staatsapparaat betrokken waren bij drugshandel, met
name politici en politiefunctionarissen uit de kring van de ultra-rechtse
(ex)-Grijze Wolven. Tezamen met de maffiabazen vormen zij een ‘zwarte
driehoek’, een structureel samenwerkingsverband om drugs door te slui-
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zen. Overigens greep het leger de betrokkenheid bij de drugshandel aan
om af te rekenen met de Koerdische maffia. De auteur vestigt tenslotte de
aandacht op het gewijzigde opsporingsbeleid en de nieuwe wetgeving
tegen het zwart geldcircuit en de georganiseerde misdaad. Volgens hem
hebben anti-drugskrachten binnen politie en justitie vooruitgang ge-
boekt.

Y. Yesilgöz schetst vervolgens enkele kernaspecten van het Turkse
strafrechtelijke bedrijf. Hij wijst op de continuïteit tussen het islamiti-
sche strafrecht in de Osmaanse periode en het seculiere strafrecht dat in
de republiek gestalte heeft gekregen: met name het toestaan van marte-
lingen om verdachten bekentenissen te ontlokken. Het rechtssysteem en
het gevangeniswezen zijn naar westerse maatstaven onmenselijk en
ouderwets. De criminaliteitscijfers van de Turkse politie zijn sterk verte-
kend omdat de politie regelmatig grote groepen onschuldige burgers op-
pakt. De auteur concludeert dat het Turkse recht niet de burgers be-
schermt, maar de civiele en militaire bureaucraten. Het strafrechtelijk
klimaat zal zijns inziens aanzienlijk gewijzigd moeten worden, wil Tur-
kije ooit het lidmaatschap van de EU verwerven.

Ook de delegatie van het Amerikaanse Crowley Programma en de Raad
van mensenrechtenadvocaten komt tot die conclusie, met name ten
aanzien van de staatsveiligheidsrechtbanken, de speciale rechtbanken
die staatsvijandige personen – maar in feite veel politieke dissidenten
waaronder Koerden – berechten. In het rapport dat zij na een bezoek aan
Turkije opstelden – waarvan in dit nummer een deel is vertaald – stellen
ze vast dat de rechterlijke onafhankelijkheid van de staatsveiligheids-
rechtbanken te wensen overlaat, dat de politie bij schending van de
mensenrechten van straf wordt vrijgesteld, en dat advocaten en
mensenrechtenactivisten die de overheid aansprakelijk pogen te stellen
voor deze schendingen, worden bedreigd en geïntimideerd. De delegatie
bespreekt verder de willekeur van de politie bij arrestatie en gevangenne-
ming (oprekken termijn van voorarrest en onder druk verkrijgen van ver-
klaringen), de wettelijke onmogelijkheid om een advocaat gedurende de
inbewaringstelling toe te kennen, en de beperkingen van de rol van de
advocaat.

Daarna volgt een artikel waarin een specifiek delict – en de bestraffing
ervan – wordt besproken: eerwraak (dat overigens zeker niet specifiek
Turks is). C.M. van Eck gaat in op de gewoonte om onkuise jonge vrou-
wen te doden (of, zij het in mindere mate, mannen die de eer van een
meisje hebben geschonden). Onkuisheid bezoedelt immers de familie-
naam en dient gewroken te worden. Die gewoonte komt vooral op het
Turkse platteland relatief veel voor. Eerwraak wordt wel aangeduid als
een ‘traditiemoord’ en het ‘opruimen van viezigheid’. De auteur be-
spreekt het standpunt van de Koran en het wetboek van strafrecht over
overspel en eerwraak. Opmerkelijk is dat het wetboek de gevangenisstraf
van de dader reduceert tot 1/8 van de straf wanneer de daad gepleegd is
tijdens of kort na een onmiskenbare situatie van overspel of ontucht.
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Vervolgens gaat Van Eck na welke kritiek er in Turkije op eerwraak be-
staat. Met name in de steden in West-Turkije hebben wetenschappers,
journalisten en vrouwenactivisten betoogd dat het recht op leven be-
langrijker is dan aantasting van eer.

Tenslotte komen twee historische studies aan bod. N.A.N.M. van Os
wijst er in haar artikel op dat het islamitisch feminisme veel kritiek heeft
geleverd op de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen. Ze richt
de aandacht allereerst op het ontstaan en de verbreiding van de vrou-
wenstrijd vanaf het 19de eeuwse Osmaanse Rijk. Dat feminisme beoogde
overigens niet zozeer individuele vrouwen een kans te geven zich te ont-
wikkelen, maar betere moeders, echtgenoten en huisvrouwen te creëren.
De rechtsgelijkheid die in het seculiere burgerlijke wetboek in 1926 werd
geïntroduceerd – polygamie werd afgeschaft; vrouwen kregen het recht
echtscheiding aan te vragen – bracht echter nieuwe vormen van rechts-
ongelijkheid met zich mee. Zo is de man gezinshoofd geworden en moe-
ten vrouwen toestemming van hun man vragen om buitenshuis te kun-
nen werken. De hedendaagse kritiek op allerlei vormen van ongelijke
behandeling beoogt nog altijd het burgerlijk wetboek aan te passen.

A. Akgündüz onderneemt een andersoortige historische exercitie: hij
geeft een overzicht van immigratie en emigratie van 1923 toen de Turkse
republiek werd gevestigd, tot op heden. Deze periode geeft – net als in de
Osmaanse periode – een ononderbroken massale instroom en uitstroom
van mensen te zien. Opvallend in de periode tot 1960 is dat ruim een
miljoen mensen uit de Balkan (voornamelijk om reden van onveiligheid
en politieke instabiliteit) zich in Turkije vestigde. Omgekeerd verlieten
honderdduizenden Griekse burgers Turkije. Turkije was in sterke mate
een immigratieland. Dat veranderde in de jaren zestig en zeventig toen
het belang van economische migratie toenam en veel Turken als gastar-
beider naar West-Europa trokken (ongeveer 1 miljoen). De gezins-
hereniging en gezinsvorming die er op volgden brachten nog eens onge-
veer 1,7 miljoen Turken naar Europa. Wat instroom betreft heeft Turkije
na 1990 te maken gehad met miljoenen vluchtelingen, met name uit Irak
en Iran, waarvan het overgrote deel na verloop van tijd doorreist naar het
Westen.

Uit het nummer blijkt dat er in Turkije een precair evenwicht bestaat
tussen het militaire staatsapparaat dat de beginselen van Atatürk in ere
houdt, en de islam. Paradoxaal genoeg is er een leger nodig om de weg
naar een moderner Turkije af te dwingen en de seculiere wetgeving te
beschermen. Het ontbreken van een effectief democratisch alternatief
roept echter veel problemen op: rechteloosheid voor burgers, heimelijke
operaties van leger en politie, en bestendiging van de positie van de maf-
fia. Niettemin krijgt men na het lezen van de artikelen de indruk dat het
land zich moeilijk aan internationale ontwikkelingen kan onttrekken: de
migratiestromen, de EU-eisen en de media die de berechting van O}calan
nauwlettend volgen. Turkije bevindt zich in een fase van transitie tussen
traditie en moderniteit.
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Alles weer onder controle?
Turkije en zijn islam

dr. N. Landman*

Februari 1997 geldt als een keerpunt in de Turkse religieuze en politieke
verhoudingen. In die maand verklaarde de Nationale Veiligheidsraad,
waarin de legerleiding domineert, dat radicale, revolutionaire en zelfs
terroristische moslimorganisaties infiltreerden in de staat en dat het de
hoogste tijd werd in te grijpen. De maatregelen die men van de regering
eiste, reikten verder dan het arresteren van verdachte individuen, maar
moesten de invloed van de islam in de Turkse politiek en samenleving
terugdringen. Van grote symbolische betekenis was een verbod voor
vrouwen om in staatsgebouwen hoofddoeken te dragen. Omdat ook uni-
versiteiten staatsgebouwen zijn, werden duizenden Turkse studentes, die
de laatste jaren nadrukkelijk de hoofddoek hadden gebruikt om zich isla-
mitisch te profileren, uit de collegebanken geweerd. Een andere, op ter-
mijn meer ingrijpende maatregel was de sluiting van de zogenaamde
‘middenscholen voor imams en predikers’ (imam-hatip orta okulu).
Voorheen konden kinderen na vijf jaar basisonderwijs als elfjarigen in-
stromen in dit religieuze beroepsonderwijs. In de nieuwe onderwijs-
structuur wordt het basisonderwijs met drie jaar algemeen vormend on-
derwijs uitgebreid tot in totaal acht jaar. Pas daarna, als de leerlingen
veertien zijn, kunnen ze desgewenst voor religieus beroepsonderwijs
kiezen. Deze onderwijshervorming is een duidelijke aanval op de toege-
nomen invloed van de islam in de Turkse samenleving. In de jaren vijftig
waren de imam-hatipscholen opgericht om religieus personeel voor de
moskeeën op te leiden. Maar de laatste twintig jaar was het aantal leer-
lingen van deze religieuze scholen vele malen groter dan de behoefte aan
imams, en werden ze meer en meer beschouwd als een religieus alterna-
tief voor de gewone, seculiere schoolloopbaan. Door de Kemalistische,
geseculariseerde elite werden deze scholen gezien als kweekvijvers van
fundamentalisme. De legertop deelde blijkbaar deze mening en besloot
dit ongewenste effect van de imamscholen te stoppen.

Deze en andere militaire decreten hadden directe gevolgen voor de
politieke verhoudingen in Turkije. De premier die door de generaals
werd gedwongen de anti-islamitische maatregelen door te voeren, was
Necmettin Erbakan, de leider van de islamistische Welvaartspartij. Hij
spartelde tegen, maar werd enkele maanden later door dezelfde militai-
ren tot aftreden gedwongen, en in januari 1988 werd zijn partij door het

* De auteur is verbonden aan de vakgroep Oosterse talen en culturen van de Letteren-
faculteit van de Universiteit Utrecht.
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Constitutionele Hof ontbonden. Erbakan zelf en andere hoge partijfunc-
tionarissen werden uit de politiek verbannen en enkelen van hen werden
tot gevangenisstraffen veroordeeld.

Februari 1997 markeert een omslag in de Turkse politiek, en sommige
waarnemers zien zelfs een ommekeer in de Turkse samenleving, een om-
mekeer die vooral wordt gekenmerkt door een neerwaartse spiraal
waarin de islamitische beweging van Turkije is terechtgekomen (Çakir,
2000). Na een periode van toenemende invloed van de politieke islam,
met de regeringsmacht van Erbakan als hoogtepunt, lijkt de islamitische
beweging in een crisis te zijn geraakt. Er is dus alle reden om in deze bij-
drage een bestandsopname te maken van de huidige plaats van de islam
in de Turkse samenleving. Het ligt voor de hand te beginnen met de
politiek-islamitische beweging rond Erbakan zelf. Vervolgens komt de
islamitische beweging rond Fethullah Gülen aan de orde, die het laatste
jaar hoog op de agenda is gekomen van openbare aanklagers in Turkije.
Tenslotte ga ik in op de vormen van islam, die juist door de staatsorga-
nen gewenst en gestimuleerd worden.

Opkomen, blinken en verzinken: de Welvaartspartij

Al meer dan een kwart eeuw is Necmettin Erbakan het boegbeeld van de
politieke islam in Turkije. Hij was onbetwist leider van de Nationale Orde
Partij (1969-1971), de Nationale Heilspartij (1972-1980) en de Welvaart-
spartij (1983-1998). Deze partijen golden als het islamitische geluid in de
Turkse politiek. Men kon dit geluid niet al te expliciet laten horen van-
wege een verbod op misbruik van religie voor politieke doeleinden. Van-
daar dat de partijleiding nooit met zoveel woorden opriep tot invoering
van de islamitische wet, maar in plaats daarvan een ‘rechtvaardige maat-
schappelijke orde’ zegde na te streven. Vandaar dat de partij-ideologie
een ‘nationale visie’ (milli görüs) werd genoemd. Vandaar ook, dat de
partij nooit de afschaffing van de Turkse seculiere republiek heeft bepleit,
maar met veelvuldige uitingen van loyaliteit heeft gepoogd sceptici ge-
rust te stellen. Parlementariërs van de Welvaartspartij zwoeren dus trouw
aan de Turkse grondwet, en de Kemalistische beginselen die daarin zijn
verwoord. De vrouwen onder deze parlementariërs respecteerden het
verbod op het dragen van een hoofddoek. De sceptici, vooral in links-
kemalistische kringen, lieten zich hierdoor niet geruststellen, maar ble-
ven de Welvaartspartij beschouwen als een wolf in schaapskleren. Als
een partij die de democratische mogelijkheden slechts gebruikte om de
democratie om zeep te helpen en een autoritair islamitisch systeem in te
voeren.

Waarnemers in Turkije zelf en in het Westen hebben er regelmatig op
gewezen dat de ‘wolf in schaapskleren’ toch wel een erg simpele voor-
stelling van zaken is. Het moge waar zijn, dat de partij streeft naar grotere
invloed van de islam op de Turkse samenleving. Dit blijkt uit verkiezings-
retoriek waarin bijvoorbeeld economische, politieke en militaire toena-
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dering tot de islamitische landen wordt geprefereerd boven aansluiting
bij de Europese Gemeenschap. Het blijkt verder uit verzet tegen porno-
grafie, alcoholgebruik en gokken. Ook de voorstellen van de partij om het
islamitische godsdienstonderwijs op openbare scholen te versterken,
wijzen in deze richting. Het moge ook waar zijn dat sommige partijfunc-
tionarissen soms zijn betrapt op uitspraken die een antidemocratische
opstelling lijken te verraden. Bijvoorbeeld de RP-afgevaardigde van
Istanbul, Hasan Mezarci, die president Demirel aanviel nadat die had
beweerd dat je tegelijkertijd seculier, democratisch en moslim kunt zijn
(Poulton, 1997, p. 189). En tenslotte heeft premier Erbakan het wantrou-
wen versterkt door op provocerende wijze bezoeken aan Iran en Libië te
brengen.

Daar staat tegenover dat de partij ruim 25 jaar een grote bereidheid tot
samenwerking met mainstream politieke partijen te zien heeft gegeven.
De Welvaartspartij is geen radicale protestpartij gebleken, maar heeft
coalitieregeringen gevormd en in dat kader opmerkelijke compromissen
gesloten. Zo tekende Erbakan als premier een militaire samenwerkings-
overeenkomst met Israël – toch niet het eerste wat je van een radicaal
islamitisch politicus zou verwachten. Onder verwijzing naar Erbakans
concrete opstelling in de Turkse parlementaire politiek beschouwen di-
verse waarnemers zijn partij dan ook als gematigd islamitisch (Özbudun,
1987; Mason, 2000).

In de jaren zeventig was de partij een kleine, maar niet onbelangrijke
speler op het Turkse politieke toneel, omdat de grotere politieke partijen
hem nodig hadden om een meerderheid in het parlement te krijgen. Het
jaar 1994 markeerde echter de doorbraak, doordat de RP plaatselijke ver-
kiezingen wist te winnen in de grote steden Istanbul en Ankara. De
nieuwe RP-burgemeester van Istanbul, Recep Erdogan, mocht zich ver-
heugen in een grote populariteit en werd de rijzende ster in het partijka-
der. Bij de landelijke verkiezingen een jaar later werd de RP de grootste
partij, al was het met een minimale voorsprong op twee andere partijen
(22% van de stemmen). Deze verkiezingsoverwinning leidde na veel vij-
ven en zessen tot een coalitieregering met de Partij van het Juiste Pad
met Erbakan als premier. Dit electorale succes was te danken aan een
aanzienlijke verbreding van de achterban. De RP-kiezers zijn niet langer
te vinden in heel specifieke delen van de Turkse samenleving, zoals
conservatief-religieuze milieus op het platteland die de snelle moderni-
sering van het land niet hebben kunnen bijhouden. Rusen Çakir, een
Turkse journalist die jarenlang de islamitische bewegingen in Turkije op
de voet heeft gevolgd, noemt de volgende groepen die de laatste jaren
een sterk islamitisch activisme hebben laten zien en een belangrijke
steunpilaar voor de partij zijn geworden, naast de conservatieve groepen
in Centraal- en Oost-Anatolie die al langer tot de achterban behoorden
(Çakir, 2000):
– Leerlingen en ex-leerlingen van de imam-hatipscholen, die bedoeld
waren als beroepsopleidingen voor imams, maar feitelijk religieuze mid-
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delbare scholen zijn geworden; daarnaast plattelandsjongeren die in de
steden op school gaan en voor hun onderdak zijn aangewezen op de
huisvesting die door islamitische bewegingen wordt aangeboden.
– Vrouwelijke studenten, die in de jaren negentig het recht opeisten in de
universiteiten een hoofddoek te dragen. Zeer actieve vrouwencomités
van de RP hebben vele vrouwelijke kiezers in de steden voor de partij
weten te winnen.
– Koerden, die enerzijds zich zowel van de PKK als van de staat wilden
distantiëren. Voor hen vormde de RP een aantrekkelijk alternatief.
– Kleine en grote ondernemers die zich hebben aaneengesloten in een
Vereniging van Onafhankelijke Industriëlen en Zakenlieden. Leden van
deze vereniging leveren een belangrijke financiële basis voor islamitische
organisaties, inclusief de RP.
– De armen in de grote steden, die ooit hun hoop vestigden op socialis-
tische partijen en vakbonden. Zij werden eveneens een belangrijke
steunpilaar van de islamitische beweging.
– Tenslotte is er in Turkije een groep moderne islamitische intellectuelen
opgestaan, die met de linkse intellectuele elite op voet van gelijkheid kan
debatteren, en met een stortvloed aan goedkope publicaties een breed
publiek weet te bereiken. Hoewel zij aanvankelijk golden als onafhanke-
lijke denkers en schrijvers, zijn velen van hen door de RP ingelijfd.

Deze verbreding van de RP-achterban verklaart het electorale succes van
de partij, en toont bovendien dat het islamitische activisme in Turkije
allerminst een marginaal verschijnsel is en niet beperkt is tot bepaalde
sociaal-economisch achtergebleven sectoren van de maatschappij. Aan-
hangers van de politieke islam zijn te vinden in alle geografische regio’s
en in alle sociale lagen.

Omgekeerd vertegenwoordigde deze brede en gevarieerde achterban
een veelheid aan belangen en doelen, die moeilijk door een en dezelfde
partij kunnen worden gediend. Zo benadrukte de RP op verkiezingstour-
nee in de Koerdische gebieden, dat de gemeenschappelijke godsdienst
het verschil tussen Koerden en Turken onbelangrijk maakte (Duran,
1998). Anderzijds speelde ze in op nationale trots bij Turkse kiezers in
Centraal-Anatolië. Een groot deel van de achterban was bovendien dui-
delijk radicaler in zijn afwijzing van de seculiere maatschappelijke orde,
dan de partijtop kon en wilde zijn. De compromissen waartoe de partij
bereid was, vormden voor velen concessies aan een goddeloos systeem
en brachten de geloofwaardigheid van de partijleiders in gevaar. Het ge-
volg is dat de RP bestaat uit een complex geheel van zeer uiteenlopende
groepen, die met moeite bijeen worden gehouden. Tot nu toe is dit ge-
lukt, mede dankzij onaantastbare positie van partijleider Erbakan en een
strenge partijdiscipline. De veelkleurigheid van de achterban komt even-
wel niet ten goede aan de helderheid van de ideologie en het voorge-
stelde beleid. De islamitische retoriek dient volgens Çakir dan ook niet
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alleen om religieus gezinde kiezers te winnen, maar ook om het ontbre-
ken van een eenduidig en concreet programma te verhullen.

Door de maatregelen van 1997 is de politieke islam – en zijn belang-
rijkste exponent, de RP – in het defensief gedrongen. Premier Erbakan
werd door de militairen in de onmogelijke positie gedwongen, dat hij het
overheidsapparaat moest zuiveren van fundamentalistische elementen,
en ook op andere gebieden de invloed van de politieke islam moest in-
dammen. Met veel tegenzin ondertekende Erbakan een door de militai-
ren opgesteld antifundamentalistisch programma. Toen hij zich bleef
verzetten tegen de geëiste sluiting van de imam-hatipscholen werd hij in
juni 1997 tot aftreden gedwongen. Een juridisch gevecht van een half
jaar leidde vervolgens tot de ontbinding van de RP in januari 1998. De
gedoodverfde opvolger van Erbakan, Erdogan, werd gevangen gezet.
Meer recent, op 6 juli 2000, werd ook Erbakan zelf tot een gevangenis-
straf van een jaar veroordeeld. In een redactioneel commentaar op de
juridische campagne tegen de RP schreef Turkish Daily News (10 augus-
tus 1997), dat het opheffen van politieke partijen ook in democratische
landen kan voorkomen in extreme omstandigheden, maar dat in Turkije
het opheffen van partijen een gewoonte is geworden.

Diverse commentatoren voorspelden dat het ontbinden van de groot-
ste politieke partij van Turkije tot veel ellende zou lijden, in het ergste
geval een burgeroorlog (Çakir, 1997). Bijna drie jaar na dato kunnen we
vaststellen dat het zo’n vaart niet is gelopen. De verwachte confrontatie
tussen de RP-achterban en de gevestigde orde is uitgebleven. De ge-
vreesde radicalisering van een deel van hen is ook binnen de perken ge-
bleven, al is het land opgeschrikt door enkele bloedige aanslagen die
werden toegeschreven aan een radicaal-islamitische groepering met de
weinig informatieve naam Hezbollah (partij van God).

De politieke traditie van de RP wordt voortgezet door de Partij van de
Deugd (FP), die evenwel met dezelfde problemen te kampen heeft als
zijn voorganger. De FP wordt argwanend gevolgd door ijverige officieren
van justitie die op zijn ontbinding uit zijn, en kan zich geen kritisch op-
stelling tegenover het heersende systeem veroorloven. Nog sterker dan
de RP vermijdt de FP daarom expliciete verwijzingen naar islamisering
van de samenleving. In plaats daarvan voert de partij campagne voor
democratie, mensenrechten en burgerlijke vrijheden. Anderzijds lijkt een
belangrijk deel van de achterban juist een meer kritische opstelling te-
genover het systeem te verwachten. De eerste verkiezingsresultaten van
de FP waren dan ook niet veelbelovend: in 1999 werd 15,4% van de stem-
men behaald, een daling van ruim 6%. In de Koerdische delen van Tur-
kije zag de partij zijn kiezers weglopen naar de pro-Koerdische Democra-
tische Volkspartij (HADEP).

Meer nog dan zijn voorganger staat de FP voor een structureel di-
lemma: als men zich profileert als islamitische partij en als alternatief
voor de seculiere orde, zal dit gezien het zero-tolerance beleid van de
Turkse militaire en justitiële elite onherroepelijk leiden tot ontbinding
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van de partij. Als de partij zich echter conformeert, zoals Erbakan heeft
gedaan door de anti-fundamentalisme-maatregelen van de militairen te
ondertekenen, verliest hij de proteststemmen waarvan hij afhankelijk is.
Intern wordt de partij verder verscheurd door een strijd tussen aanhan-
gers van Erbakan en een hervormingsgezinde groep die de partij een rol
wil laten spelen die vergelijkbaar is met de christendemocratie in West-
Europa. Het proces dat de militairen in februari 1997 hebben ingezet,
heeft onmiskenbaar geleid tot een crisis voor de politieke islam in Tur-
kije.

Islamitische bewegingen: de Fethulahcilar

Hoewel de RP in discussies over islamitische bewegingen in Turkije logi-
scherwijze de meeste aandacht opeist, en ook het krachtigst is aangepakt
door het leger en justitie, zijn er andere islamitische bewegingen die
sinds 1997 het doelwit zijn geworden van secularistische zuiveringsac-
ties. In het Kemalistische jargon worden deze bewegingen collectief aan-
geduid als tarikat, een term die oorspronkelijk verwijst naar de mystieke
broederschappen, maar in Turkije de connotatie van ‘sekte’ heeft gekre-
gen. Sommige ervan zijn inderdaad mystieke genootschappen, die hun
leden onder leiding van mystieke leermeesters (shaykhs) inwijden in
eeuwenoude spirituele en rituele tradities. Andere islamitische bewegin-
gen in Turkije zijn in de twintigste eeuw ontstaan rond religieuze leiders
die zich tegen de snelle secularisering van de samenleving verzetten en
daarom in een onverzoenlijk conflict kwamen met de Turkse staat. De
grootste daarvan zijn de Süleymanli-beweging van Süleyman Hilmi Tu-
nahan (gestorven in 1959) en de Nurcu-beweging van Said Nursi (gestor-
ven in 1960), die beide enkele miljoenen aanhangers hebben in Turkije.
Beide hebben een omvangrijk netwerk van islamitische centra opge-
bouwd. Daarbij gaat het onder meer om gebouwen waar schoolkinderen
worden gehuisvest en in de avonduren en weekenden islamitisch gods-
dienstonderwijs krijgen, uiteraard conform de eigen interpretatie van de
islam. De Nurcus vertonen daarnaast een enorme publicitaire activiteit
die vooral is gericht op de verbreiding van de geschriften van de stichter
Said Nursi. Deze geschriften worden door de aanhangers beschouwd als
een gezaghebbend hedendaags commentaar uit de koran, en daarom
naast de koran zelf uit het hoofd geleerd en groepsgewijs bestudeerd.
(Spuler, 1977; 1981). Kenmerkend voor Said Nursi’s koraninterpretatie is
de toenadering tussen godsdienst en natuurwetenschap, en de poging
om op basis van natuurverschijnselen het bestaan van een Schepper te
bewijzen (Mardin, 1989). In de jaren zeventig vielen de leerlingen van
Said Nursi in diverse groepen uiteen. De meeste actieve tak van de
Nurcu-beweging bestaat momenteel uit de volgelingen van Fethullah
Gülen, en wordt daarom ook wel aangeduid als de Fethulahcilar.

In de kwart eeuw dat Erbakan zich luidruchtig manifesteerde als repre-
sentant van de politieke islam, bouwde Fethullah in alle stilte een gigan-
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tisch netwerk op van onderwijsinstellingen, bedrijven, en media, zowel
in Turkije zelf als daarbuiten, in het bijzonder de Balkanlanden en
Centraal-Azië. Zijn imperium omvat inmiddels zeven universiteiten, vijf-
honderd middelbare scholen, honderden studentenhuizen; diverse tijd-
schriften, het dagblad Zaman, een televisie- en radiokanaal, en een eigen
bankinstelling (Asya Finans).

Hoewel dit netwerk aanvankelijk zoveel mogelijk buiten de schijnwer-
pers van de politieke discussie werd gehouden, is Fethullah in de jaren
negentig meer op de voorgrond getreden, door met vooraanstaande poli-
tieke religieuze leiders in binnen en buitenland (inclusief de paus), in
gesprek te gaan over de toekomst van Turkije. Daarbij streeft hij naar isla-
misering van de samenleving zonder in conflict te komen met belang-
rijke basisbeginselen van de Turkse republiek, namelijk het nationalisme
en het secularisme. De Turkse politicoloog Hakan Yavuz noemt Fethul-
lahs nationalisme wel ‘Turks-Osmaans’. Hij is Turks-nationalistisch om-
dat hij zich afzet tegenover de Arabische en Iraanse wereld. Hij is
Osmaans-nationalistisch, omdat hij geen exclusief, op bloed en ras geba-
seerd Turks nationalisme voorstaat, maar een inclusief nationalisme,
gebaseerd op de erfenis van het multi-etnische, islamitische Osmaanse
rijk (Yavuz, 1999a; 1999b). Omdat dit Osmaanse accent de Arabieren bui-
ten beschouwing laat, staat hij evenwel vrij dicht bij de Turks-
islamitische synthese, die vooral Turks-nationalisme met de islam tracht
te verzoenen. Verzoening met het secularisme zoekt Fethullah door te
pleiten voor een religieus neutrale staat, die zijn burgers echter ruimte
laat voor religieuze organisatie op alle maatschappelijke terreinen. Hij
heeft zich daarom nadrukkelijk van de Welvaartspartij gedistantieerd, en
heeft zijn aanhang dan ook niet geadviseerd op deze partij te stemmen.
Hij beschouwt de islamisering niet als een project dat via politieke
machtsvorming kan worden bereikt, maar als een sociaal-cultureel pro-
gramma waarin onderwijs centraal staat (zie ook de homepages http://
www.fethullahgulen.org/ en http://www.mfethullahgulen.com).

Tot voor kort werd Fethullah door velen beschouwd als een gematigd
islamitisch leider en was hij welkom bij politici van uiteenlopende signa-
tuur, inclusief de voormalige president Demirel en de huidige premier
Ecevit. Medio 1999 viel hij echter in ongenade bij verdedigers van de se-
culiere staat. De concrete aanleiding vormde een televisie-uitzending
waarin citaten van Fethullah waren verwerkt. In deze citaten riep Fethul-
lah zijn aanhangers op ‘zich niet te vroeg bloot te geven omdat zij anders
zouden worden verpletterd’. Uit opgenomen gesprekken met aanhangers
zou bovendien blijken dat hij hen instrueerde om het staatsapparaat en
het leger te infiltreren en te wachten op een kans de macht te grijpen.
(Volkskrant 25 juni 1999). Aangezien dit neerkwam op een beschuldiging
van hoogverraad tegenover een vooraanstaand islamitisch leider, deed
deze televisie-uitzending veel stof opwaaien. Fethullah claimde, dat zijn
uitspraken uit hun verband waren gelicht en dat er met de geluidsban-
den was geknoeid. Politiek leiders als Ecevit stelden zich afwachtend op
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en gaven aan vertrouwen te hebben in Fethullahs integriteit. Maar open-
baar aanklager Nuh Mete Yüksel, die al jaren de islamitische bewegingen
met juridische middelen de kop probeert in te drukken, startte meteen
een onderzoek naar Fethullahs organisatie. Ruim een jaar later, in augus-
tus 2000, vaardigde hij een arrestatiebevel tegen hem uit en beschuldigde
hem ervan een terroristische organisatie te hebben opgericht teneinde
een sharia-staat te stichten (Milliyet, 12 augustus 2000). In zijn 79
pagina’s tellende aanklacht eist hij tien jaar gevangenis voor Gülen (NTV,
2 september 2000).

Aangezien de activiteiten van de Fethullahcilar voornamelijk bestaan
uit het stichten van onderwijsinstellingen, en er in de aanklacht geen
concrete aanwijzingen voor ‘terroristische activiteiten’ zijn gegeven, lijkt
het proces meer te zeggen over de openbare aanklager en zijn geestver-
wanten dan over de aangeklaagde moslimleider. Na het ontbinden van
de Welvaartspartij, pogen zij nu koste wat kost de maatschappelijke in-
vloed van islamitische bewegingen te breken. De juridische actie tegen
de Fethullahcilar is slechts een opvallend voorbeeld uit vele andere.
Sinds februari 1997 zijn talrijke koranscholen en studentenhuizen van
islamitische bewegingen gesloten en de bestuursleden ervan aange-
klaagd. Niet alleen de politieke islam wordt aangepakt, maar ook de isla-
mitische bewegingen die onafhankelijk van de staat, in de civil society,
tot ontwikkeling zijn gekomen.

Mainstream islam en het Directoraat voor Godsdienstzaken

Ver verwijderd van deze tumultueuze politieke en juridische strijd over
een islamitische partij en een islamitische beweging, verrichten miljoe-
nen Turken hun dagelijkse gebeden, vieren zij het jaarlijkse offerfeest en
vasten zij in de maand Ramadan. Dit religieuze leven van de massa is
geen voorpaginanieuws, en de berichten die erover in de Turkse kranten
verschijnen hebben dezelfde status als het kerknieuws in sommige Ne-
derlandse dagbladen.

De antropologen Richard en Nancy Tapper schetsen een beeld van dit
religieuze leven in de middelgrote provinciestad Egridir (Tapper en Tap-
per, 1987). Terwijl de hierboven besproken controversen rond de
Welvaartspartij en de Fethullahcilar doen vermoeden dat er een onver-
zoenlijke tegenstelling bestaat tussen Kemalisme en de islam, laten deze
antropologen een ander plaatje zien. Ze tonen een ‘mainstream-islam’ in
Turkije, die wordt gekenmerkt door een broederlijk naast elkaar bestaan
van religieus leven en loyaliteit aan de Turkse republiek, inclusief de nor-
men en waarden die Mustafa Kemal Atatürk propageerde. De inwoners
van Egridir zijn enerzijds zeer religieus, en anderzijds toegewijde repu-
blikeinen. Men houdt zich vrij algemeen aan religieuze plichten zoals het
vasten. De alledaagse conversaties zijn doorspekt van religieuze uitingen
(‘God zij geprezen’). In het sociale leven zijn de republikeinse symbolen
nog nadrukkelijker aanwezig dan de religieuze. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
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de alomtegenwoordigheid van afbeeldingen en leuzen van Atatürk. De
stadsbewoners beschouwen het Kemalisme en de islam als twee ideolo-
gieën die elkaar niet hoeven te bijten: je kunt tegelijkertijd een goede
moslim en een goede Turk zijn. Volgens de Tappers zijn deze twee ideo-
logieën bovendien sterk met elkaar verweven, meer dan de mensen zich
bewust zijn. Centrale sociale waarden, zoals medemenselijkheid, vrijge-
vigheid, gastvrijheid, dienst aan de gemeenschap, discipline, worden
tegelijkertijd als nationale en als religieuze waarden ervaren. Diverse pa-
rallellen tussen nationale en religieuze uitingsvormen bevorderen de ver-
vlechting tussen de twee: het gemeenschappelijke gebed heeft een verge-
lijkbare sociale functie als de rituelen rond de Turkse vlag; het respect
voor zowel de profeet Mohammed heeft zijn parallel in de verering van
Atatürk. Impliciet is hier volgens de antropologen sprake van één ideolo-
gie waarin ideeën over Turkije als nationale staat en over de islam elkaar
versterken. Het feit dat Atatürk zich krachtig tegen de maatschappelijke
rol van de islam heeft gekeerd, wordt door de inwoners van Egridir als
volgt weggeredeneerd: hij was niet tegen de religie, maar zijn nieuwe re-
publiek werd bedreigd door religieuze fanatici en extremisten. Uit deze
studie blijkt voorts, dat dit complex van ideeën gemeengoed is onder de
stadsbewoners en dat afwijking van deze norm als verraad aan de ge-
meenschap wordt uitgelegd. De aanhangers van islamitische bewegin-
gen in de stad zorgen er dan ook voor niet teveel uit de toon te vallen en
stellen zich zeer loyaal op.

Deze harmonisering van islamitische en republikeinse waarden, die de
Tappers halverwege de jaren tachtig in de stad Egridir aantroffen, ver-
toont veel overeenkomsten met het gedachtegoed dat het Directoraat
voor Godsdienstzaken (Diyanet) verbreidt. Dit Directoraat is door
Atatürk in het leven geroepen om het religieuze leven in de republiek te
coördineren en te sturen. Uit het bestaan van een dergelijk instituut
blijkt dat de Turkse versie van secularisme (laiklik) geen scheiding van
godsdienst en staat inhoudt, maar een controle van de staat over de reli-
gie. Omdat het Directoraat een monopoliepositie heeft in het beheer van
moskeeën en de aanstelling van het moskeepersoneel, is het moeilijk om
in Turkije een onafhankelijke religieuze infrastructuur op te bouwen. On-
afhankelijke islamitische organisaties worden niet alleen strafrechtelijk
vervolgd zoals de bovengenoemde Fethullahcilar, maar ook
administratiefrechtelijk aangepakt. Zo worden met enige regelmaat acti-
viteiten die deze organisaties ontplooien, zoals korancursussen, onder
de paraplu van Diyanet geplaatst. Als werkgever van alle imams heeft
Diyanet veel invloed op het religieuze leven in Turkije. Het Directoraat
kan de imams verplichten bepaalde in Ankara opgestelde preken voor te
dragen. Het kan uit de pas lopende imams op het matje roepen en zono-
dig ontslaan.

Daarnaast verzorgt Diyanet publicaties en televisie-uitzendingen om
het Turkse volk voor te lichten over de islamitische godsdienst (Exter,
1990). De invulling die Diyanet hieraan geeft vertoont, zoals gezegd,
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overeenkomsten met de Kemalistisch-islamitische synthese in het on-
derzoek van Richard en Nancy Tapper. In zijn publicaties richt Diyanet
de aandacht vooral op de religieuze feestdagen, het gebed, de persoon-
lijke ethiek, het leven van de profeet, en andere aspecten van de vroom-
heid. Op deze manier tracht men een gevoel van saamhorigheid onder
de Turkse moslims te bevorderen. Bij het lezen van het maandblad van
het Directoraat, Diyanet Aylik Dergi, krijgt men de indruk met een kerk-
genootschap te maken te hebben, waarvan de leden een grote liefheb-
bende familie vormen. Republikeinse waarden en symbolen, waaronder
trouw aan het vaderland, trots op de heldhaftige strijd van de Turken
voor hun onafhankelijkheid en respect van de stichter van de republiek,
zijn in het maandblad van Diyanet prominent aanwezig. Men benadrukt
dat het secularisme van de republiek niet tegen de islam als godsdienst is
gericht, maar slechts tegen extremistische en onwetende lieden, die de
godsdienst bovendien voor eigen gewin misbruiken.

In steden als Egridir lijkt deze harmonisering van republikeinse en is-
lamitische waarden zozeer te zijn ingeburgerd, dat het een mainstream-
islam kan worden genoemd. In deze mainstream-islam heeft het Direc-
toraat een geaccepteerde en vanzelfsprekende plaats gekregen. Dit
neemt niet weg dat de positie van Diyanet in Turkije vanuit verschillende
hoeken ter discussie wordt gesteld. In links-secularistische kringen zien
velen Diyanet als een conservatief religieus bolwerk, dat ten onrechte
met enorme bedragen aan gemeenschapsgeld in stand wordt gehouden.
Vooral veel Alevieten zijn deze mening toegedaan. Zij wijzen erop dat
Diyanet allerminst een religieus neutraal orgaan is, maar een specifieke
stroming binnen de islam, namelijk de soennitische, propageert. In een
werkelijk seculiere staat hoort naar hun mening een dergelijke staats-
steun voor een religieuze stroming niet thuis. Zij pleiten er daarom voor,
ofwel de verschillende levensbeschouwelijke richtingen in Turkije gelij-
kelijk financieel te ondersteunen, ofwel Diyanet geheel te privatiseren
(Pehlivan, 1993). Aanhangers van islamitische bewegingen plegen het
pleidooi voor de afschaffing van Diyanet te ondersteunen en wijzen
daarbij paradoxaal genoeg vaak naar de scheiding godsdienst en staat in
westerse landen. Anderzijds bekritiseren zij het Directoraat vanwege zijn
loyaliteit aan de staat en zijn onvermogen om maatschappelijk onrecht
te bekritiseren (bijvoorbeeld Koru, 1991, p. 82).

Voorlopig hebben de kritische geluiden geen serieuze bedreiging ge-
vormd voor de positie van Diyanet binnen het staatsapparaat. Sinds de
jaren zeventig hebben de diverse regeringen het Directoraat alleen maar
uitgebreid en zijn budget verhoogd. De militaire regering die vanaf 1980
enkele jaren aan de macht was, beschouwde een synthese van nationa-
lisme en islam als het cement van de samenleving en investeerde
daarom in godsdienstige activiteiten die voor een belangrijk deel onder
controle van Diyanet kwamen te vallen. Deze lijn is door latere burger-
regeringen niet verlaten. Ook de hierboven besproken maatregelen van
februari 1997 impliceerden een versterking van de positie van Diyanet,
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omdat het Directoraat daarin een grotere taak kreeg bij het organiseren
van godsdienstonderwijs op de middelbare scholen. Ook onder de bevol-
king heeft Diyanet veel steun. In 1999 bleek tijdens een sociologisch on-
derzoek 82% van de Turken tegen opheffing van het Directoraat (Toprak
en Çarkoglu, 1999).

Onder leiding van voorzitter Nuri Yilmaz, die in 1992 aantrad, treedt
Diyanet ook steeds zelfbewuster naar buiten, als organisatie die niet
slechts een beheersorgaan van moskeeën wil zijn, maar streeft naar een
interpretatie van de islam die past in de moderne tijd (Jacob, 1994). In
interviews en toespraken verklaart hij dat een totaal nieuw, hedendaags
beeld van de islam moet worden geschapen. Daarbij accepteert hij expli-
ciet de tijdgebondenheid van vele islamitische voorschriften. De eeu-
wenoude handboeken van het islamitische recht, zo verklaarde hij on-
langs, zijn toegesneden op de behoeften van nomadische Arabieren uit
een ver verleden, maar voldoen niet aan de behoeften van de Anatoli-
sche bevolking van vandaag (Milliyet, 7 juli 2000; vergelijk een interview
met Yilmaz in Diyanet Aylik Dergi, augustus 2000). Diyanet bevordert
een modernistische variant van de islam en lijkt, alle kritiek ten spijt,
anno 2000 te bloeien als nooit tevoren.

Alles onder controle?

In 1997 zetten de Turkse generaals een offensief in tegen door hen onge-
wenste uitingen van de islam. Niet alleen uiterst radicale splintergroepen
werden daarbij aangepakt. Ook werd repressief opgetreden tegen een
islamitische politieke partij, en diverse grote islamitische bewegingen.
Het onderwijs werd gereorganiseerd om de invloed van deze bewegingen
op de jeugd terug te dringen. Tegelijkertijd kreeg de mainstream in de
Turkse islam onder leiding van het Directoraat voor Godsdienstzaken
een nieuwe impuls. Op korte termijn lijkt dit offensief zijn vruchten af te
werpen. In ieder geval verkeert de politieke islam, die zich groepeerde
rond de Welvaartspartij, in een crisis.

Volgens sommige waarnemers is de crisis van de politieke islam niet
slechts een gevolg van repressieve maatregelen sinds 1997, maar is de
laatste jaren slechts aangetoond dat het draagvlak van de islamitische
bewegingen veel geringer is dan vaak wordt aangenomen. De journalist
Rüsen Çakir stelt dat de politieke islam in Turkije al lang over zijn hoog-
tepunt heen was. Dit leidt hij onder meer af uit het feit dat massaal pro-
test tegen de maatregelen is uitgebleven. Het gegeven dat de populaire
RP-burgemeester van Istanbul, Erdogan, braaf zijn gevangenisstraf uitzit,
in plaats van dat hij als martelaar zijn aanhangers tot verzet aanmoedigt,
beschouwt Çakir als signaal dat de macht van de islamistische bewegin-
gen hol was en maatschappelijke steun ontbeerde (Çakir, 2000).

Deze conclusie lijkt gerechtvaardigd voor de Welvaartspartij, die wel
veel proteststemmen wist aan te trekken, maar als regeringspartij voor
de ontevreden kiezers door de mand viel. Voor de islamitische bewegin-
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gen, zoals de Fethullahcilar, valt zeer te betwijfelen, of men hun invloed
kan indammen door repressief optreden tegen hun leiders en door hun
instellingen onder controle van de staat te brengen. Het netwerk van or-
ganisaties dat zij hebben opgebouwd is indrukwekkend te noemen en
duidt op een groot maatschappelijk draagvlak. Het ontmantelen van
deze netwerken zal ongetwijfeld dit soort organisaties grote schade be-
rokkenen. Anderzijds hebben sommige van deze bewegingen in het ver-
leden een opmerkelijk vermogen getoond illegaal of half legaal te overle-
ven. Maar zelfs als het repressieve optreden van de laatste jaren het door
de militairen gewenste effect sorteert, blijft de vraag of de prijs niet al te
hoog is. Het secularisme van Turkije blijft daarmee in de paradoxale si-
tuatie waarin het al decennia zit. De staat beweert seculier te zijn en
godsdienst en politiek gescheiden te willen houden, maar domineert in
hoge mate het religieuze leven van zijn burgers. Onafhankelijke reli-
gieuze uitingen krijgen geen schijn van kans.
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Militairen, islam en
secularisme
Identiteitspolitiek in Turkije

drs. A.K. Yesilkagit*

Enkele jaren geleden verscheen een boek van de in Turkije invloedrijke
Turkse socioloog Bozkurt Güvenç dat de titel De Turkse identiteit draagt
(Güvenç 1993). Het boek werd een bestseller en is een aantal malen her-
drukt. In het boek staat de ogenschijnlijk eenvoudige vraag centraal: ‘Wie
is een Turk?’ De eenvoud van deze vraag is echter bedrieglijk. Het is vrij-
wel niet mogelijk deze vraag op een eenduidige en heldere wijze te be-
antwoorden zonder daarbij de fundamenteel verschillende visies op de
Turkse identiteit te betrekken.Wat of wie een Turk is is verre van eendui-
dig. Wat of wie een Turk zou moeten zijn vormt het onderwerp van een
identiteitspolitiek.

In Turkije is de vraag wat de Turkse identiteit precies inhoudt onder-
deel van het politieke leven. De identiteitspolitiek beperkt zich niet tot
intellectuele debatten zoals die in Güvenç’ boek aan de orde komen. De
machtsstrijd om de enige en ware identiteit te definiëren heeft ook on-
miskenbaar een institutioneel aspect. Het gaat daarbij onder meer om
een strijd tussen politieke partijen en belangengroepen om hun ideolo-
gen te benoemen in leidinggevende posities bij zowel publieke als parti-
culiere instituties voor taalkunde, onderwijs en geschiedenis. Benoemin-
gen van universitaire leerstoelen binnen de geesteswetenschappen en
sociale wetenschappen zijn ook een onderdeel van de identiteitspolitiek.

Eén groep speelt bij de strijd om de definitie van de Turkse identiteit
een belangrijke rol. Deze groep wordt gevormd door de Turkse militai-
ren. In de negentiende eeuw kwam deze groep op als voorvechter van de
modernisering naar westers voorbeeld. De verliezen van het Osmaanse
Rijk in Europa in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw werden
toen toegeschreven aan de superioriteit van de Europese legers. Hieruit
trok men de conclusie dat de legers gemoderniseerd dienden te worden
naar westers model. De modernisering van het leger had echter een be-
langrijk neveneffect. Niet alleen maakte de westerse technologie haar
intrede in het Osmaanse Rijk, maar gaandeweg vonden ook de ideeën
van de Franse Revolutie over constitutionalisme en nationalisme hun
weg naar het politieke en intellectuele leven. Het is geen toeval dat
Atatürk, de stichter van het moderne Turkije, een militair was. Vanaf de
tweede helft van de negentiende eeuw vormen militaire officieren de be-

* De auteur is bestuurskundige en werkzaam aan de Universiteit Leiden.
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langrijkste moderniserende kracht in de Turkse politiek (Lerner en Ro-
binson, 1960). Deze rol als moderniseerders – naast die van bewakers
van de seculiere orde die met de oprichting van de Turkse Republiek in
het leven is geroepen – behouden zij tot vandaag de dag.

Dit artikel behandelt de rol van de Turkse strijdkrachten bij de formu-
lering van beleid over islam en secularisme, die wellicht de twee belang-
rijkste onderwerpen op het terrein van de identiteitspolitiek zijn. Vanaf
1946 heeft het Turkse leger vier keer in de politiek geïntervenieerd en tel-
kens kwam het identiteitsvraagstuk hoog op de agenda. De belangrijkste
besluiten over islam en secularisme in de recente geschiedenis van Tur-
kije zijn tijdens militaire interventies genomen. Allereerst zal ik een his-
torische achtergrond van het identiteitsvraagstuk in Turkije schetsen.
Vervolgens zal de politieke rol en de formele positie van de Turkse strijd-
krachten in de Turkse republiek worden behandeld. Ook komt de rol van
de strijdkrachten in de identiteitspolitiek aan de orde. De interventies
van 1980 en 1997 dienen daarbij als casus. Het artikel sluit af met een
conclusie.

Identiteit in Turkije: een onopgeloste kwestie

Vanaf het einde van de negentiende eeuw in het Osmaanse Rijk is het
begrip ‘Turk’ oorzaak van maatschappelijke polarisering. Tot aan de
stichting van de Turkse Republiek in 1923 concurreerde dit begrip met
‘osmanisme’ en ‘islam’. Deze drie begrippen waren in zekere zin reacties
op het in de negentiende eeuw opgekomen nationalisme in Europa dat
zich had uitgestrekt tot de christelijke onderdanen in het Osmaanse Rijk,
in het bijzonder de Armeniërs en de Grieken (Zürcher, 1998, p. 132).

Na de stichting van de republiek werd het begrip Turk de benaming
voor de inwoners van de republiek. Hiermee kwam aan het dispuut over
de inhoud van het begrip nog geen einde. De oorlogen tussen 1913 en
1922 (Balkanoorlog, WO I en de Onafhankelijkheidsstrijd) veranderden
de demografisch opbouw van Turkije op vergaande wijze vergeleken met
de situatie van voor 1913 (Zürcher, 1998, p. 172). De grote christelijke en
joodse minderheden in het Osmaanse Rijk waren zo goed als verdwenen.
Hun plaatsen werden ingenomen door moslims die na het ineenstorten
van het Osmaanse Rijk uit voormalige provincies als bijvoorbeeld
Bosnië-Herzegovina en de Krim naar de republiek kwamen. Het percen-
tage moslims steeg hiermee van 80 procent naar 98 procent. Ofschoon
het land in religieus opzicht homogener was geworden loste dit het dis-
puut niet op. Volgens Andrews (1989) herbergt Turkije ruim zeventig et-
nische groepen. De Koerdische kwestie maakt duidelijk dat niet alle
groepen in Turkije zich herkennen in het begrip Turk en zich onder die
noemer kunnen en willen scharen.

In het hedendaagse Turkije strijden grofweg drie stromingen om de
macht de Turkse identiteit te mogen definiëren. De eerste stroming is die
van de secularisten. Zij zien de toekomst van Turkije als lid van de wes-
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terse beschaving (let wel, niet noodzakelijk de Europese Unie), die zij,
beïnvloed als zij zijn door het Comteaanse positivisme – dat wil zeggen
het geloof in vooruitgang en maakbaarheid van de samenleving door
gebruik van wetenschappelijke kennis – als de meest ontwikkelde van
alle beschavingen zien. Deze stroming werd de dominante ideologie in
de eerste 25 jaar van de republiek. Atatürk behoorde tot deze stroming.

Ten tweede zijn er de pan-Turkse nationalisten, ofwel pan-Turkisten.
Aanhangers van deze stroming zien de Turken als een zelfstandig en au-
tonoom ras dat in de loop van de eeuwen invloeden vanuit zowel de wes-
terse als de oosterse (lees: islam) wereld heeft ondergaan maar desalniet-
temin een eigen nauw omschreven identiteit bezit. Intellectuelen
behorende tot deze stroming zijn in de jaren zestig en zeventig de drij-
vende kracht geweest achter de formulering van de zogenaamde Turks-
Islamitische Synthese, een ideologie die het Turks nationalisme koppelt
aan de islam en die tijdens de coup van 1980 dominant werd (zie hieron-
der). In Nederland staat de ultra-nationalistische bloedgroep van deze
stroming wel bekend onder de naam Grijze Wolven.

In de derde en laatste plaats zijn er de islamisten. Zij wijzen het begrip
Turk en iedere andere etnische categorie als primaire elementen van
identiteit af en beschouwen zichzelf als moslim. Het Turks nationalisme
zien zij als een secundaire identiteit die iemand heeft omdat hij of zij in
Turkije geboren is. De islam maakt volgens hen geen onderscheid naar
ras of etniciteit maar uitsluitend het lidmaatschap van de islamitische
geloofsgemeenschap is in hun perspectief van belang.

De rol van de militairen in de Turkse politiek

Ik zal mij hier beperken tot bespreking van de politieke rol van de Turkse
militairen in het hedendaagse Turkije (zie ook Hale, 1994). Twee perio-
den zijn daarbij van belang. De eerste periode loopt van 1923 tot 1945. In
deze periode was Turkije een éénpartijstaat. De tweede periode begint in
1946, het jaar waarin de overgang naar een meerpartijenstelsel plaats-
vond, en loopt tot heden.

Tussen 1923 en 1945 speelde het leger een ondergeschikte rol in het
politieke systeem. De belangrijkste oorzaak hiervan was dat de meerder-
heid van het politieke en bestuurlijke kader van de staat en de Republi-
keinse Volkspartij (CHP), de partij van Mustafa Kemal [Atatürk]1, werd
gevormd door burgers met een militaire achtergrond (Frey, 1965). Mus-
tafa Kemal [Atatürk] had dit uitdrukkelijk kenbaar gemaakt. Officieren
dienden niet actief politiek te bedrijven. Indien zij dat wel deden was de
kans groot dat er persoonlijke en ideologische facties binnen de strijd-
krachten ontstonden die de slagkracht van het apparaat in slechte zin
beïnvloedden. De desastreuze gevolgen van een dergelijk handelen (de

1 Pas na de invoering van achternamen in 1938 werd [Atatürk] de officiële naam van
generaal Mustafa Kemal.
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nederlagen in de Balkanoorlog en WO I) lagen nog vers in het geheugen.
De op deze wijze aangebrachte scheiding wierp haar vruchten af. De
aanwezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid parlementariërs met een
militaire achtergrond garandeerde de behartiging van militaire belangen
in het parlement en tevens verhinderde deze regeling de politisering van
het leger in deze periode.

Na 1946 veranderde deze situatie. Van een passief instrument van de
dominante ideologie werd het leger een politieke actor. Drie factoren
speelden hierbij een rol. In de eerste plaats dwong de overgang naar een
meerpartijenstelsel de officieren hun rolopvattingen tegenover het ci-
viele gezag opnieuw te definiëren. Niet langer vormden politici met een
militaire achtergrond de kern van de politieke elite, maar in plaats daar-
van traden andere sociale klassen naar voren. Deze groepen waartoe de
industriëlen, ondernemers, grootgrondbezitters en de beoefenaars van
vrije beroepen behoorden waren gedurende de éénpartijstaat onder de
relatieve welvaart opgekomen.2 Binnen het leger ontstond er een schei-
ding tussen enerzijds officieren die wantrouwend tegenover de nieuwe
elites stonden en anderzijds officieren die zich schikten in de nieuw ont-
stane situatie (Hale, 1994).

In de tweede plaats speelde de liberalisering van de politiek een be-
langrijke rol. Gedurende de éénpartijstaat hielden de militairen zich af-
zijdig van de politiek. Het toezicht op (verboden) politieke activiteiten
door de legerleiding was groot. Na de invoering van het meerpartijenstel-
sel werden ideologische verschillen tussen partijen gaandeweg belangrij-
ker. De meerderheid van de legerofficieren kon zich niet langer afzijdig
houden van de politiek en er ontstonden ideologische facties binnen het
leger.

In de derde en laatste plaats kreeg de in de Wet op de interne organisa-
tie van de Turkse strijdkrachten vastgelegde en door de militairen aan
zichzelf toebedachte taak om de ‘Republiek te handhaven en te bescher-
men’ een diepere inhoud. Na het wegvallen van de eenpartijstaat werd
het leger bewuster van politieke partijen die de kemalistische beginselen
van de republiek wilden aanpassen aan de nieuwe politieke omstandig-
heden. Deze taak zou in de komende decennia de legitimering voor mili-
tair ingrijpen in de politiek vormen.

Vanaf de militaire staatsgreep van 1960 is de politieke rol van de Turkse
strijdkrachten ook constitutioneel verankerd. In de nieuwe Grondwet
van 1961 werd de Nationale Veiligheidsraad opgenomen. Deze raad be-
staat uit de leden van de Generale Staf (commandanten van de land-
macht, luchtmacht, marine en de gendarme en de Chef Generale Staf),

2 In het Osmaanse Rijk speelden moslims een bescheiden rol in de economie en de handel.
Het waren voornamelijk de joodse, Griekse en Armeense minderheden die de belangrijkste
posities op deze terreinen innamen. Het Turks ondernemerschap, en daarmee de
economische elites, stond dus nog in de kinderschoenen toen de republiek werd
uitgeroepen.
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de minister-president (met daarnaast eventueel nog andere ministers)
en wordt voorgezeten door de president. De Nationale Veiligheidsraad
komt maandelijks bijeen en heeft als belangrijkste taak het adviseren van
de regering inzake het veiligheidsbeleid. Volgens de Grondwet van 1961
was de regering vrij deze adviezen naast zich neer te leggen. Na de
staatsgreep van 1980 werd de Grondwet drastisch herzien. De samenstel-
ling en de taken van de raad zijn vrijwel dezelfde gebleven, ofschoon de
stemverhoudingen in het voordeel van de militairen kwamen te liggen.
Dit is van groot belang zoals we bij de bespreking van de militaire inter-
ventie van 28 februari 1997 zullen zien. Volgens de Grondwet van 1982
kan de regering de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad niet meer
zomaar naast zich neerleggen. Zij dient de besluiten van de raad zelfs
met voorrang te behandelen. Dit behoort zij tijdens de eerste
ministerraadsvergadering na elke bijeenkomst van de Nationale Veilig-
heidsraad te doen. Deze verandering gaf de militairen binnen de legi-
tieme constitutionele kaders een buitenproportioneel stemvoordeel en
invloed op het politiek besluitvormingsproces.

Islam en secularisme tijdens militaire regimes

Na de overgang naar een meerpartijenstelsel in 1946 heeft het leger vier
keer openlijk geïntervenieerd in de civiele politiek. Twee keer (1960-1961
en 1980-1983) was er sprake van een gehele overname van het staatsap-
paraat, één keer van een memorandum dat het karakter van een ultima-
tum bezat (12 maart 1971). De vierde keer (28 februari 1997) vormden de
besluiten van de Nationale Veiligheidsraad, die de zittende regering wei-
gerde uit te voeren, de aanleiding voor de interventie. We kunnen zonder
meer stellen dat tijdens ieder militair regime, voor zover het de
identiteitspolitiek aangaat3, het onder staatscontrole brengen van de is-
lam het belangrijkste doel van de militairen was. Hieronder zal dit duide-
lijk worden gemaakt aan de hand van de interventies die in 1980 en 1997
hebben plaatsgevonden. Voor alle duidelijkheid dient te worden opge-
merkt dat bij alle genoemde interventies de kwesties islam en secula-
risme een grote rol speelden. De laatste twee interventies (1980, 1997)
vormen de casus.

Het regime van 1980-1983: de Turks-islamitische synthese

Op de ochtend van 12 september 1980 bezetten eenheden van het leger
de belangrijkste strategische punten in Ankara. Om vier uur in de och-
tend maakte generaal Kenan Evren, de Chef van de Generale Staf, de
staatsgreep bekend. Als motief gaf hij op het maken van een einde aan
terrorisme en anarchie en bovenal aan ‘de productie van fundamentalis-

3 Er speelden uiteraard ook sociale, economische en internationaal-politieke motieven een rol
tijdens interventies, maar deze vallen buiten het bestek van dit artikel.
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tische en andere perverse ideologieën’ die de principes van Atatürk zou-
den ondermijnen. Het handhaven en beschermen van de Turkse Repu-
bliek golden dus als de motieven voor de interventie. De aanleiding tot
de interventie was de sociaal-economische en politieke crisis van de ja-
ren zeventig. Daardoor raakte het openbaar bestuur langdurig verlamd
door de polarisatie tussen linkse en rechtse politieke partijen en bewe-
gingen. Daartoe aangespoord door hun vakbonden legden arbeiders re-
gelmatig het werk neer. Studenten raakten onophoudelijk slaags met de
politie en onderling was de studentenpopulatie verdeeld in extreem-
rechtse pan-Turkistische, islamistisch fundamentalistische en socialis-
tische en communistische kampen. Tussen 1975 en 1980 lieten een paar
honderd mensen het leven ten gevolge van de door deze groepen ge-
pleegde aanslagen (Zürcher, 1998, pp. 276-277).

De militairen oordeelden dat de afgrond waarlangs Turkije gleed on-
herroepelijk leidde tot het verdwijnen van alle stabiliteit van het politieke
stelsel. In de eerste plaats vonden zij de regering te zwak om de neolibe-
rale economische hervormingen die in januari 1980 waren bekendge-
maakt uit te voeren. Niet alleen vonden zij de regering te zwak maar zij
vonden ook de militante linkse vakbond Disk4 op hun weg bij het door-
voeren van economische hervormingen.

In de tweede plaats vreesden de militairen een Sovjet invasie wanneer
het land volledig onbestuurbaar zou worden. Sterker nog, de militairen
meenden dat de vele extreem linkse organisaties in het land gefinancierd
werden door Bulgaren en de Sovjets. De hoogste generaals geloofden dat
een dergelijke financiering zelfs de grondslag van de sterke opkomst van
het islamistisch fundamentalisme vormde. Ook de tegenstellingen tus-
sen etnische en religieuze groepen in het land werden vanuit deze optiek
bezien.

Tot slot bestond ook de vrees dat de Iraanse Revolutie die een jaar eer-
der onder leiding van Ayatollah Khomeiny had plaatsgevonden naar Tur-
kije zou overslaan. Deze vrees deelden ook de Amerikanen die na de val
van de Perzische sjah een belangrijke en loyale bondgenoot in het
Midden-Oosten waren kwijtgeraakt. De Amerikanen haalden daarom
ook opgelucht adem nadat zij het bericht van de succesvolle staatsgreep
hadden vernomen (Birand, 1987).

Tegen al deze bedreigingen (opstandige arbeiders, extreem linkse en
fundamentalistische groeperingen) zagen de militairen maar één oplos-
sing. Een ‘milde’ versie van de islam zou al deze extreme groeperingen
pacificeren. Ook dachten de militairen met behulp van religie het etnisch
bewustzijn van bijvoorbeeld de Koerden af te zwakken. Bij dit alles be-
toogden de militairen, die bij de interventie verklaarden het secularisme
als een principe van Atatürk hoog in hun vaandel te hebben staan, tege-
lijkertijd dat hun maatregelen niet tegen het principe van secularisme
indruisten. In een studie van het onderzoeksinstituut van de Generale

4 De ‘Federatie van Revolutionaire Arbeiders Vakbonden’.
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Staf die vlak voor de interventie verscheen in 1980 leggen zij dit uit. In
deze studie betogen zij dat secularisme in het westen het gevolg is van
een eeuwenoude historische ontwikkeling (Atase, 1980). In Turkije heeft
een dergelijke ontwikkeling niet plaatsgehad maar is abrupt van bovenaf
door Atatürk in 1923 ingevoerd. Daarom zouden er in Turkije nog altijd
antiseculiere krachten bestaan die alleen met een sterke staat bestreden
zouden kunnen worden. Aan de andere kant wordt niet ontkend dat de
islam een belangrijk element in de identiteit van de Turkse natie is. Tur-
ken zijn al eeuwen moslim en een strikte opvatting van secularisme zou
daarom ook niet mogelijk zijn. Daarom zou de staat religie zelf ter hand
moeten nemen om de juiste versie van het geloof aan de burgers te ga-
randeren.

Deze opvattingen werden gedurende het militaire regime van 1980-
1983 versterkt door een groep van conservatieve Turkse intellectuelen
die in 1970 de Haard der Verlichten (Aydinlar Ocagi) hadden opgericht.
Deze Haard heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van
een ideologie die elementen van het (pan-)Turks nationalisme en de is-
lam bevatte. Deze ideologie noemden zij de Turks-Islamitische Synthese
(TIS). De grondidee van deze synthese is een samenvoeging van (maar
liefst) drieduizend jaar ‘Turkendom’ en duizend jaar islam, waarbij dit
aantal refereert aan de periode vanaf de bekering van de belangrijkste
Turkse volkeren tot deze religie. De militairen zijn na 1980 met deze
Haard, waartoe naast intellectuelen vele ambtenaren, politici en journa-
listen behoorden, in zee gegaan. Onder toeziend oog van de militairen
hebben beleidsexperts van de Haard op vele terreinen van het overheids-
beleid de principes van de TIS in wetgeving en beleid vertaald. Dat de
Haard een dubbele agenda heeft gehad, namelijk het vertalen van hun
specifieke ideeën in beleidsprogramma’s op terreinen als onderwijs en
cultuur, schijnen de militairen niet geweten te hebben of heeft hen niet
gedeerd. Ondanks hun formele bezwaren tegen een al te grote invloed
van de islam op het politieke en sociale leven in Turkije, hebben zij in
ieder geval wel in artikel 24 van de Grondwet van 1982 godsdienstonder-
wijs tot verplicht vak verklaard.

De interventie van 28 februari 1997

Ongeveer vijftien jaar na het einde van het militair regime van 1980-1983
vond wederom een militaire interventie plaats die een grote invloed zou
hebben op het verloop van de identiteitspolitiek. Deze interventie is wat
betreft inhoud en richting van de veranderingen die zijn doorgevoerd
fundamenteel anders dan die van de ‘islamisering-onder-toezicht’ die de
junta van 1980-1983 had doorgevoerd. De interventie vond plaats op het
moment dat voor het eerst in de geschiedenis van de republiek een isla-
mistische partij de verkiezingen had gewonnen en de minister-president
leverde. Aan het hoofd van de regering stond Necmettin Erbakan, leider
van de Welvaartspartij. Uit hoofde van zijn positie was hij aanwezig op de
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Nationale Veiligheidsraadsvergadering van 27 februari 1997, die een dag
later een besluitenlijst met daarop 18 maatregelen tegen het islamitisch
fundamentalisme afkondigde. De Grondwet vereist dat de ministerraad
de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad op de eerste
ministerraadsvergadering na de laatste raadsvergadering als eerste agen-
dapunt bespreekt. Op de lijst kwamen onder andere voor de sluiting van
de middengedeelten van de beroepsopleidingen voor predikanten en
voorgangers (de imam-hatip scholen); de sluiting van kranten en
televisiezenders die islamistische organisaties toebehoren; en de uitoefe-
ning van een strikte controle op de handelwijze van banken die islami-
tisch bankieren omdat deze de geldbronnen voor fundamentalistische
activiteiten zouden vormen. Het verbod op het dragen van hoofddoeken
in openbare gebouwen zoals scholen en door vrouwen in ambtelijke po-
sities was eveneens aan de orde.

De cijfers die de militairen presenteerden om de publieke opinie dui-
delijk te maken dat ‘Republiek in gevaar was’ waren indrukwekkend
(Cumhuriyet, 1 augustus 1997). In de eerste plaats maakten zij bekend
dat er op het moment van publicatie 1.685.000 schoolgaande kinderen
een korancursus bezochten en dat dit aantal tot zeven miljoen zou op-
lopen in 2005.

In de tweede plaats meldden de militaire inlichtingen dat er bij de in
totaal 561 scholen voor predikanten en voorgangers (imams) bijna één
half miljoen leerlingen stond ingeschreven. Jaarlijks zouden ruim vijftig-
duizend leerlingen aan deze scholen hun eindexamen afleggen, waarvan
‘slechts’ 2.288 daadwerkelijk het beroep van geestelijke zouden uitoefe-
nen. De overgrote meerderheid zou het hoger onderwijs instromen bij de
studies rechtsgeleerdheid, politieke wetenschap en bestuurskunde.

In de derde plaats, en dit gegeven wekte verschrikking in de publieke
opinie op, zou er onder het vigerend kiesstelsel in het jaar 2000 34 pro-
cent van de kiezers op een religieuze partij stemmen. In 2005 zouden dit
aantal tot 6,5 miljoen kiezers zijn opgelopen. Hierdoor zou 67 procent
van de kiesgerechtigden met een religieus getinte opleiding voor een is-
lamistische partij kunnen stemmen en deze aan een absolute meerder-
heid aan zetels in het parlement helpen.

Tot slot, maar niet geheel onbelangrijk, werd de opkomst van een
klasse islamitische industriëlen en ondernemers als een gevaar gezien.
Deze klasse van ondernemers kenmerkte zich door hun provinciale af-
komst uit midden Anatolië. In tegenstelling tot de traditionele grote in-
dustriëlen en ondernemers in Istanbul, Izmir en Ankara, die allen zeer
westers georiënteerd zijn, waren de nieuwe ondernemers veel traditione-
ler ingesteld. Zij slaagden erin kleine ondernemingen uit te bouwen tot
beursgenoteerde ondernemingen. Veel van deze ondernemers stonden
dicht bij de Welvaartspartij en werden als geldschieters van de partij ge-
zien.

De militairen pleegden geen staatsgreep zoals in 1980. Ze lieten het
initiatief over aan de premier, van wie ze wisten dat die naar alle waar-
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schijnlijk liever zou aftreden dan het maatregelenpakket uit te voeren.
Dit gebeurde ook. In juni 1997 trad Erbakan af. Hij omzeilde de maatre-
gelen door na 28 februari 1997 de ministerraad niet meer te laten bijeen-
komen. De maanden daarop waren uitermate grimmig en het Zwaard
van Damocles hing boven Erbakans hoofd. Dat viel uiteindelijk ook. Eind
januari 1998 werd de Welvaartspartij gesloten????? en werden de politieke
rechten van Erbakan voor de periode van vijf jaar ontnomen (Yesilkagit,
1998).

Ondanks de onheilspellende berichten en de grimmige stemming in
het voorjaar van 1997 was de vorming van een conservatief-islamitische
coalitie met name een uitgelezen moment voor de militairen om open-
lijk te interveniëren in de politiek. Met een islamistische partij aan de
macht konden de militairen zonder enige moeite hun interventie in de
politiek legitimeren. Deze, in vergelijking met 1980-1983, radicaal andere
opstelling van de militairen kan verklaard worden door de verschuiving
in militair-strategisch doctrines.

De belangrijkste oorzaak achter deze verschuiving is de afname van
het gevaar van een Sovjetinvasie. De Koude Oorlog liep, ook voor Turkije,
tegen zijn einde. Daarnaast laaide in 1984 het Koerdisch separatisme, dat
wil zeggen de guerrillastrijd van de PKK in het zuidoosten van Turkije,
op. De veiligheidsprioriteiten van het Turkse leger verschoven dus van
het ‘communistische gevaar’ naar meer binnenlandse bedreigingen.

In het begin van de jaren negentig werd het voor de militairen echter
duidelijker dat het islamitisch fundamentalisme organisatorisch en fi-
nancieel sterk in opkomst was. Zij zagen een heuse islamitische markt
ontstaan met islamitische producenten en consumenten die naast de
‘seculiere’ markt bestond. Naast de reeds genoemde groei van potentiële
kiezers vormden ook de islamistische ondernemers een gevaar voor de
militairen. De reden hiervoor was dat zij zich konden inkopen op mark-
ten en industrietakken die van groot strategisch belang waren of onder-
deel uitmaakten van het militair-industrieel complex. De ernst waarmee
de militairen de situatie benaderden werd duidelijk uit het feit dat de
militairen hun Nationaal Militair Strategisch Concept hadden herzien en
het islamitisch fundamentalisme tot het grootste gevaar voor de veilig-
heid van de staat benoemden.

Conclusie

In dit artikel is de rol van de militairen in Turkije wat betreft de
identiteitspolitiek behandeld. De twee casus hebben laten zien dat de
militairen zowel op intellectueel als institutioneel vlak actief meedoen
aan de strijd om de Turkse identiteit te definiëren. Turkse militairen
plaatsen hun handelwijze in het licht van de historische opdracht om
Turkije te moderniseren. Daarnaast spelen echter ook de belangen van
de militairen zelf een belangrijke rol. De geostrategische positie van Tur-
kije maakt hen waakzaam tegenover het wegvallen van interne stabiliteit.
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In 1980 zagen zij het communisme, het etnisch geweld en de politieke
islam als belangrijkste oorzaken van de destabilisering van het politiek
systeem. In 1997, na het einde van de Koude Oorlog, was er echter geen
sprake meer van enig communistisch gevaar waarop zij zich konden be-
roepen om hun interventie mee te legitimeren. Door de arrestatie van
Abdullah Öcalan, de leider van de PKK, had het leger de angel uit de
Koerdische guerrilla gehaald. Daarentegen is anno 2000 de politieke is-
lam in de ogen van de militairen het belangrijkste gevaar. De Turkse mili-
tairen die hun militair-industrieel complex sterk koesteren voelen zich
bedreigd door het sterker wordende islamitisch kapitaal en politiek. De
identiteitspolitiek vormt in hun ogen een van de belangrijkste instru-
menten om de dreiging van de politieke islam tegen te gaan.

Volgens vele politieke analisten duurt het ‘28 februari regime’ in Tur-
kije nog altijd voort. De beide regeringen die na de val van Erbakan aan
de macht kwamen staan onder strak toezicht van de Nationale Veilig-
heidsraad. Deze ziet er nog altijd op toe dat alle punten van de in fe-
bruari 1997 uitgebrachte besluitenlijst worden uitgevoerd. Wanneer deze
periode eindigt en hoe we deze interventie precies zullen noemen weten
we pas over een aantal jaren.

Voor zover we de ontwikkelingen in het land op dit moment kunnen
overzien zullen de militairen ook in de toekomst een rol blijven spelen in
de Turkse identiteitspolitiek. De wijze waarop zij dat doen zal echter met
de tijd mee veranderen. In een globaliserende wereld en vrije(re) mark-
ten zal de staat als het belangrijkste instrument van de identiteitspolitiek
aan kracht inboeten. De Turkse staat is nog altijd centralistisch en zij die
hem controleren zullen ook de Turkse identiteit voor een belangrijk deel
weten te beïnvloeden. Echter, het internet, de commerciële televisie-
zenders en de markt zijn als identiteitsbepalende factoren in een zich
snel moderniserend Turkije sterk in opkomst. Met deze werkelijkheid
zullen de militairen, politieke partijen en ideologische bewegingen als de
Haard, die in de afgelopen jaren al op de achtergrond is geraakt, rekening
moeten houden. Hoe het met de Turkse identiteit gesteld zal zijn indien
het land ooit tot de Europese Unie toetreedt is een nog veel grotere
vraag.
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Homogene natie of
multi-etnische samenleving?
Turkije en de Koerdische kwestie

prof. dr. M. M. van Bruinessen*

De wintermaanden van 1998-1999, toen Abdullah Öcalan na zijn uitwij-
zing uit Syrië vergeefse pogingen deed in een Westeuropees land politiek
asiel te verkrijgen en na een lange zwerftocht uiteindelijk in Turkse han-
den viel, vormden een dieptepunt in de betrekkingen tussen Koerden en
Turken, zowel in Turkije zelf als onder migranten in Europa.1 Turkse na-
tionalistische sentimenten, sterk gevoed door pers en televisie, kregen
een belangrijk deel van de bevolking in hun greep. De vervroegde parle-
mentsverkiezingen van 1999, die juist in deze periode plaatsvonden, ga-
ven een enorme winst te zien van de twee meest nationalistische par-
tijen, Bülent Ecevits Partij van Democratisch Links (DSP) en Devlet
Bahçeli’s Partij van Nationalistische Actie (MHP), die zich altijd het meest
onverzoenlijk tegenover Koerdische culturele en politieke eisen getoond
hadden. Van de huidige regeringscoalitie, bestaand uit deze twee par-
tijen en de liberale Moederlandpartij (ANAP) van Mesut Yilmaz, zijn geen
belangrijke initiatieven tot een oplossing van de Koerdische kwestie te
verwachten. Toch is de spanning tussen Turken en Koerden inmiddels
aanzienlijk afgenomen. Andere problemen en conflicten (de aardbeving
van juli 1999, de vrees voor een radicale politieke islam) hebben de Koer-
dische kwestie ook binnen Turkije enigszins naar de achtergrond ge-
drongen.

Hoe men de Koerdische kwestie in Turkije ook wil omschrijven, het is
nooit een conflict tussen Turkse en Koerdische burgers geweest. De
guerrilla-oorlog van de laatste vijftien jaar werd gevoerd door enerzijds
een radicale Koerdische politieke beweging, de PKK, en anderzijds leger,
politie en ongeregelde door de staat bewapende groepen. Een aanzien-
lijk deel van de laatsten was ook Koerdisch, met name de ruim vijfen-
zestigduizend ‘dorpswachters’; aan beide zijden bevinden zich onder de
gesneuvelde strijders duizenden Koerden. De burgerslachtoffers in het
conflict, of ze nu door de ene of de andere partij gedood werden, waren
bijna zonder uitzondering Koerden. De PKK heeft in het verleden wel
gedreigd de strijd te verplaatsen naar de toeristencentra en de grote ste-
den in West-Turkije (waar de meerderheid van de bevolking Turks is)
maar zij heeft dat, afgezien van enkele kleine incidenten, niet gedaan. De

* De auteur is hoogleraar vergelijkende studie van islamitische samenlevingen en doceert
onder ander Turkse en Koerdische taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht. .
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Turkse slachtoffers van het Koerdische conflict waren voornamelijk
dienstplichtige militairen, geen burgers.

Hieronder wordt eerst geschetst hoe beelden van gesneuvelde jonge
Turkse soldaten en van het leed van hun moeders politiek gebruikt wer-
den om een sterk nationalistische stemming te creëren en hoe anti-
Koerdische sentimenten zo sterk opliepen dat het gemakkelijk tot po-
groms had kunnen komen. Vervolgens komen enkele achtergronden van
de Koerdische kwestie ter sprake: de etnische diversiteit van het land, de
speciale betekenis die het begrip ‘minderheid’ in Turkije gekregen heeft,
en het beleid van assimilatie van de niet-Turkse etnische groepen.
Daarna laat ik zien hoe, ondanks aanvankelijke successen van het
assimilatiebeleid, toch een versterkt Koerdisch zelfbewustzijn opkwam,
dat tot een Koerdische nationalistische beweging uitgroeide. Hierbinnen
werd de PKK de meest invloedrijke organisatie. Verschillende fasen van
de strijd worden kort belicht. Vervolgens komt de wijze waarop het Koer-
dische separatisme werd bestreden aan de orde, vooral de periode van
de zogenaamde ‘vuile oorlog’ in het midden van de jaren negentig. Ik
betoog dat het vooral de repressie is geweest die gemaakt heeft dat Koer-
den geleidelijk verder van hun Turkse medeburgers verwijderd zijn ge-
raakt. Het artikel wordt besloten met enkele observaties en gedachten
over de vooruitzichten voor een oplossing van de Koerdische kwestie na
de arrestatie van Öcalan.

Gesneuvelde militairen en de Turks-Koerdische betrekkingen

Het was door de in Oost-Turkije gesneuvelde Turkse soldaten dat een
toenemend deel van de Turkse bevolking in West-Turkije geleidelijk aan
emotioneel bij het conflict betrokken raakte. Die betrokkenheid leidde
echter niet uitsluitend tot een sterke polarisering tussen Turken en Koer-
den, want veel frustratie richtte zich ook tot de legerleiding. Lange tijd
weigerde die namelijk toe te geven dat de PKK in staat was het leger
harde slagen toe te brengen, en het aantal gesneuvelde militairen werd
zorgvuldig verborgen gehouden. Verontwaardigd vertelden meerdere
mensen mij, midden jaren negentig, over verwanten die als soldaat in
het Oosten waren omgekomen maar die nooit genoemd waren als op de
radio de namen van de eervol gesneuvelden (sehit) werden opgelezen.

De ultra-nationalistische MHP wierp zich op als woordvoerder van de
families van gesneuvelde militairen. Zij probeerde iedere begrafenis van
een gesneuvelde militair tot een politieke manifestatie te maken waar
stemming gemaakt werd tegen de ‘separatistische verraders’ van de hei-
lige Turkse staat. Dit legde de partij geen windeieren; in gebieden zoals
de Egeïsche kuststreek won zij met iedere begrafenis van een soldaat die
zijn dienst in Koerdistan niet had overleefd aan aanhang. Familieleden

1 Voor een analyse van de achtergronden en gevolgen van Öcalans omzwervingen en
arrestatie zie Van Bruinessen 1998b, 1999.
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van gesneuvelde militairen werden gemobiliseerd voor politieke mani-
festaties. Vooral tijdens Öcalans verblijf in Italië besteedden zowel de
particuliere televisiezenders als de officiële media zeer veel aandacht aan
dergelijke manifestaties, als onderdeel van een publiciteitscampagne die
kennelijk bedoeld was druk op Europa uit te oefenen. Öcalan en de PKK
werden verantwoordelijk gesteld voor 35.000 doden; beelden van dood-
geschoten kinderen en huilende soldatenmoeders, zwaaiend met por-
tretten van hun dode zoons, vertegenwoordigden die slachtoffers. Italië,
dat Öcalan niet wilde uitleveren, werd als medeplichtig voorgesteld, en
via een spotje van een bord spaghetti waarop als saus bloed droop (van,
zo werd gesuggereerd, Turkse babies en soldaten) riep de staatstelevisie
op tot een boycot van Italiaanse producten.

Toen Öcalan eenmaal gevangen was en naar Turkije overgebracht ble-
ven beelden van huilende en schreeuwende verwanten van gesneuvelde
soldaten de Turkse media beheersen. Öcalans advocaten werden her-
haaldelijk door hen gemolesteerd wanneer zij hun cliënt wilden bezoe-
ken; bij het proces tegen Öcalan waren verwanten en hun advocaten na-
drukkelijk (en, dankzij de Turkse media, zeer zichtbaar) aanwezig.
Öcalans gevangenneming en de publieke rol die de families van gesneu-
velde soldaten toebedeeld kregen riepen sterke emoties wakker onder
Koerden zowel als nationalistische Turken. Zelfs veel Koerden die geen
enkele politieke sympathie voor de PKK konden opbrengen ervoeren de
behandeling van en de berichtgeving over Öcalan als gericht tegen de
Koerden als volk.2 Anderzijds waren veel Turken geneigd al hun Koerdi-
sche medeburgers als potentiële PKK-ers te zien en hen te associëren
met de zonden van de PKK tegen de Turkse staat. Koerdische intellectue-
len spraken hun vrees uit voor anti-Koerdische pogroms – die gelukkig
nooit plaatsvonden. Öcalans weinig heldhaftige houding tijdens het pro-
ces – hij bekende schuld aan al het ten laste gelegde, verklaarde zijn
trouw aan de Turkse staat en riep zijn aanhang op de gewapende strijd
op te geven – gaf aanleiding tot ontreddering en defaitisme onder de
Koerden maar heeft mogelijk ernstige botsingen tussen Turkse en Koer-
dische burgers voorkomen.

Een geheel ander geluid dan de politiek gecoachte families van ge-
sneuvelde soldaten hebben laten horen kwam van de kant van soldaten
die levend terugkeerden uit Zuidoost-Turkije. De journaliste Nadire Ma-
ter publiceerde een boek met interviews met zulke veteranen dat een
zeer ontluisterend beeld van de oorlog geeft en schokkende getuigenis-

2 Koerdische reacties die een breed scala aan (niet PKK-geaffiliëerde) politieke richtingen
vertegenwoordigden werden gepubliceerd in een speciaal nummer van het tijdschrift
Serbestî (nr. 5, Istanbul, september 1999). De uitgever van dit tijdschrift, Ahmet Zeki
Okçuoglu, die sinds jaar en dag een uitgesproken criticus van de PKK is, was de eerste
jurist die zich na Öcalans arrestatie bereid verklaarde als diens verdediger op te treden, in
de overtuiging dat het proces tegen Öcalan ook een proces tegen alle politieke ambities
van de Koerden zou worden. (Öcalan voelde niet voor een ideologische verdediging en
verzocht Okçuoglu na enkele weken zich terug te trekken.)
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sen bevat over hoe het leger tegen de bevolking van het gebied optreedt
(Mater, 1999). Uit de interviews wordt ook duidelijk hoezeer de ‘vuile
oorlog’ tegen de PKK de Turkse samenleving zelf moreel heeft aangetast.
Hoewel het boek in de pers zeer positief werd besproken, werd het spoe-
dig verboden en tegen de auteur is een proces aangespannen wegens
belediging van het leger.

Etnische diversiteit en assimilatie in Turkije

De Koerden vormen de grootste maar zeker niet de enige niet-Turkse
bevolkingsgroep in Turkije. Naast de joodse en de verschillende christe-
lijke gemeenschappen (Armeens, Syrisch, Grieks-orthodox), wier aantal-
len als gevolg van emigratie sterk zijn afgenomen, zijn er minstens een
miljoen Tsjerkessen (een verzamelnaam voor een aantal volkeren uit de
noordelijke Kaukasus); voorts Arabieren, Lazen, Georgiërs en een aantal
kleinere etnische groepen.3 Zowel onder de Koerden als onder de Turken
is er een aanzienlijke religieuze minderheid van heterodoxe alevieten;
gedurende de laatste tien jaar zijn de alevieten begonnen zich als een
aparte etnische groep te manifesteren. Schattingen van de aantallen
Koerden en alevieten in Turkije lopen sterk uiteen; officiële cijfers be-
staan niet omdat geen van beiden als minderheid erkend worden. Een
cijfer van rond twaalf miljoen Koerden, of bijna 20% van de bevolking,
geeft in ieder geval de orde van grootte aan.4 Zowel onder de Koerden als
onder de Turken maken alevieten minstens 10%, mogelijk zelfs 20% uit.

Vanaf de eerste jaren van de Republiek Turkije heeft de politieke elite
de etnische diversiteit van het land als een ernstige potentiële bedreiging
gezien en ernaar gestreefd de bevolking tot één homogene Turkse natie
om te smeden. Iedere burger van het land werd tot Turk verklaard (in de
nieuwste grondwet, van 1982, wordt dat nog eens expliciet herhaald).
Enerzijds hield dit in dat de overheid alle burgers in principe als gelijk-
waardig beschouwde en hun dezelfde rechten en plichten toekende, an-
derzijds kwam het neer op een ontkenning van iedere vorm van niet-
Turkse etnische identiteit. Vooral de Koerden werden vanaf het eind van
de jaren twintig aan een politiek van gedwongen assimilatie onderwor-
pen. Ter ondersteuning van dat beleid produceerden nationalistische
historici en taalkundigen ‘bewijzen’ dat de Koerden een zuiver Turkse
origine hadden en dat hun taal een Turks dialect was (dat alleen enigs-
zins vervuild was door Iraanse invloeden). De assimilatiepolitiek werd
het meest consequent uitgevoerd in de jaren dertig en veertig – uit die

3 Voor een geografisch, demografisch en sociologisch overzicht van de etnische groepen in
Turkije, zie Andrews, 1989.

4 Mutlu 1996 komt tot een veel lagere schatting op grond van de aantallen personen die in
volkstellingen aangaven het Koerdisch als eerste of tweede taal te kennen (de vraag naar
moedertaal en andere talenkennis werd voor het laatst in 1965 gesteld). Deze aantallen
vertonen enorme fluctuaties van volkstelling tot volkstelling en geven op zijn best een
ondergrens aan voor het werkelijke aantal Koerden.
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tijd stamt de bekende benaming ‘Bergturken’ die lang als eufemisme
voor Koerden gebruikt werd. Deportaties van hele stammen, verbanning
van invloedrijke persoonlijkheden en intensieve militaire patrouillering
op het platteland maakten doelbewust deel uit van dit beleid. Pas in de
jaren vijftig werden massa-onderwijs en de radio de belangrijkste instru-
menten van natievorming.

De christelijke minderheden, en tot op zekere hoogte de joodse min-
derheid, vormden een uitzondering op dit beleid van assimilatie, omdat
hun minderheidsstatus bij internationaal verdrag vastgelegd was. In Lau-
sanne (1923) had Turkije zich, onder zware druk van Groot-Brittannië en
Frankrijk, verplicht aan hen bepaalde rechten (onder andere eigen on-
derwijs en eigen pers) toe te kennen. Tot de dag van vandaag zijn dit de
enige minderheden waarvan Turkije het bestaan (en dus de culturele
rechten) erkent. Als lidstaat van de OVSE is Turkije verplicht zijn
minderheidsculturen te beschermen en bijvoorbeeld onderwijs in de
moedertaal mogelijk te maken. Met zijn paar Griekse, Armeense enzo-
voort scholen en kranten verklaart het aan deze verplichting voldaan te
hebben. Over Koerden, Lazen enzovoort weigert men als minderheid te
spreken; de term alleen al roept associaties op met buitenlandse inmen-
ging. De keerzijde van de culturele rechten die de minderheden genoten
was wel, dat zij de facto niet als gelijkwaardige Turkse burgers be-
schouwd en behandeld werden. Onder druk van discriminatie, pesterijen
en pogroms heeft een groot deel van deze minderheden het land verla-
ten.5

Het assimilatiebeleid was gedurende enkele decennia redelijk succes-
vol. In de jaren vijftig en zestig omarmde een belangrijk deel van de ho-
ger opgeleiden het republikeinse gelijkheidsideaal en beschouwde de
eigen en andermans etnische achtergrond als irrelevant of ontkende die.
In de studentenbeweging van de jaren zestig waren anti-imperialisme,
marxistische klassenanalyse, positivistisch vooruitgangsgeloof en een
universalistisch gelijkheidsideaal de dominante ideologische vertogen.
Etnisch nationalisme, zoals dat in de Koerdische opstanden van 1925 tot
1938 tot uiting was gekomen, werd veelal als premodern en ‘feodaal’ be-
schouwd. De meeste politiek actieve studenten waren modern en niet
geïnteresseerd in de etnische achtergrond van hun vrienden. Velen die
later actieve Koerdische nationalisten werden zeggen zichzelf in die pe-
riode alleen als Turk gezien te hebben.

5 Een voorbeeld van officiële discriminatie was de vermogensbelasting die in 1942 werd
ingevoerd en die onevenredig zwaar op de minderheden drukte (zie Zürcher, 1993, p. 208;
vergelijk Aktar, 2000). Een ernstige pogrom gericht tegen de Griekse bevolking van Istanbul
vond plaats op 6 en 7 september 1955, na een bomontploffing in het geboortehuis van
Atatürk in Thessaloniki (Zürcher, 1993, p. 242); jaren later werd bekend dat de bom gelegd
was door een Turkse agent provocateur. Het beste mij bekende overzicht van het
geleidelijke verdwijnen (of minder eufemistisch: de verdrijving) van de minderheden is te
vinden in een boek van de journaliste Yelda (1996).
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Dat wil niet zeggen dat een bewustzijn van etnische diversiteit geheel
ontbrak. Op het platteland bleef het gebruikelijk buurdorpen etnisch te
benoemen: hier lag een Turkmeens dorp, daar een Koerdisch, ginds een
Arabisch of Tsjerkessisch dorp. Etnische stereotypen, diep verankerd in
de folklore, bleven natuurlijk ook bestaan ondanks de ontkenning van
etnische verschillen. Herhaaldelijk heb ik meegemaakt dat personen die
met nadruk ontkenden dat er zoiets als Koerden bestond zich in een an-
dere context gemakkelijk konden overgeven aan generaliseringen over de
Koerdische volksaard. Ondanks de assimilatie bleven Koerden vaak her-
kenbaar: fysiek type, lichaamstaal en accent verraden vaak – vooral bij
personen uit lagere milieus – dat iemand een Koerdische achtergrond
heeft. Ondanks de officiële gelijkheidsideologie werden Koerden op veel
gebieden gediscrimineerd, en hun herkenbaarheid droeg tot die discri-
minatie bij.

Koerdisch nationalisme en de PKK

Massaonderwijs bereikte de Koerdische provincies later dan de rest van
het land, en pas in de loop van de jaren zestig begonnen grotere aantal-
len Koerden de universiteiten te bereiken. Het was onder de hoger opge-
leiden dat een Koerdische nationale beweging ontstond, die in de vol-
gende decennia onder geleidelijk bredere lagen van de samenleving
aanhang vond. Een externe factor die een rol van betekenis speelde wa-
ren de successen van de Koerdische guerrillabeweging in Irak, die in
1970 de centrale regering van dat land dwongen de Koerden een ver-
gaande autonomie toe te kennen. De radiozender van Iraks Koerdische
beweging was tot ver in Turkije te ontvangen en schudde er een Koer-
disch zelfbewustzijn wakker. Anders dan in Irak was de Koerdische bewe-
ging die in Turkije opkwam nauw verbonden met de linkse beweging van
die jaren en deelde haar vertoog de universalistische idealen van de laat-
ste. Er werd geen autonomie of andere speciale status voor de Koerden
geëist maar gelijke culturele en politieke rechten, maatregelen tegen de
regionale ongelijkheid in economische ontwikkeling. Het was pas als res-
pons op harde repressie door de militairen en het verlies van de morele
steun van een belangrijk deel van Turks links dat de Koerdische bewe-
ging radicaliseerde maar tevens sterk verdeeld raakte. Vanaf het midden
van de jaren zeventig bestond er een groeiend aantal Koerdische partijen
en organisaties, waarvan de meeste naar volledige onafhankelijkheid
streefden.6

De meest radicale van deze organisaties was de groepering die zich
vanaf 1978 PKK zou noemen, Arbeiderspartij van Koerdistan. Haar op-
richters, onder wie niet alleen Koerden maar ook enkele Turken, kwamen

6 Een meer gedetailleerd overzicht en dieper gaande analyse van het ontstaan en de
ontwikkeling van de Koerdische beweging in Turkije heb ik gegeven in een reeks artikelen
die zijn herdrukt in Bruinessen 2000.
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voort uit de linkse studentenbeweging en haar ideologie was een aange-
paste vorm van marxisme-leninisme, waarin onderdrukte volkeren de
plaats van het revolutionaire proletariaat innamen. Zij onderscheidde
zich van de andere bewegingen vooral door haar gewelddadigheid, die
niet in de laatste plaats ook tegen concurrerende organisaties gericht
was. Na de militaire staatsgreep van 1980 was de PKK de enige organisa-
tie die, ondanks arrestatie van duizenden aanhangers, wist te overleven.
De leider, Abdullah Öcalan, was al voor de staatsgreep naar Syrië ge-
vlucht, waar hij, tot zijn eigen verbazing, erin slaagde de hulp van Pales-
tijnse organisaties en de Syrische geheime dienst te krijgen voor de trai-
ning van zijn aanhangers tot guerrillastrijders.7 Al in 1982 werden de
eerste getrainde guerrillastrijders Turkije ingezonden. In Noord-Irak,
waar het centrale gezag als gevolg van de Golfoorlog verzwakt was, wer-
den basiskampen ingericht – wat leidde tot moeizame relaties met de
Iraakse Koerdische partijen, die zich de vijandschap van Turkije niet kon-
den permitteren. Gewoonlijk worden de aanvallen op militaire installa-
ties in Eruh en Semdinan in Augustus 1984 als het begin van de eigenlijke
guerrillastrijd genoemd, maar gewapende botsingen waren er al eerder,
en het Turkse leger voerde in 1983 al een operatie uit tegen de PKK-
kampen in Irak.

Het verdere verloop van de strijd is bekend: ondanks het inzetten van
meer dan honderdduizend militairen en vele tienduizenden paramili-
taire manschappen door de overheid slaagde de PKK erin tot diep in Tur-
kije aanslagen van toenemende omvang uit te voeren. Het aantal guerril-
lastrijders nam toe van enkele honderden tot duizenden; guerrilla-
eenheden verbleven permanent in Turkije en brachten bergachtige
gebieden onder hun controle.8 De militaire successen van de PKK maak-
ten dat ze door de bevolking serieus genomen werd, en de antipathie die
velen aanvankelijk voor de gewelddadigheid van de partij gevoeld had-
den sloeg om in bewondering tegen wil en dank. Bij het begin van de ja-
ren negentig had de PKK in een aantal steden en plattelandsgebieden
een parallelle bestuursstructuur opgezet in de vorm van ‘volkscomités’,
en probeerde ze naar Palestijns model een volksopstand te ontketenen.
De PKK steunde ook met kracht de pogingen een legale pro-Koerdische
partij te vormen in Turkije (en probeerde deze partij en haar opvolgers –
HEP, DEP, HADEP – onder haar controle te brengen).9

7 Een reconstructie van de gebeurtenissen, deels op grond van informatie van de Turkse
veiligheidsdiensten, in: Imset 1992. Öcalans eigen verslag over deze jaren in: Aziz, 1999, pp.
137-196.

8 Tegen het midden van de jaren negentig bedroeg het totaal aantal ‘veiligheidstroepen’ in
de Koerdische provincies 300.000, waarvan de helft reguliere landmacht, 40.000 tot 50.000
gendarmerie, nog eens 40.000 politie en 67.000 ‘dorpswachters’, Koerdische milities (Human
Rights Watch Arms Project, 1995). Het aantal PKK-strijders werd toen op ruim 10.000
geschat.

9 Voor gedetailleerdere informatie en analyses over de Koerdische kwestie in de jaren
negentig zie: Kirisçi & Winrow, 1997 (vanuit een visie die dicht bij het liberale deel van het
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Repressie en de gevolgen ervan

In 1978, toen de Koerdische beweging zich van de grote steden begon te
verplaatsen naar de Koerdische provincies en iets van een massa-
aanhang begon te krijgen, werd daar de staat van beleg afgekondigd. Het
militair gezag werd geïntensiveerd na de staatsgreep van 1980, en toen
na enkele jaren elders in het land de staat van beleg weer werd opgehe-
ven werd die in de meeste Koerdische provincies vervangen door de uit-
zonderingstoestand, waarbij aan de gouverneur van het gebied – in theo-
rie een burger maar de facto steeds iemand afkomstig uit de
veiligheidsdiensten – buitengewone bevoegdheden zijn toegekend. De
laatste tweeëntwintig jaar is een belangrijk deel van de burgerrechten die
elders in Turkije gelden in dit gebied niet van kracht geweest. Er is een
hele generatie opgegroeid die nooit een ‘normale’ situatie gekend heeft
en die voortdurend blootgestaan heeft aan vernederingen en geweld van
de kant van militairen, ‘dorpswachters’ en vooral de gevreesde ‘speciale
teams’. (Pas in de jaren negentig hebben in enkele gevallen dorpelingen,
geholpen door internationale NGOs, via een proces voor het Europese
Hof voor de Mensenrechten genoegdoening kunnen eisen.) Veel normale
economische activiteiten waren bovendien vanwege de guerrillastrijd
niet meer mogelijk: nomaden mochten niet meer de bergen in en waren
gedwongen hun dieren te slachten; herders en landarbeiders liepen het
risico als ‘terrorist’ te worden neergeschoten.10

Om de guerrilla de steun van de bevolking te ontnemen werd een
groot deel van het platteland ontvolkt. Dorpelingen werden voor de keus
gesteld ‘dorpswachter’ te worden en tegen de PKK te vechten of hun
dorp te verlaten. Duizenden dorpen zijn onder dwang ontruimd en in
brand gestoken; nog eens duizenden liepen spontaan leeg omdat er geen
normaal leven meer mogelijk was. In grote gebieden zijn alleen nog maar
dorpen van ‘dorpswachters’ over, alle andere bewoners zijn weggetrok-
ken. De bevolking van steden als Van en Diyarbakir is in enkele jaren ver-
drievoudigd; het aantal Koerden dat in de jaren negentig uit de Koerdi-
sche provincies naar westelijk Turkije is getrokken wordt op enkele
miljoenen geschat. Voorzieningen voor deze displaced persons zijn er zo
goed als niet, evenmin als schadevergoeding voor de huizen en akkers
die men gedwongen was te verlaten. De meeste kinderen gaan niet naar
school; als de volwassenen al werk vinden dan is dat van het minst aan-
trekkelijke en laagst betaalde soort of aan de randen van de legaliteit;

Turkse establishment staat); Barkey & Fuller, 1998 (een op pragmatische probleemoplossing
gerichte analyse; mijns inziens de beste studie); diverse artikelen in Olson, 1996; en het
superieure journalistieke werk van Randal (1997).

10 In december 1998 verklaarde president Demirel dat in de voorafgaande veertien jaar 23.938
‘terroristen’ door veiligheidstroepen gedood waren (Mater, 1999, p. 257). Het is niet
aannemelijk dat meer dan een derde hiervan werkelijk guerrillastrijders waren. Overal in
Koerdistan hoort men verhalen over burgers die door nerveuze militairen per ongeluk
werden doodgeschoten en posthuum tot ‘terrorist’ verklaard.
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deze onvrijwillige migranten vormen een onderklasse met weinig per-
spectief op verbetering van hun lot.

Door de langdurige staat van beleg in Zuidoost-Turkije en door de on-
vrijwillige migratie is een tweedeling in de maatschappij ontstaan die
niet gemakkelijk ongedaan gemaakt kan worden. Deze valt weliswaar
niet precies samen met de scheidslijn tussen Turken en Koerden, maar
voldoende om de betrekkingen tussen beide groepen ernstig te versto-
ren. Terwijl dertig jaar geleden verschillen in etnische achtergrond nau-
welijks betekenis hadden voor de sociale netwerken van werk en vrije
tijd, zeker in de stad, hebben tegenwoordig veel Koerden alleen nog
maar sociale contacten met andere Koerden. Dit geldt niet alleen voor de
recente migranten in Istanbul maar ook voor veel maatschappelijk suc-
cesvolle Koerden.

De manier waarop de legale pro-Koerdische partijen werden behan-
deld had een soortgelijk effect: een belangrijk deel van de Koerdische
elite raakte geïsoleerd van de rest van de samenleving. Vanaf het mo-
ment dat de eerste van deze partijen, de HEP, zich in 1990 aandiende (als
gevolg van een splitsing in de Sociaal-democratische Populistische Par-
tij) werden de leden ervan aan alle mogelijke pesterijen en vervolging
onderworpen. In het parlement werden haar vertegenwoordigers door
de andere partijen geboycot; de zaal liep leeg wanneer een van hen het
woord nam. De HEP werd al spoedig verboden; door kort voor het ver-
bod uit de partij te treden en zich later bij de nieuw opgerichte DEP aan
te sluiten voorkwamen de afgevaardigden dat ze hun parlementszetels
verloren. In 1994 werd ook de DEP verboden. Het parlement hief bij
stemming de parlementaire onschendbaarheid van haar afgevaardigden
op, waarna de aanwezige DEP-vertegenwoordigers (onder wie de charis-
matische jonge politica Leyla Zana) direct naar de gevangenis vervoerd
werden. Hun overige collega’s waren op een werkbezoek aan Europa en
besloten daar politiek asiel aan te vragen. Zij vormden een jaar later de
kern van het Koerdische Parlement in Ballingschap, dat in 1995 werd op-
gericht.

Koerdische politici werden ook fysiek bedreigd, evenals als Koerdische
journalisten, advocaten en andere gemeenschapsleiders. Vanaf 1992 wa-
ren doodseskaders actief, die zich speciaal richtten op de civiele steunpi-
laren van de Koerdische beweging. Er werden duizenden nooit opgeloste
politieke moorden gepleegd. Een van de slachtoffers was DEP-
parlementslid Mehmet Sincar, die in 1993 tijdens een bezoek aan zijn
kiesdistrict Mardin werd vermoord. Het parlement weigerde enige vorm
van rouwplechtigheid voor hem, de politie gaf geen toestemming voor
een begrafenis in Ankara, de weduwe werd een staatspensioen ontzegd.
Door zich met pro-Koerdische politiek in te laten hadden de DEP en haar
leden alle aanspraken op gelijke rechten verloren, zo leek het.11

11 Zie Mark Mullers bijdrage in Olson, 1996 en mijn ‘Turkey and the Kurds in the early 1990’s;
guerrilla, counter-insurgency, and emerging civil society’ in Bruinessen, 2000.
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De partij die nu de plaats van de DEP inneemt, de HADEP, is niet in het
parlement vertegenwoordigd (vanwege de hoge landelijke kiesdrempel
van 10%) maar heeft vorig jaar wel de plaatselijke verkiezingen in grote
Koerdische steden gewonnen en beschikt daarmee over een aantal
burgemeestersposten. In de Koerdische provincies is de HADEP, ondanks
intimidaties tijdens de verkiezingen, de grootste partij, maar de regering
weigert haar als gesprekspartner te accepteren.

Vooruitzichten na Öcalans arrestatie

De ontvolking van een groot deel van het Koerdische platteland en de
systematische moorden op vooraanstaande persoonlijkheden op plaat-
selijk en landelijk niveau isoleerden de PKK van de bevolking. In de
tweede helft van de jaren negentig slaagde het leger erin, de PKK ernstig
te verzwakken. Met Öcalans verdrijving uit Syrië en zijn arrestatie werd
een belangrijke politieke overwinning geboekt. Anders dan verwacht viel
de PKK niet uiteen in een aantal elkaar bevechtende groepen. Een collec-
tief van centraal-comitéleden slaagde erin de interne discipline te hand-
haven en verklaarde Öcalan nog steeds als de enige leider te erkennen –
ondanks diens weinig inspirerende optreden voor de rechtbank. Öcalan
kan via zijn advocaten met zijn aanhang blijven communiceren en geeft
zowel aan de PKK als aan de HADEP directieven – iets dat uiteraard niet
zonder medeweten van de militaire autoriteiten mogelijk is, en dat onder
de Koerden grote verwarring gezaaid heeft. De draai die Öcalan en zijn
trouwe volgelingen hieraan geven is dat Öcalan vanuit zijn cel met de
autoriteiten onderhandelt over een oplossing van de Koerdische kwestie
binnen het raamwerk van de Republiek Turkije.

Op Öcalans bevel trokken de guerrilla-eenheden zich uit Turkije terug
naar bases in Noord-Irak. Slechts enkele kleine groepen dissidenten ble-
ven in Turkije achter en zetten de strijd voort. Er zijn het afgelopen jaar
geen serieuze botsingen meer gemeld. Een paar maal kwamen kleine
groepen PKK-ers, waaronder enkele bekende leidinggevende personen,
uit Irak naar Turkije om zich in aanwezigheid van journalisten en advo-
caten demonstratief aan de autoriteiten over te geven. Dit werd niet be-
antwoord door vertrouwen scheppende gebaren van officiële Turkse
zijde – de dialoog is wel erg eenzijdig.

Öcalan en de PKK hebben hun doelstelling dramatisch bijgesteld en
ontkennen hun separatisme uit het nog recente verleden (zie Öcalan,
1999). Niet langer gaat de strijd om onafhankelijkheid, en al evenmin om
een federale structuur of autonomie (wat blijkens een onderzoek van de
Kamers van Koophandel en Industrie uit 1995 de wens was van de meer-
derheid van de gematigde Koerdische elite) maar slechts om gelijke bur-
gerrechten en zekere culturele rechten. In het voetspoor van Öcalan be-
nadrukken intellectuelen uit de omgeving van de PKK tegenwoordig dat
de Koerden een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan het tot stand
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komen van de Republiek Turkije, en dat Turken en Koerden een gemeen-
schappelijk belang hebben bij democratisering van het land.

Op de Turkse autoriteiten lijkt dit niet veel indruk te maken. De
regering-Ecevit ontkent dat er ooit een Koerdisch probleem bestaan
heeft dat oplossing behoefde. Men had in haar visie te maken met terro-
risme, dat nu grotendeels overwonnen is, en met regionale onder-
ontwikkeling, waar het Zuidoost-Anatolië Project (GAP) van stuwdam-
men in de Eufraat en Tigris een oplossing voor zal brengen. Zaken als
radio en televisie, laat staan onderwijs in het Koerdisch zijn voor Ecevit
nauwelijks bespreekbaar en voor zijn coalitiegenoot Bahçeli al helemaal
niet.12 Opheffing van de uitzonderingstoestand, door velen beschouwd
als een noodzakelijke voorwaarde om de economie van het gebied op te
laten leven, is al door diverse vorige regeringen beloofd en er zijn ook
Ecevit hints in die richting gegeven, maar zij lijkt op bezwaren van de
militairen te stuiten. Over de terugkeer van de verdreven dorpelingen
naar hun (vaak verwoeste) dorpen is wel in de pers gespeculeerd, en hier
en daar zijn mensen in de zomer teruggegaan om hun oude akkers te
bebouwen, maar voor een algehele terugkeer is geen toestemming gege-
ven en het is zeer de vraag of die er in de nabije toekomst zal komen.

Ondanks de verwarring die Öcalans koerswijziging onder de Koerden
veroorzaakt heeft blijkt de PKK nog steeds aanzienlijke invloed te heb-
ben. Dit is waarschijnlijk meer een gevolg van het ontbreken van alterna-
tieven dan van vertrouwen in de nieuwe koers.13 De idee van broeder-
schap tussen Koerden en Turken, die nu door de PKK wordt uitgedragen,
heeft misschien voorkomen dat Koerden zich in frustratie tegen Turken
keerden maar heeft evenmin geleid tot pogingen tot concrete samenwer-
king tussen Turken en Koerden. Gemeenschappelijke vredesinitiatieven
van bekende Turkse en Koerdische persoonlijkheden, en aanzetten tot
een dialoog tussen Koerden en de Turkse overheid, zoals die in het mid-
den van de jaren negentig nog wel gedaan werden, zijn nu nergens te
bespeuren. De Koerden zijn meer geïsoleerd dan ooit, en vooruitzichten
voor een verbetering van de sociale en economische situatie, laat staan
voor collectieve politieke rechten, zijn op korte termijn weinig rooskleu-
rig.

12 In een in september van dit jaar aan de regering aangeboden rapport over voor de
EU-kandidatuur noodzakelijke hervormingen wordt ook de ‘bescherming van minderheden’
genoemd. Eerder deze maand berichtte de pers dat de almachtige legerleiding tegen
lidmaatschap van de EU was omdat ze daar gevaar voor het uiteenvallen van Turkije in zag.

13 Dissidenten die Öcalans koers afwezen krijgen nauwelijks de mogelijkheid hun stem te
laten horen. Enkele tientallen worden door de partijleiding in Irak gevangen gehouden en
bedreigd met berechting als verraders. Een groep voormalige kaderleden in Europa, die
zich Nationaal Democratisch Alternatief noemen, kan evenmin in de openbaarheid
opereren. Sommigen hebben onderdak gevonden bij de grootste partij naast de PKK, de
Socialistische Partij van Turks Koerdistan, maar een massa-aanhang zoals de PKK heeft
deze nooit gehad.
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De Zwarte Driehoek
Politie, politici en de drugsmaffia in Turkije

dr. Ö.F. Akınbingöl*

In 1996 verongelukte bij de plaats Susurluk een Mercedes. De inzitten-
den bleken een maffiabaas, een voormalig adjunct-commissaris van de
politie van Istanbul, een rechtse politicus en een schoonheidskoningin te
zijn. Niet eerder was voor iedereen zo duidelijk geworden hoezeer staat,
politiek en georganiseerde criminaliteit met elkaar zijn verbonden. De
dood van dit opvallende kwartet veroorzaakte grote beroering in Turkije
en een parlementair onderzoek volgde. De maffiabaas Abdullah Çatlı,
een extreem-rechtse Grijze Wolf, stond gesignaleerd bij Interpol als orga-
nisator van grootschalige drugshandel. Zowel in Frankrijk als in Zwitser-
land was hij veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Later bleek dat
hij door de Nationale Veiligheidsdienst (MIT) zowel in Turkije als in het
buitenland was ingezet voor bijzondere opdrachten. Met behulp van
Turkse functionarissen is hij in Zwitserland uit de gevangenis ontsnapt
(Yurdakul, 1997).

Turkije wordt, net zoals Nederland, vaak een narcostaat genoemd
(Bovenkerk en Yesilgöz, 1998). De betrokkenheid van verschillende on-
derdelen en geledingen van het Turkse staatsapparaat is in het verleden
door journalisten, politici en een parlementaire onderzoekscommissie
veelvuldig aan de kaak gesteld. Na het ongeval bij Susurluk hebben de
relaties tussen de Turkse staat en de maffia sterk de aandacht getrokken
en een politieke wending teweeg gebracht. Voor veel Turkse politici was
het moment aangebroken om hun naam te zuiveren. Men besloot door
middel van een parlementair onderzoek de bindingen tussen de staat en
de drugshandelaren aan de kaak te stellen. Na de publicatie van het rap-
port van de parlementaire enquêtecommissie inzake Susurluk bleven
nog vele zaken onopgehelderd. Daarop benoemde de minister-president
Yılmaz een ‘superinspecteur’ met bijzondere bevoegdheden. Deze bij-
zondere bevoegdheden gaven hem onder andere onbeperkt toegang tot
de archieven van alle ministeries en staatsdiensten. Op 13 januari 1998
overhandigde inspecteur Kutlu Savas zijn rapport aan de minister-
president van Turkije.

Er hebben de laatste jaren een aantal grote veranderingen plaats ge-
vonden in Turkije. Met name op het terrein van wetgeving en
opsporingsbeleid is veel veranderd. In dit artikel zal ik daarop nader in-
gaan. Daartoe heb ik in de zomer van 2000 in Turkije een aantal inter-

* De auteur is criminoloog en verbonden aan het Willem Pompe instituut voor strafrechts-
wetenschappen te Utrecht.
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views gehouden met invloedrijke personen uit de wetgevende-, uitvoe-
rende en rechtsprekende macht. Deze interviews illustreren de
veranderingen die er na Susurluk hebben plaatsgevonden. Emin Karaa is
voorzitter van Commissie van Justitie van de Nationale Assemblee, het
parlement. Hij is volksvertegenwoordiger namens de regerende Demo-
cratisch Sociale Partij. Hakan Kırmacı is adjunct-hoofd van het Bureau
Bestrijding Georganiseerde Misdaad- en Smokkel. Tevens heb ik gespro-
ken met een officier van justitie bij de Staatsveiligheid Rechtbank. Deze
persoon verzocht anoniem te blijven.

Het is niet eenvoudig door te dringen tot zulke autoriteiten. Daarvoor
moeten hoge bureaucratische barrières worden overwonnen. Het is
ambtenaren pas toegestaan een wetenschappelijk onderzoeker te woord
te staan nadat zij daarvoor toestemming hebben gekregen. Sommige
mensen die ik had willen spreken kregen die toestemming niet. Op vra-
gen over de omvang van de drugseconomie of mogelijke betrokkenheid
van de politie en politici, kreeg ik geen antwoord. Opvallend in dat op-
zicht het volgende. Ik heb mij veel moeite getroost om in gesprek te ko-
men met een functionaris van de afdeling smokkel van de politie in
Istanbul. Dat kon evenwel niet zonder toestemming van de gouverneur.
Ofschoon men mij met een dienstauto naar het bureau van de gouver-
neur bracht om een aanvraag in te dienen, kreeg ik pas na een maand te
horen dat ik mijn verzoek bij de politie in Ankara moest indienen. Overi-
gens, als ik eenmaal toegang had tot een functionaris, wilde dat niet zeg-
gen dat ik op al mijn vragen antwoord kreeg. Kwam ik te dicht bij con-
crete verbindingen tussen misdaad en staat, dan werd vriendelijk doch
resoluut aangekondigd dat het etenstijd was.

Behalve van interviews heb ik gebruik gemaakt van gegevens die ik
heb verzameld ten behoeve van mijn proefschrift Verleiding en recht-
vaardiging.1 Voorts maakte ik gebruik van de vele recente publicaties die
in Turkije verschijnen als bijdragen aan het levendige debat over de ver-
wevenheid van staat, politiek en maffia. In het bijzonder maakte ik ge-
bruik van de verslagen van de parlementaire onderzoekscommissie die is
ingesteld na het ongeluk in Susurluk.

Om te beginnen schets ik in dit artikel een beeld van de economische
betekenis van de drugshandel en de verwevenheid daarvan met het pu-
blieke bestuur. Vervolgens geef ik een karakteristiek van de Turkse
maffia-organisatie en haar nauwe banden met de Turkse autoriteiten.
Tenslotte zal ik de recente ontwikkelingen op het terrein van wetgeving
en opsporingsbeleid presenteren.

1 Tijdens mijn promotie-onderzoek heb ik vanuit het Nederlandse perspectief gekeken naar
de rekruteringstechnieken van de Turkse maffia en de invloed daarvan op de Turkse
gemeenschap in Nederland. De neutraliseringstechnieken waarmee mensen die misdrijven
plegen hun activiteiten rechtvaardigen, verwijzen naar de levensomstandigheden van
Turkse immigranten in Nederland. Tevens bleek dat men de Turkse georganiseerde
criminaliteit alleen goed kan beschrijven door rekening te houden met de verwevenheid
van misdaad en politiek.
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De drugseconomie in Turkije

De omvang van de drugshandel is per definitie een gegeven waarnaar
men alleen kan gissen. Algemeen bekend is dat de heroïne op de Euro-
pese markt hoofdzakelijk uit of via Turkije komt (OGD, 1996). Er zijn in
Europa naar schatting 350.000 verslaafden (Geleri, 1999). Stel dat elke
gebruiker per dag 0,5 gram heroïne nodig heeft. In dat geval wordt er in
Europa per dag 175 kg en per jaar 63.875 kg heroïne geconsumeerd. Als
wij er van uit gaan dat een verslaafde per dag 1,5 gram consumeert, dan
komen we op een totale vraag naar heroïne in Europa van 192 ton per
jaar.

Over de economische waarde van heroïne en haar betekenis voor de
Turkse economie stelde ex-minister van Cultuur, Fikri Saǧlar, van Repu-
blikeinse Volkspartij: ‘Turkije was tot 1983 een doorvoerland. Vanaf dat
jaar is het langzamerhand een distributieland geworden. Terreur, wapen-
handel en heroïnehandel gingen hand in hand. De provincie Lice was tot
1994 de keuken van het heroïne product. Na een vechtpartij tussen
handelaren en politie is de keuken naar de provincies Elazig en Van ver-
huisd. De omvang van het zwartgeldcircuit afkomstig uit de heroïne-
handel bedraagt 70 miljard dollar, waarvan de helft in Turkije blijft. Ter
vergelijking, het Turkse begrotingstekort is 19 miljard dollar. Toch be-
schikt de centrale bank over 21 miljard en de particuliere banken over 15
miljard dollar reserves. Men dient zich af te vragen wat de bron van dat
geld is’ (Saǧlar en Özgönül, 1999).

Een andere uitspraak over het belang van de drugseconomie werd op-
getekend door het dagblad Radikal uit de mond van Evket Yahnici, vice-
voorzitter van de regerende, extreem-rechtse MHP (Partij van de Natio-
nalistische Actie): ‘In Turkije is het sinds 25 jaar traditie dat het transport
van drugs door politie-escortes wordt begeleid. De jaarlijkse waarde van
de getransporteerde heroïne van Yüksekova naar Marseille is 100 miljard
dollar. De Susurluk-affaire is een topje van ijsberg’. De vice-voorzitter van
de MHP vervolgt: ‘De laatste jaren is de relatie tussen maffiosi, politie en
politici duidelijk geworden. Bij casino’s en hotellobby’s verbaasde men
zich niet meer wanneer men korpschefs, douane-functionarissen, za-
kenlieden, politici elkaar zag ontmoeten’.

Wat is er gebeurd met deze honderd miljard? Yahnici geeft zelf het ant-
woord: ‘Er wordt twintig miljard gepakt. Vijftien miljard wordt verdeeld
in Turkije en zestig miljard dollar gaat naar het buitenland’ (Radikal, juni
2000). Het beeld dat Yahnici schetst wordt bevestigd door de voorzitter
van de Commissie van Justitie van de Nationale Assemblee. De heer Ka-
raa vertelde tijdens het interview: ‘Na het Susurluk- ongeval is inderdaad
het topje van de ijsberg bekend geworden. De werkelijke omvang van de
ijsberg valt niet te achterhalen. Voormalige minister van binnenlandse
zaken Mehmet Aǧar en gendarmerie-chef Veli Küçük zijn onaantastbare
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personen.2 Een gedegen onderzoek over hun daden zou raken aan de top
van de staat. Wie zou dat moeten en durven doen?’, vraagt hij zich af.

Goed ingewijd is ook professor Doǧu Ergil van de Universiteit van An-
kara. Hij is van mening dat met name onder de uitzonderingstoestand in
het oosten van Turkije de heroïnehandel kon toenemen. Zonder de me-
dewerking van de autoriteiten zou dat niet mogelijk zijn. De drugs-
economie vormt het grootste obstakel op weg naar democratie, omdat
delen van het staatsapparaat hun inkomsten niet in gevaar willen bren-
gen (Radikal, juni 2000).

De rol van Turkije en omvang van de handel wordt door de buiten-
landse organisaties bevestigd. Volgens het rapport van de Organisation
of Geopolitics of Drugs, (1995-1996) heeft Turkije zich door een aantal
interne en externe factoren – de oorlog in Zuid-Oost Turkije, de sterke
controle op de voor drugsproductie benodigde chemicaliën in India en
de ontwikkelingen in Iran – in 1990 ontwikkeld van een transport- naar
een distributieland. Volgens de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement
Agency) neemt de Turkse maffia, met een jaarlijks inkomen van 42,8 mil-
jard dollar, 70% van de totale drugsomzet van de Europese maffia voor
haar rekening (Hürriyet, 5 juni 1997). De gegevens die naar voren werden
gebracht tijdens de Tweede Internationale Drugs Conferentie geven een
helder beeld van de rol van Turkije in de heroïnehandel. In 1994 werd in
de wereld 28 ton heroïne in beslag genomen waarvan 10 ton in Europa
en 2,2 ton in Turkije. De totale waarde is 1,7 miljard dollar (Turks Politie-
blad, 1995, nr. 3).

In 1998 heeft de Turkse politie tien ton hard- en softdrugs en in 1999
2,3 ton heroïne en 13 kg cocaïne in beslag genomen. In dezelfde periode
is 35 ton azijnzuuranhydride in beslag genomen. Deze stof komt vanuit
Europa naar de productielanden. De laatste jaren gaan de handelaren in
de laboratoria in Turkije er steeds meer toe over vanuit morfine heroïne
te produceren. In 1999 zijn zeven laboratoria door de politie opgerold
(Turkish Drug Report, 2000). Het gaat om chemicaliën die niet in Turkije
worden vervaardigd en zeer moeilijk dan wel onmogelijk te verkrijgen
zijn. De meeste chemicaliën die voor het productieproces van heroïne
noodzakelijk zijn, worden uit het westen geïmporteerd. De legale import
staat onder scherp toezicht van de overheid en wordt gebruikt voor in-
dustriële en/of medische producten. Gezien de grote hoeveelheid he-
roïne die in de Turkse laboratoria wordt vervaardigd is het voor de hand
liggend dat er grote hoeveelheden chemicaliën illegaal worden geïmpor-
teerd. De vraag is dan ook relevant hoe en via welke wegen deze stoffen
de laboratoria kunnen bereiken. Op dit punt worden de Turkse autoritei-
ten steeds kritischer jegens de Europese landen waaruit deze chemica-
liën afkomstig moeten zijn.

2 Beiden hebben zich volgens het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie
schuldig gemaakt aan criminele activiteiten.
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Turkije is traditioneel een van de grootste opiumproducenten in de
wereld. In de jaren zestig was Libanon het voornaamste distributieland
in het Midden-Oosten. Na het uitbreken van de oorlog in dat land werd
papaver uit Turkije als ruwe morfine getransporteerd naar Marseille.
Daar werd in illegale laboratoria de heroïne geproduceerd. Onder druk
van de Amerikaanse regering is het kweken van papaver in Turkije aan-
vankelijk verboden. Na 1974 is dat onder controle van autoriteiten weer
beperkt toegestaan. In Midden-Anatolië en in Afyon vindt onder controle
van de overheid papaverkweek plaats. In dertien provincies van Turkije
wordt onder toezicht papaver gekweekt voor medische doeleinden, die
door de alkaloïdefabriek in Afyon wordt geraffineerd. Het inkerven van
papaver is niet toegestaan.

Door deze strenge controle was Turkije niet meer interessant voor de
handelaren, die zich vervolgens richtten op andere productielanden, zo-
als Afghanistan en Pakistan. Dit gebeurde vooral door de in het grensge-
bied van beide landen levende etnische groep, de Pestus, die de produc-
tie voor hun rekening namen. Hun woongebied viel buiten de controle
van beide landen. Volgens de VN-rapporten is 70% van de papaver af-
komstig uit Afghanistan en Pakistan. Afghanistan is het centrum van de
productie. Per jaar wordt daar 2.600 ton heroïne geproduceerd (Turks
Politieblad, 1996, nr. 6).

Istanbul is een belangrijk transportcentrum voor de handel tussen het
Midden-Oosten en Midden- en West-Europa (Turks Politieblad, 1996, nr.
3). Wat voor de reguliere handel geldt, geldt ook voor de drugshandel:
bijna alle transporten worden via Istanbul georganiseerd (Yalçın, 1996).
Volgens de voormalige gouverneur van Istanbul Hayri Kozakçıoǧlu is
Istanbul in vele opzichten een doelwit van de maffia. Niet alleen vanwege
haar geografische ligging, maar ook vanwege enkele sociaal-
economische factoren is het een aantrekkelijke stad voor georganiseerde
criminele groeperingen. 38% van de Turkse industriële productie en 50%
van de import en export vindt plaats in Istanbul. Er zijn 10.000 goudsme-
den, 3.000 wisselkantoren en 1.400 banken actief in Istanbul. En per jaar
vestigen zich zo’n 400.000 nieuwkomers in de stad (Tweede Wereld He-
roïne Conferentie, 1995). Istanbul is ook een centrum voor het witwassen
en investeren van zwart geld. De functie van Istanbul als handelscen-
trum betekent niet dat goederen ook daadwerkelijk de stad passeren. De
zaken worden in Istanbul geregeld terwijl de producten vaak niet eens
via Turkije getransporteerd worden.

De opbouw van de handel en de omvang van de misdaadonder-
nemingen wordt bepaald door de geografische ligging van Turkije en de
verspreiding van haar inwoners over geheel Europa. Vrijwel alle landen
in West-Europa met een aanzienlijke Turkse gemeenschap kunnen als
bestemmingslanden worden beschouwd. Daarbij lijken Duitsland en
Italië de belangrijkste ontvangende landen te zijn. Nederland lijkt een
verdeelmarkt te zijn, van waaruit heruitvoer naar Engeland, België,
Frankrijk en Spanje plaatsvindt.
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Turkije ligt op het kruispunt van belangrijke drugsroutes. De ‘ipek yolu’
(Zijdeweg) is nog steeds een verbindingsroute tussen Midden-Azië en
Europa. Aan 70% tot 80% van de vraag van de Europese landen wordt
tegemoet komen via de Balkanroute (Van Duyne, 1995, p. 65). Het pro-
duct is afkomstig uit Noord-West-Pakistan, Afghanistan en Iran, de zoge-
naamde Gouden Sikkel. De Balkanroute bestaat uit een zuidelijke en een
noordelijke route. De zuidelijke route bestaat uit drie belangrijke routes:
Turkije-Griekenland-Italië-West-Europa; Turkije-Griekenland-Albanië-
Italië-West-Europa; Turkije-Italië-West-Europa. De noord-route kent drie
takken: Turkije-Bulgarije-Roemenië-Hongarije-Slowakije-Tsjechië;
Turkije-Bulgarije-Roemenië-Oostenrijk-Duitsland-West-Europa; Turkije-
Bulgarije-Servië-Bosnië-Slovenië-Italië-West-Europa. Een geheel nieuwe
route is: Tadzjikistan-Oezbekistan-Turkmenistan-Rusland. De Italië-
Zwarte Zee route: de producten vanuit de Gouden Sikkel worden mo-
menteel nog via een andere route getransporteerd. Uit de bekentenis van
Behçet Cantürk bleek dat smokkel per schip naar Italië en via Italië naar
Zweden ook een belangrijke route geweest is (Yalçın, 1997).

De ontwikkeling van de Turkse maffia

In de ontwikkeling van de Turkse maffia kunnen we drie fasen onder-
scheiden: de conventionele maffia, de betrokkenheid van PKK en Grijze
Wolven en tenslotte het elimineren van de Koerdische maffia en de be-
trokkenheid van het staatsapparaat. Gedurende de jaren tachtig is de
maffia in Turkije sterk van karakter veranderd. Voor de militaire coup in
1980 was de georganiseerde misdaad in Turkije vooral actief op het ge-
bied van de illegale wapenhandel, de smokkel van sigaretten, buiten-
landse dranken en softdrugs. De heroïnehandel zorgde slechts voor een
bescheiden deel van de totale inkomsten. Tot en met de eerste helft van
de jaren tachtig waren het grotendeels de Koerdische maffiabazen die de
drugshandel domineerden. Niet alleen voor Turkije, ook voor andere lan-
den in de regio geldt dat de drugshandel in handen was van zwakkere
etnische groeperingen. In Pakistan waren dat de Pestus, in Afghanistan
de Taciks, in Iran de Belucis en in Turkije de Koerden. Het drugsverkeer
tussen Turkije en Iran werd gedomineerd door de Koerden van beide lan-
den (Yalçın, 1997). Voor de markt van Europa is het belangrijkste produc-
tiegebied de zogenaamde Gouden Sikkel: Afghanistan, Pakistan en Iran.

De tweede fase beslaat grofweg de periode vanaf de tweede helft van
de jaren tachtig tot het begin van de jaren negentig. In die periode
groeide de Grijze Wolven-maffia zowel binnen als buiten het staatsappa-
raat. In deze periode nam het aandeel van de Grijze Wolven in de drugs-
handel toe. Volgens een rapport van de Turkse geheime dienst, de MIT, is
door Mehmet Aǧar, de directeur-generaal van politie (de hoogste lande-
lijke politie-autoriteit bij het departement van Binnenlandse Zaken), een
misdaadorganisatie opgezet die grotendeels bestond uit Grijze Wolven.
Deze groep heeft zich schuldig gemaakt aan afpersing, drugshandel en

Justitiële verkenningen, jrg. 26, nr. 8, 2000 50



aan andere vormen van misdaad. Ook hield deze groep zich bezig met
het uitschakelen van Koerdische maffia die de Koerdische identiteit be-
nadrukte (MIT-rapport, 1995). Een afdelingshoofd van de inlichtingen-
dienst van het directoraat-generaal van de politie, Hanefi Avcı, vertelde
tijdens de parlementaire enquêtecommissie van de Nationale Assemblee
inzake Susurluk het volgende: ‘Onder leiding van M. Aǧar werd samen
met de directeur van de speciale eenheid voor terreurbestrijding, Iu.
Ahin3, een groep gevormd waarbij veel (ex)-Grijze Wolven zaten. Nog een
aparte groep werd bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst (MIT) gevormd.
Deze bestond uit officieren van de terreurbestrijdingseenheden en uit
ex-Grijze Wolven. Met bijna dezelfde samenstelling werd nog een groep
(JITEM)4, Inlichtingendienst voor de Terreurbestrijding bij de gendarme-
rie gevormd’ (Yurdakul, 1997, p. 319). E. Aşık, kamerlid en later minister
van het kabinet Yǧlmaz namens de ANAP (Moederlandpartij), heeft voor
de parlementaire onderzoekscommissie verklaard dat dit soort groepe-
ringen in het staatsapparaat deel uitmaakten van Gladio, een geheime
internationale antiterroristische organisatie (Özdemir, 1997, p. 613). 5

3 Ahin is hoofd van de speciale militaire eenheid onder directeur-generaal M. Aǧar. De naam
van ahin werd vaak genoemd toen een Turks meisje, Dilek, uit Nederland bij de Turkse
douane werd gepakt met een koffer vol met vreemde valuta. Het betrof een grote
witwasoperatie. Volgens de Turkse pers was het geld bestemd voor ahin.

4 Gendarmerie Inlichtingendienst voor de Terreurbestrijding, Jitem is een informele groep, die
in 1986 is gevormd door generaal T. Koman en V. Küçük van de gendarmerie. De Jitem
hield zich hoofdzakelijk bezig met het verzamelen van informatie over de activiteiten van de
PKK. Later bleek dat deze groep ook buiten zijn boekje was getreden. Kolonel Ersever heeft
verteld dat, net zoals het bureau voor speciale militaire eenheden, de Jitem zich ook
schuldig heeft gemaakt aan duistere activiteiten. Het was opmerkelijk dat hij na deze
uitspraak tezamen met zijn twee collega’s is geliquideerd. De dader is nog steeds niet
bekend. Jitem wordt in de Turkse pers als een verdachte van drugstransporten met militaire
voertuigen bestempeld.

5 De Gladio is van af 1990 in heel Europa bekend geworden door het werk van de officier
van justitie Felice Casson van Venetië. De Italiaanse Gladio had 622 leidinggevende leden
en 139 wapenschuilplaatsen. Ook Duitsland, Zwitserland, België (SDRA-8) en Nederland
(NATO-Command) hadden Gladio-afdelingen, waarin vaak extreem-rechtse personen
opereerden. De Turkse tak van de Gladio werd in 1953 opgericht onder de naam Speciale
Oorlog Bureau met financiering van de VS; het personeel werd opgeleid door de CIA. In
1965 werd het bureau verplaatst naar het gebouw van de Amerikaanse Organisatie voor
Militaire Hulp (JUSMAT). Tijdens zijn presidentschap (in 1974) heeft Ecevit opgemerkt dat
een aanzienlijke bedrag aan het ‘Örtülü ödenek’ (geheim fonds van de minister-president)
onttrokken moest worden. Ecevit wilde te weten komen voor welke doeleinden dit was
bestemd. Het antwoord van de opperbevelhebber verbaasde Ecevit: voor het Speciale
Oorlog Bureau dat tot nu toe door Amerika gefinancierd werd. Dit bureau werd nergens
vermeld in officiële documenten, pas later bleek dat het bureau zich bij de Amerikaanse
Organisatie voor Militaire Hulp bevond (Ecevit, 1984). De Turkse Gladio heeft een zeer
bijzondere naam: Ergenekon. Volgens een legende is dat de naam van het Centraal
Aziatische land waar de Turken oorspronkelijk woonden. De Turkse Gladio bestond uit
nationalisten (Parlar, 1997, p. 441). Volgens het MIT-rapport heeft het bureau vanaf 1993
een andere vorm gekregen en houdt het zich hoofdzakelijk bezig met de strijd tegen de
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Later bleek dat hij, ondanks scherpe kritiek op de maffia, nauwe banden
onderhield met de maffiabaas Cakıcı. Telefoongesprekken met Cakıcı
zijn afgeluisterd en door de pers gepubliceerd. Hierdoor werd hij tot af-
treden gedwongen.

De derde fase, vanaf het begin van de jaren negentig, wordt geken-
merkt door de afrekening met de Koerdische maffia. De Turkse overheid
had daarbij twee doelen voor ogen: enerzijds het herstellen van het over-
heidsgezag in de regio door de PKK zware militaire schade toe te brengen
en anderzijds haar financiële aders door te snijden. Daartoe werd de
Turkse tak van Gladio ingezet. Deze maakt gebruik van methodieken die
worden goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraad (MGK) (Yurda-
kul, 1997). 6 Gladio ging als een maffia-organisatie met een eigen drugs-
netwerk samenwerken met de Koerdische maffia, en wist zo te infiltreren
in de gesloten maffiafamilies. De belangrijkste bazen van Koerdische
komaf werden geëlimineerd om de financiële bron van de PKK op te
doen drogen.

Met de successen van de contra-guerrilla op instigatie van Gladio ont-
stond er een ‘nieuwe maffia’ , waarin politie en politici een rol speelden.
Aan de betrokkenheid van de autoriteiten wordt nauwelijks meer getwij-
feld. Daarbij speelden politieke organisaties als de (ex)-Grijze Wolven,
die nauwe banden onderhouden met de politie, een voorname rol (Öz-
demir, 1997). Om die reden wordt wel gesproken over ‘de zwarte drie-
hoek’ van politie, ex-Grijze Wolven en politici.

Het kamerlid Eyüp Aşık van de Moederland Partij vertelde tijdens de
parlementaire enquêtecommissie van de Nationale Assemblee inzake
Susurluk: ‘Na 1993 heeft de staat een speciale oorlog gevoerd tegen de
PKK in Turkije en tegen Asala7 in Europa; daarvoor is een speciale een-
heid opgericht. Later is de groep buiten zijn mandaat om opgetreden en
heeft onbegrijpelijke en duistere bende-activiteiten gepleegd, zoals
drugshandel. Ze begonnen ingewikkelde activiteiten te verrichten. Nu
zijn blijkbaar de bende en het staatsapparaat één geworden’ (Özdemir,
1997, p. 613).

De parlementaire commissie van de Nationale Assemblee die onder-
zoek doet naar de niet-opgeloste moordacties, vermeldt in een verslag :
‘Er zijn ongecontroleerde groeperingen die het hele staatsapparaat be-

PKK. Het geeft de opdrachten aan de ex-Grijze Wolven, die van vele duistere activiteiten
worden verdacht danwel zijn veroordeeld. Onder het motto dat ze op terroristen jagen,
reizen ze naar verschillende landen en onderhouden aldaar banden met de maffia en doen
aan drugshandel.

6 De Nationale Veiligheidsraad bestaat uit de president (voorzitter), ministeries van
binnenlandse zaken en defensie, het hoofd van het leger, de bevelhebbers van de
verschillende legeronderdelen. Zij beraden zich elke drie maanden over de binnenlandse
en buitenlandse veiligheidsvraagstukken. Onofficieel strekt hun bemoeienis zich ook uit
naar andere onderwerpen.

7 De Armeense bevrijdingsbeweging. Asala wordt verantwoordelijk gehouden voor de
terroristische moord op meer dan vijftig Turkse ambassadeurs en andere functionarissen.
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heersen. Deze groepen staan niet onder parlementaire controle en zijn
ook onbereikbaar voor rechters en officieren van justitie. Deze illegale
groeperingen hebben ook geprobeerd onze werkzaamheden te belem-
meren’ (Parlar, 1997, p. 293).

Vanaf de jaren tachtig heeft de Turkse overheid ernaar gestreefd om
het illegale kapitaal dat de maffia verkrijgt uit drugs-, goud- en wapen-
handel van Zürich naar Istanbul te verplaatsen (Çetin, 1989, p. 90). Door
dit beleid is in 1985 amnestie voor smokkelaars afgekondigd en werden
de voor dit jaar in het kader van deze wet gepleegde overtredingen als
verjaard beschouwd. De smokkelaars zijn vrijgekomen tegen betaling
van 40.000 DM (Berberoǧlu, 1997, p. 67).

Het ontbreken van een democratisch alternatief vormt een vruchtbare
bodem voor de opkomst van de maffia. Het is niet toevallig dat er na de
militaire coup van 1980 een zichtbare toename van nieuwe maffia-
verbanden valt te constateren terwijl tegelijkertijd de oude maffiabazen
min of meer werden uitgeschakeld. Conflicten tussen zakenlui werden
bijvoorbeeld niet meer door de rechter opgelost maar door de maffia
(Yücel, 1997). Dit vormt een bevestiging dat ‘de georganiseerde misdaad
een aantrekkelijke oplossing biedt voor de maatschappelijke en econo-
mische problemen die politici en ambtenaren niet kunnen of willen re-
gelen’ (Bovenkerk, 1992).

Desondanks kost de oorlog in Oost-Turkije het Turkse leger acht mil-
jard dollar per jaar en de guerrilla’s op hun beurt drie miljard dollar per
jaar. Aan de andere kant mag niet worden vergeten dat de oorlogsin-
spanningen van de PKK grotendeels worden gefinancierd met behulp
van de opbrengsten van drugstransporten (Weijenburg, 1996).

Ondanks alle pogingen van de Turkse overheid is de Koerdische maffia
niet uit de markt verdwenen. Door de geografische ligging rond belang-
rijke handelsroutes, de levenswijze van Koerdische families die van gene-
ratie op generatie bij de handel betrokken zijn en die de bescherming
genieten van de PKK in de door hen beheerste gebieden, was er steeds
voldoende gelegenheid om de handel voort te zetten. Daarnaast genie-
ten belangrijke grootgrondbezitters die bij de handel betrokken zijn nog
steeds bescherming van de Turkse staat (dorpsmilities, gendarmerie, en-
zovoort)

Voor een goed begrip van de drugshandel in Turkije en haar interna-
tionale banden, moet men zich niet alleen richten op de zogenoemde
drugsroutes, de ‘gouden driehoek’ of de ‘zilveren sikkel’ maar eveneens
op de Zwarte Driehoek: de relatie tussen politie, politici en maffia. In een
rapport van de Nationale Inlichtingen Dienst (MIT), dat op 22 september
1996 in het maandblad Aydınlık8 werd gepubliceerd, werd de conclusie
getrokken dat ‘de Turkse staat omgevormd is tot een bende (çete) die zich

8 Aydınlǧk is een maandblad van de Arbeiderspartij IP. Deze partij stond in de jaren tachtig
bekend als een maoïstische organisatie.
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schuldig heeft gemaakt aan moordacties, drugshandel en chantage’ (Ay-
dınlǧk en Hürriyet, 22 oktober 1996, Nieuw MIT Rapport).

Tijdens een verhoor door de rechtbank op 22 juli 1997 werd door Meh-
met Eymür, het hoofd van de afdeling contra-terreur van de MIT over
drugsbaas Çatli gezegd: ‘In het belang van de staat kunnen sommige
misdaden door de vingers gezien worden. Ik heb het zelf niet meege-
maakt, maar ik denk dat Abdullah Çatlı door de MIT werd ingezet. Dit
soort personen moet in het buitenland tegen bepaalde doelen kunnen
worden ingezet. Directeur-Generaal van de politiezaken Mehmet Aǧar
was daarvan op de hoogte’. In het rapport van de door minister-president
benoemde inspecteur Kutlu Savaş, inzake het Susurluk-schandaal, wordt
met name de extreem-rechtse Çatlı in verband gebracht met acties tegen
Armeniërs: beschieting van een Armeens café in Hengelo en de brand-
stichting in woningen van leden van de Armeense Jeugdorganisatie in
Enschede. Ook de moordactie op een Armeense jongen in Enschede is
aan hem toegeschreven.

Recente ontwikkelingen en wetgeving

In Turkije is de laatste jaren serieus gepoogd het zwartgeldcircuit en de
georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Twee wetsvoorstellen over
beide zaken zijn respectievelijk eind 1996 en in juli 1999 door de Natio-
nale Assemblee aangenomen. Na het Susurluk-ongeval werd voor de ge-
hele natie zichtbaar wat daarvoor door enkele kritische publicisten al
jaren hardnekkig was aangetoond, namelijk dat er een structurele relatie
tussen maffiosi, politici, politie en legereenheden bestaat. Het gezichts-
verlies dat Turkije door deze affaire leed was groot. Turkije was genood-
zaakt een serieuze poging te doen om dit gezichtsverlies ongedaan te
maken. Binnen de overheid zelf en vanuit de bevolking werd krachtig
gepleit voor het terugdringen van de ‘bendes in de staat’. ‘Schoon schip
maken’ is de uitdrukking die de volksvertegenwoordiger Karaa gebruikt.
Hij vindt dat de maffia als organisatie grote problemen oproept voor de
democratie en de mensenrechten. Daarom is de Wet ter bestrijding van
de georganiseerde misdaad van kracht geworden. Deze wet vormt een
verdere verscherping van de Wet ter bestrijding van zwart geld die in
1996 werd aangenomen. Deze verscherping kwam, volgens Karaa, tot
stand op aandrang van de Europese Unie.

Wet 4208 ter bestrijding van het zwarte geldcircuit is eind 1996 van
kracht geworden. Omdat deze wet op een aantal punten te kort schoot
(Yenisey, 1999) heeft de overheid deze met een nieuwe circulaire ver-
scherpt. Het minimum-bedrag waarna vervolging plaatsvindt is van
50.000 dollar teruggebracht tot 10.000 dollar. De straf voor witwassen is
zwaarder geworden. Afhankelijk van het bedrag kan men nu twee tot vijf
jaar gevangenisstraf opgelegd krijgen. Om ambtenaren ervan te weer-
houden smeergeld aan te nemen, voorziet de nieuwe wet in een celstraf
van vier tot vijftien jaar.
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De wet ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit (Wet 4422) had
tot doel om de zwakke punten van eerder genoemde Wet 4208 te corrige-
ren en te komen tot daadwerkelijke bestrijding van georganiseerde cri-
minaliteit. Mijn respondenten zijn erg enthousiast over de nieuwe wet.
De officier van justitie bij de Staatsveiligheidrechtbank in Ankara zegt dat
de wet vooral mogelijkheden biedt aan de uitvoerende macht. De politie
kan nu gebruik maken van nieuwe, wettelijk vastgestelde opsporings-
methoden. Het oogmerk van de oude wetgeving was om grote hoeveel-
heden heroïne in beslag te nemen. De nieuwe wet daarentegen richt zich
op het oprollen van criminele organisaties. Bovendien is dankzij de
nieuwe wet de samenwerking tussen politie en de officier van justitie van
de Staatveiligheidrechtbank verbeterd. Volgens hem schieten de oude
wet en artikel 313 van het Wetboek van Strafrecht te kort om de georgani-
seerde criminaliteit aan te pakken. Deze waren onvoldoende gericht te-
gen maffiavorming, omdat het hoofddoel de bestrijding van terroris-
tische organisaties was. Volgens het adjunct-hoofd van het Bureau
Bestrijding Smokkel en Georganiseerde Criminaliteit9, de heer Kırmacı,
is door de nieuwe wet de politie er in geslaagd de grootste heroïne han-
delaar, Orfi Çetinkaya en zijn bende, op te rollen. Deze wordt er van ver-
dacht in 1999 drie ton heroïne naar Europa te hebben gesmokkeld. On-
der de nieuwe opsporingsmethoden moet een persoon zelf bewijzen dat
hij zijn eigendom eerlijk heeft verdiend. Onder de oude wetgeving lag de
bewijslast bij justitie. De grootste verdienste van de wet is volgens Kır-
macı dat de politie meer mogelijkheden tot afluisteren heeft. Onder toe-
zicht en met toestemming van de officier van justitie mag de politie een
verdachte afluisteren en daarbij nieuwe technologie toepassen. Onder de
oude wet gold materiaal dat door middel van afluisteren was verkregen
niet als rechtsgeldig bewijs. Kırmacı: ‘Dankzij de nieuwe wet kan de poli-
tie van het bewijs naar de verdachte gaan, terwijl onder de oude praktijk
het een gang van verdachte naar bewijs was’. Deze methode draagt er
volgens hem toe bij dat de politie niet martelt. ‘Fascistische methoden’
worden onder deze wet overbodig gemaakt. Toch doen zich in de praktijk
nog problemen voor. Doordat taken van de politie worden overgenomen
door de gendarmerie ontstaat er een coördinatieprobleem.

Van de zijde van vele journalisten, wetenschappers en politici klinken
minder optimistische berichten. Zij stellen de vraag of de nieuwe wet
zonder zuivering van het gehele politionele apparaat wel soelaas biedt.
De operatie tegen O. Çetinkaya heeft die vraag onderstreept. Het hoofd
van Afdeling narcotica in Istanbul, de heer Ceren verklaarde tegenover
de pers: ‘Omdat ik niet vertrouw op mijn medewerkers bij de politie van
Istanbul heb ik een speciaal team uit Ankara ingeschakeld zonder mijn
medewerkers daarvan op de hoogte te brengen’ (Hürriyet, 17 augustus
2000). Deze uitspraak werd bevestigd door de minister van binnenlandse

9 Vroeger heette dit bureau Bestrijding Terreur en Smokkel. Terreurbestrijding is nu in een
aparte afdeling onder gebracht.
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zaken: ‘In elk land zijn er politiefunctionarissen die met de maffia sa-
menwerken. Helaas moet ik erkennen dat zulks in Turkije ook het geval
is. Ik vind het jammer dat Turkije wordt bestempeld als narcostaat’
(Posta, 18 augustus 2000).

In tegenstelling tot zijn voorganger, met wie ik tijdens een eerder be-
zoek heb gesproken, benadrukt Kirmaci de goede samenwerking tussen
de Nederlandse en de Turkse politie op het gebied van smokkel. Over de
uitspraken van de extreem-rechtse politicus Yahnici heeft hij een interes-
sante mening: deze zou partijdig zijn en er op uit zijn de huidige top van
de politie zwart te maken teneinde een andere groep bij de politie aan de
macht te brengen. Naar zijn mening zou de politie nimmer zo gemoti-
veerd zijn geweest om de georganiseerde misdaad uit te bannen. Maar er
zijn ook mensen – waarbij hij niet doelt op Yahnici – die dit proces graag
willen terugdraaien. Hij bestrijdt dat de overheid oogluikend toekijkt bij
drugshandel en beweert dat de Turkse politie vorig jaar meer in beslag
heeft genomen dan alle Europese politiediensten bij elkaar. Hij vindt dat
Europese landen de handen in eigen boezem moeten steken: ‘de Euro-
pese landen zijn medeverantwoordelijk voor de productie van en handel
in heroïne. Azijnzuuranhydride (onmisbaar bij de productie van heroïne)
wordt geproduceerd door Engeland, Frankrijk , Duitsland en Nederland.
Deze landen nemen onvoldoende maatregelen tegen het transport daar-
van, staan het zelfs oogluikend toe omdat de productie zo winstgevend
is. Nederland slaat de aanbevelingen van de VN in de wind’. Hij waar-
schuwt de Europese landen: ‘Ze moeten zich realiseren dat deze chemi-
sche stof naar Europa terugkomt als heroïne. Bovendien worden Cepta-
gon en XTC uit Europa naar Istanbul gestuurd’.

Conclusies

In mijn eerder aangehaalde boek heb ik beschreven dat de georgani-
seerde criminaliteit en verschillende onderdelen van de Turkse staat zeer
nauw met elkaar zijn vervlochten. Of men Turkije op grond daarvan een
‘narco-staat’ noemt of die term reserveert voor landen waarin de staat
volledig wordt gecontroleerd door drugshandelaren is een kwestie van
definitie. Van belang is mijns inziens vooral om na te gaan welke conflic-
ten zich afspelen binnen en tussen de Turkse staatsapparaten over de
betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit. Die gespletenheid vindt
men in tal van maatschappelijke instituties, ondermeer in de media.
Naast zeer kritische analyses treft men artikelen aan waaruit onmisken-
baar bewondering blijkt voor maffiosi.

Velen met mij hebben betoogd dat de georganiseerde criminaliteit be-
staat uit meer dan drugshandel en -productie alleen. In dit artikel heb ik
getracht te laten zien dat het conflict na het ongeval bij Susurluk is ver-
hevigd en dat, wat ik voor het gemak de anti-drugskrachten noem, hun
positie hebben versterkt. De duidelijkste resultaten daarvan zijn het rap-
port van de parlementaire onderzoekscommissie en de wetten tegen het
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zwart geldcircuit en de georganiseerde misdaad. Op grond van de inter-
views die ik heb afgenomen kan worden vastgesteld dat ook in de politio-
nele en justitiële organen de anti-drugskrachten vooruitgang hebben
geboekt. Die conclusie geeft aanleiding tot hoop, maar nog niet tot opti-
misme. Met name in het politieapparaat blijft de verwevenheid met de
georganiseerde criminaliteit groot.

Het blijft daarom zaak om de ontwikkelingen in Turkije genuanceerd
te volgen door vertrouwen, aanmoediging en ondersteuning enerzijds te
paren aan een kritische houding anderzijds jegens de zorgwekkende ver-
schijnselen die zich nog steeds voordoen. Er is nog geen schoon schip
gemaakt. De maffiosi zijn nog steeds actief in het staatsapparaat, maar
het is hen moeilijker gemaakt om te functioneren. Althans op papier.
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Strafrechtelijk bedrijf en
criminaliteit in Turkije
Enkele indrukken en observaties

dr. Y. Yesilgöz*

Turkije is sinds kort aspirant lid van de EU. Om echt lid te worden moet
er echter veel veranderen. Tientallen wetten en honderden wetsartikelen
moeten worden herzien. Maar welke? De EU-landen hebben een lijst van
voorwaarden opgesteld die ook wel de ‘Kopenhagen-criteria’ worden
genoemd: etnische minderheden moeten bepaalde rechten krijgen, de
doodstraf moet worden afgeschaft, en de naleving van de mensenrech-
ten moet worden verbeterd. Kortom, Turkije moet een rechtsstaat wor-
den.

Een van de belangrijkste onderdelen van een rechtsstaat is het straf-
recht. In het navolgende zal ik enkele kernaspecten van het Turkse straf-
rechtelijke systeem bespreken en met enkele voorbeelden aangeven op
welke wijze dat systeem tekort schiet. Tevens bespreek ik zeer beknopt
enkele criminaliteitscijfers.

Enige historische momenten

De eerste wettelijke regelgeving in de geschiedenis van Turkije staat in de
Koran, het heilige boek van de islam. Volgens de Koran behoren mensen
Allah’s dienaren te zijn en hebben zij geen individuele rechten. Overtre-
ders van dit gebod krijgen met ‘kisas’ (vergelding) te maken. Deze vergel-
ding vindt plaats volgens het principe van ‘oog om oog, tand om tand’
(göze göz, dise dis). Dit betekent dat de schuldige een straf krijgt die even
groot is als de schade die hij heeft berokkend (Uçok, 1947). Volgens deze
regel van de Koran kan ook het martelen van overtreders een vereffening
zijn van het misdrijf en dus wettelijk toegestaan.

De eerste geschreven wet stamt uit de regeringsperiode van Sultan
Mehmet (ambtstermijn van 1451-1481), de veroveraar van Istanbul. In
die geschreven tekst, getiteld Fatih Sultan Mehmet Kanunnameleri, heb-
ben de kleinste overtredingen een bijbehorende straf verkregen. We ko-
men geen enkele bepaling tegen die het menselijk leven beschermt. Inte-
gendeel. Op het gebied van het beëindigen van levens vestigt Sultan
Mehmet een nieuwe traditie. Zo vinden de Sultan en zijn vertegenwoor-

* De auteur is verbonden aan het Willem Pompe instituut voor Strafrechtswetenschappen te
Utrecht.
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digers zelfs het executeren van een zoon of een broer toelaatbaar (Altan,
1991).

De tweede geschreven tekst is van Süleyman (ambtstermijn van 1520-
1566), die de bijnaam ‘Wetgever’ kreeg. Van deze Sultan Süleyman Ka-
nunnamesi is de eerste geschreven wettekst waarin martelingen toelaat-
baar worden geacht. Art. 46 van deze wet bepaalt het volgende: ‘als de
dief zijn schuld door marteling bekent... is die bekentenis geldig’ (Dön-
mezer, 1984, p. 111).

De in 1840 verschenen Ceza Kanunname-i Humayunu-wetgeving acht
pijniging niet slechts van toepassing op dieven. Om diegenen die van
andere (mis)daden worden verdacht ‘op te voeden ... moeten ze geslagen
worden’ (Dönmezer, 1984, p. 115). In de Kanunu Cedid van 1851 worden
een zware gevangenisketting, een stok, de berisping en de terechtwijzing
als wettelijke strafmiddelen genoemd (Dönmezer, 1984, p. 116).

In de Grondwet van 1876 werden – onder meer onder druk van Europa
– martelen en alle andere soorten van pijniging absoluut verboden. In de
praktijk bracht deze regelgeving echter weinig verandering. Twee jaar
later werd hij buiten werking gesteld omdat het Ottomaanse rijk oorlog
voerde met Rusland (Tusalp, 1985, p. 123).

Het huidige Turkse strafrechtsysteem is gebaseerd op het Westeuro-
pese model en dus niet op de islam, zoals velen denken.1 In 1858 werd
het Franse wetboek van strafrecht van 1810 vertaald en in werking ge-
steld. Het islamitische wetboek bleef evenwel van kracht. Een tijd lang
werden beide tegelijk gebruikt. Dat betekende dat een persoon voor de-
zelfde daad door twee verschillende wetboeken kon worden veroordeeld.
In de praktijk werden de Franse artikelen alleen dan gebruikt wanneer ze
niet strijdig waren met de islamitische artikelen.

In 1926 werd het Italiaanse strafrecht, daterend van 1889, letterlijk
overgenomen en werden de islamitische regels afgeschaft. In 1930 wer-
den Mussolini’s regels betreffende schendingen van de staatsveiligheid
toegevoegd. Later zijn deze regels in een anti-terreurwet ondergebracht
(Dogan, 2000). Op een aantal kleine wijzigingen na geldt het wetboek
van 1926 tot de dag van vandaag.

1 Dit geldt ook voor het Turkse burgerlijk wetboek. Het huidige wetboek werd in 1928
letterlijk vertaald uit het Zwitserse burgerlijk wetboek en hier en daar aan de Turkse
tradities aangepast. De reden om voor het Zwitserse wetboek te kiezen was niet, zoals
sommige Turken beweren, omdat het het modernste wetboek ter wereld was. De reden is
eenvoudiger: de minister van justitie had in Zwitserland gestudeerd en kon in dat land een
paar Turkse studenten vinden die bereid waren de vertaling op zich te nemen. Het is dan
ook een wetboek met veel vertaalfouten geworden.
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Enkele aspecten uit de wetboeken

Straffen

Het Turkse wetboek van strafrecht bestaat uit drie delen: de artikelen 1
tot en met 124 gaan over de beginselen; de artikelen 125 tot en met 525
handelen over de overtredingen en de artikelen 526 tot en met 584 han-
delen over de misdrijven. Naast het wetboek van strafrecht heeft Turkije
veel verschillende speciale wetboeken zoals die voor de eerder ge-
noemde anti-terreur wetgeving maar ook voor milieubescherming,
belastingwetgeving, een wetboek van militair strafrecht, enzovoort.

De zwaarste straf in Turkije is de doodstraf. Sinds 1984 is deze straf niet
meer daadwerkelijk uitgevoerd. De zwaarste straffen na de doodstraf zijn
de levenslange gevangenisstraf en gevangenisstraffen tussen één en 24
jaar. In de wet worden dat zware gevangenisstraffen genoemd (artt. 11 en
13). In de laatste categorie vallen de lichte gevangenisstraffen die varië-
ren tussen één dag en twee jaar (art. 21).

Naast een gevangenisstraf kan men ook een geldboete opgelegd krij-
gen. Deze straf wordt in de praktijk vaak opgelegd aan wetenschappers
en schrijvers die publiceren over zaken die het regime onwelgevallig zijn.
Velen kunnen de hoge geldboetes niet betalen zodat ze voor lange tijd in
de gevangenis verdwijnen.

Het strafproces

Het Turkse strafproces is in twee fasen ingedeeld: De eerste fase wordt
het vooronderzoek genoemd. In die fase worden onder controle van de
officier van justitie door de politie (op het platteland door de gendarme-
rie), later door de officier van justitie zelf en eventueel op verzoek van de
officier van justitie door de rechter-commissaris, allerlei gegevens bij el-
kaar gebracht. Na dit gerechtelijke vooronderzoek beslist de officier van
justitie of er een vervolging komt. Met de vervolging begint de tweede
fase die eindonderzoek wordt genoemd. In die fase vindt de zitting plaats
die met een vonnis wordt beëindigd.

Volgens het Turkse wetboek van strafvordering kan de periode van in-
verzekeringstelling 24 uur tot 15 dagen bedragen. Tijdens de staat van
beleg, oorlog of in een buitengewone toestand – zoals momenteel in
bijna geheel Zuid-Oost Turkije het geval is – kan die termijn nog verlengd
worden (art. 19 van Turkse Grondwet). Niet alleen bij de politie maar
zelfs soms bij de rechtbanken, wordt de verdachte niet op de hoogte ge-
steld van de reden van arrestatie (zie Eryilmaz, 1998). Volgens het Turkse
wetboek van strafprocesrecht (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,
CMUK) kan de reden van aanhouding bij massale arrestaties (drie of
meer personen) vijftien dagen uitgesteld worden. Zelfs bij arrestaties
voor de Staatsveiligheidsrechtbanken (Devlet Güvenlik Mahkemeleri,
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DGM) hebben verdachten niet het recht om te weten waar ze van ver-
dacht worden (Ergilmaz, 1998).

Het strafrechtelijk bedrijf

De politie

Turkije kent twee soorten politiediensten: de nationale politie (Emniyet
Genel Müdürlügü) die in de steden opereert, en de gendarmerie die het
platteland controleert. De politie is onderdeel van het ministerie van
binnenlandse zaken. De gendarmerie ressorteert eigenlijk onder de mili-
taire stafchef, maar het ministerie van binnenlandse zaken is medever-
antwoordelijk. De militaire stafchef heeft geen verantwoordelijke minis-
ter boven zich. Hij heeft rechtstreekse betrekkingen met de premier.
Samen met andere commandanten zetelt hij in het hoogste orgaan van
Turkije, dat boven het parlement en het kabinet staat: de nationale veilig-
heidsraad (Milli Güvenlik Kurulu, MGK, art. 118 van Turkse Grondwet).

Enkele maanden geleden verklaarde de voorzitster van een vaste com-
missie van het Turkse parlement dat aangehouden burgers in politiebu-
reaus regelmatig worden gemarteld. De commissieleden zagen tijdens
hun bezoek aan de bureaus diverse martelwerktuigen. Het is geen ge-
heim dat in Turkije hedentendage nog steeds marteling plaatsvindt. Het
Turkse rechtssyteem beschermt mensen die martelingen uitvoeren, niet
andersom. Volgens art. 15 van de Anti-terreur Wet mogen ambtenaren
die beschuldigd worden van marteling pas worden gearresteerd nadat ze
veroordeeld zijn. Ze mogen niet worden ontslagen en als ze terechtstaan
krijgen ze (maximaal) drie advocaten toegewezen die door de overheid
worden betaald.

De rechtbanken

In het tijdschrift Eromaney (november 1994) wordt het volgende beeld
van het Turkse strafrechtelijke bedrijf gegeven: ‘Het rechtssysteem van
Turkije is ouderwets en werkt traag. De rechtbanken zijn gehuisvest in
foeilelijke betonnen gebouwen met kleine, slechtverlichte en stinkende
kamers en ze worden bemand door slechtbetaalde rechters, aanklagers
en beambten, die voortzwoegen achter antieke typemachines. Rechters
en officieren van justitie zijn formeel ambtenaren en zij kunnen volko-
men gestuurd worden door wie er op dat moment de macht bezit in An-
kara.’ Processen, ook civiele processen, kunnen jaren duren. Er is een
tekort aan personeel, terwijl de justitiele bureaucratie traag werkt.

Dat is de praktijk. Op papier zien de rechtbanken er heel wat volmaak-
ter uit. In strafzaken wordt de eerste lijnsrechtspraak door vier soort
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rechtbanken uitgeoefend, althans als het om gewone burgers gaat.2 De
Sulh Ceza Mahkemesi is een rechter die beslist of de verdachte in bewa-
ring mag worden gesteld. Daarnaast behandelt hij of zij bepaalde ‘lich-
tere’ strafrechtelijke zaken. Daarnaast bestaat een tweede categorie
rechtbanken, de Agir Ceza Mahkemesi. Die rechtbanken behandelen de
zwaardere zaken en misdaden die met de doodstraf en zware gevange-
nisstraffen van meer dan tien jaar worden bestraft. De Devlet Güvenlik
Mahkemesi (DGM), de staatsveiligheidsrechtbank, behandelt zaken die
tegen de staat gericht zijn en smokkelzaken. In deze ‘politieke’ rechtban-
ken was tot voor kort een van de drie rechters een militair. Om de be-
rechting van PKK-leider Öcalan een meer ‘democratisch’ karakter te ge-
ven, werd verandering in de wet aangebracht en de militaire rechter
vervangen door een civiele. Deze rechtbanken bevinden zich in de grote
steden van Turkije en in Diyarbakir, in Zuid-Oost Turkije. Wat buiten de
bevoegdheden van deze drie rechtbanken valt, wordt een zaak van de
vierde categorie rechtbanken die Asliye Ceza Mahkemesi worden ge-
noemd.

De rechters en de officieren van justitie zijn in het principe onafhanke-
lijk, maar hun benoeming en verplaatsing wordt in Ankara door een
commissie vastgesteld, waarvan de minister van justitie voorzitter is. De
Hoge Raad (Yargitay) van Turkije is in Ankara gevestigd.

Advocatuur

De wet is in Turkije soms progressiever dan in Nederland. Bij het verhoor
van verdachten door de politie bijvoorbeeld, mogen advocaten aanwezig
zijn. Althans, zo staat het in de wet, maar in de praktijk krijgen advocaten
die mogelijkheid vaak niet. Vanaf de inbewaringstelling krijgen advoca-
ten een actievere rol. Theoretisch bestaan er drie ‘partijen’ bij een straf-
rechtelijk proces: de rechter, de officier van justitie en de advocaat. Maar
omdat de advocaat niet bij de overheid hoort, krijgt hij of zij een minder-
waardige behandeling in het proces. Ook eigen cliënten beschouwen de
advocaat vaak als minderwaardig. 3

2 Niet-burgers, militairen bijvoorbeeld, hebben speciale rechtbanken. Ook politici, die
misdaden hebben gepleegd die uit hun werk voortvloeien, worden door een speciaal hof
berecht.

3 Immigranten nemen deze houding mee naar West-Europa en Amerika. Zo hebben mensen
afkomstig uit het Midden-Oosten er moeite mee het Amerikaanse systeem van plea
bargaining te begrijpen. Door te bekennen kan de verdachte lichter gestraft worden. Maar
de woorden van de advocaat zijn niet voldoende om hen daarvan te overtuigen. De
advocaat doet immers alleen maar de verdediging, terwijl de beslissing door de rechter en
de aanklager tot stand komt. Een advocaat bedacht de volgende oplossing voor dat
probleem: hij gaf de aanklager een biljet van twintig dollar, in het bij zijn van zijn cliënt.
Voor de cliënt was dat een herkenbaar signaal: de aanklager was bereid om het op een
akkoord te gooien. Natuurlijk gaf de aanklager later het geld terug maar het doel was
bereikt (zie: Hamed en Moore, 1999).
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Om als advocaat te kunnen werken, moet men een plaatselijk lid van
de Orde van Advocaten zijn (bijvoorbeeld Istanbul Barosu) en die plaat-
selijke orde is dan lid van de landelijke Orde (Türkiye Barolar Birligi).

Deskundigen

Er wordt in Turkije geen rapportage over de persoonlijke achtergrond
van een verdachte gemaakt, zoals de reclassering in Nederland doet. De
reden is simpel: Turkije kent dit soort organisaties niet. In de grote ste-
den van Turkije (in Istanbul, Ankara en Izmir) maken gerechtelijke labo-
ratoria en medici (Adli Tip) in opdracht van een aanklager of rechter rap-
portages. Ook individuele deskundigen maken rapportages over de
gevraagde onderwerpen.

Het gevangeniswezen

‘Wapens en drugs worden in georganiseerd verband gevangenissen bin-
nengesmokkeld. Het kan niet anders of hoge ambtenaren in de gevange-
nis werken daaraan mee. Er zijn gedetineerden die hun zaktelefoon bij
zich dragen. De maffia verwaarloost de gevangenissen niet. Bezoekt een
vooraanstaande figuur de gevangenis, dan gaan de directeur en zelfs de
officier van justitie in de houding staan.’ Dat zei de voorzitter van de Ver-
eniging van medewerkers van Justitie tegen een journaliste (zie Boven-
kerk en Yesilgöz, 1998, p. 49). Het citaat geeft een treffend beeld van het
huidige gevangenisklimaat in Turkije.

Elke inrichting heeft een directeur en ook een verantwoordelijke offi-
cier van justitie. Buiten de inrichting worden zij bewaakt door de gendar-
merie, dus niet door de politie.

De penitentiaire inrichtingen vormen een van de meest veranderlijke
onderwerpen binnen het Turkse justitiebeleid. Iedere keer voert het mi-
nisterie van justitie weer een nieuwe categorisering door van de inrich-
tingen: de ene keer open, half-open en gesloten, een andere keer A, B, C,
D en E categorieën. Gedetineerden komen herhaaldelijk in opstand te-
gen het beleid, soms uit protest tegen het ontbreken van een cellen-
systeem, en soms door het slechte eten of de slechte behandeling
(Schouten, 1992).4

In de meeste gevallen verblijven de verdachten samen met de veroor-
deelden in één gebouw, het zogenaamde ‘huis van bewaring en gevange-
nis’(Ceza ve Tutukevi). Het overgrote deel van de Turkse gevangenissen
kent geen cellensysteem. Gedetineerden verblijven in één ruimte of zaal
(kogus), waarin één toilet voor alle gedetineerden geen uitzondering is.
Gelegenheid tot douchen is er eenmaal per week, eens per twee weken of

4 Sommige bewaarders krijgen bijnamen door hun houding ten opzichte van gedetineerden.
Bekende namen zijn bijvoorbeeld ayibogan (‘berewurger’) en kemikkiran (‘bottenbreker’). Zie
hiervoor de afstudeerscriptie van V. Schouten (1992).
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minder. Elke zaal heeft een gedetineerden-hoofd die kogus agasi wordt
genoemd. Meestal worden rijken of mensen die een geweldsdelict heb-
ben gepleegd, hoofd van de zaal. De aga heeft een gedetineerde als loop-
jongen (ayakci). Deze rolverdeling is niet verwonderlijk want binnen de
informele hiërarchie van gedetineerden wordt de hoogste rang in het
algemeen ingenomen door geweldsgebruikers, de laagste rang door ver-
krachters en dieven.

Criminaliteit in cijfers

Er bestaan vele methoden om het criminaliteitsprofiel van een land in
kaart te brengen: naast politiegegevens zijn er indexcijfers, self report stu-
dies, slachtofferenquêtes en daderenquêtes. Omdat Turkije geen gebruik
maakt van deze laatste methoden, beperk ik me tot de cijfers van justitie.
Sinds het einde van de jaren tachtig van de twintigste eeuw geeft het
Turkse bureau voor de statistiek jaarlijks rapporten uit over criminaliteit,
die gebaseerd zijn op hetgeen bekend is bij politie en justitie.

In het voorwoord van deze statistieken lezen we herhaaldelijk dat Tur-
kije sinds 1937 in het bezit is van jaarcijfers. De criminoloog Dönmezer
daarentegen schrijft in zijn boek Krimonoloji (1984) dat men tot het mid-
den van jaren tachtig geen cijfermatig beeld van de misdaad in Turkije
had. De cijfers die Turkije vanaf de jaren vijftig naar Interpol stuurde, be-
treffen cijfers van de politie, en hebben alleen betrekking op criminaliteit
in de steden (Dönmezer, 1984, p. 40). Opsporing van misdaad buiten de
steden is immers geen taak van de politie maar – nog steeds – van de
gendarmerie. Op basis van deze politiecijfers zou men kunnen conclude-
ren dat Turkije in die periode een van de veiligste landen ter wereld was.
Volgens de cijfers van het jaar 1964 bij voorbeeld, had Engeland een mis-
daadcijfer van 4799 per 100.000 inwoners. Dit cijfer was in Oostenrijk
3364, in Denemarken 3193, in Duitsland 2998 en in Turkije 245 (Dönme-
zer, 1984, p. 83).

De Turkse politie publiceert nog altijd eigen cijfers. Deze cijfers zeggen
echter niet zoveel over het criminaliteitsbeeld van Turkije. Want de poli-
tie pakt veel meer mensen op dan het strafrecht toestaat. In het Westen
mag de politie iemand pas vasthouden, als de desbetreffende persoon
ervan verdacht wordt te hebben gehandeld in strijd met het strafrecht. In
Turkije is dat eigenlijk geen vereiste. Volgens artikel 17 lid 2 van de Wet
op de rechten en plichten van de politie kan iemand worden gearres-
teerd wanneer de politie ‘twijfelt aan de echtheid van zijn identiteit’ of
wanneer ‘iemand zich verdacht ophoudt’. Dat beleid zien we dagelijks in
de media terug. Veel berichten beginnen bijvoorbeeld met: ‘De politie
van Istanbul heeft gisteravond een operatie gehouden, waarbij 500 men-
sen die door de politie gezocht werden of zich verdacht ophielden, zijn
aangehouden’.

Als we deze operaties van de politie zouden meetellen en we zouden
ook nog de personen meerekenen die ervan worden verdacht een gewa-
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pende Koerdische strijder van het PKK te zijn5, alsmede degenen die tot
de categorie van zogenaamde ‘onbekende daders’ behoren6, dan komen
we tot zeer hoge cijfers.7

De politiecijfers geven dus geen betrouwbaar beeld. Om die redenen
kunnen we ons beter baseren op de officiële cijfers van justitie die door
het Turkse bureau voor de statistiek vanaf het einde van de jaren tachtig
worden gepubliceerd. Niettemin, ook op basis van deze cijfers is het ui-
termate moeilijk om een goed beeld te schetsen van de Turkse criminali-
teit.

Uit de cijfers van justitie blijkt dat er in 1998 een kleine 70.000 perso-
nen zijn veroordeeld. Dat is een relatief gering aantal. Een vergelijking
tussen Turkije en Nederland maakt dat duidelijk. De laatste volkstelling
van Turkije vond plaats in oktober 1990. Volgens deze telling had Turkije
56.5 miljoen inwoners. Hoewel er geen actuele exacte cijfers zijn, is het
aantal, naar schatting, intussen opgelopen tot 65 miljoen inwoners. Ne-
derland daarentegen had in 1998 ongeveer 16 miljoen inwoners. In dat
jaar werden ruim 110.000 strafzaken door de rechter afgedaan.

Van het totaal aantal Turkse veroordeelden woonde ongeveer 77 % in
een stad, en 23 % op het platteland. Uit deze cijfers blijkt dat misdaad in
Turkije een stedelijk karakter heeft. Hierbij moet direct vermeld worden
dat het Turkse platteland geen traditie heeft van aangifte doen. Op het
platteland wordt in eerste instantie gedacht aan plaatselijke oplossingen.
Vooraanstaande mensen proberen bij conflicten tussen de partijen te
bemiddelen en te helpen bij het vinden van een oplossing. Een misdrijf
wordt pas een zaak van de overheid wanneer er geen oplossing is of als er
doden of zware gewonden zijn gevallen.

Op basis van de justitiecijfers zien we dat bijna de helft van de crimi-
naliteit te maken heeft met geldzaken (45% van alle veroordelingen in
1998). Verder komen geweldsdelicten en diefstal veel voor. De tabellen 1
en 2 geven een beeld van de opleiding en leeftijd van de veroordeelde
personen. De gegevens hebben betrekking op de jaren 1988, 1991 en
1998 (Adelet Istatistikleri, 1991 en 1998).

Uit de tabellen kan worden opgemaakt dat een groot deel van de da-
ders bestaat uit twintigers en laag opgeleide personen. De oververtegen-
woordiging van die groepen (en van mannen) is niet specifiek Turks,
maar heeft een meer universeel karakter. Opvallend is dat de leeftijds-
groep van tieners ondervertegenwoordigd is.

Tenslotte geef ik een beeld van twee delicten die ook onder de Turkse
minderheid in Nederland vaak actueel zijn, ten eerste een ‘exotisch’ de-

5 Zoals gezegd heeft Turkije een speciale ‘Anti-Terreur Wet’. Zie daarvoor S. Dogan (2000),
student rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht.

6 Daarbij gaat het vooral om politieke moorden. Amnesty International denkt in deze gevallen
in eerste instantie aan de overheid als dader.

7 Niettemin, op basis van de officiële politiecijfers concludeert McCrie (1998) – hoofd van
criminologie en politiestudies aan de Universiteit van New York – dat geweldscriminaliteit
in Amerika hoger is dan in Turkije.
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Tabel 1: Aantal veroordeelden naar opleiding

Jaar Totaal Analfabeet
of zonder

Basisschool
(5 jaar)

Middelbare
school

Hogeschool

enig diploma

1988 45 821 7 468 32 219 3 908 490
1991 53 912 5 735 40 871 6 533 653
1998 69 077 4 830 50 040 12 904 1 303

Tabel 2: Aantal veroordeelden naar leeftijd

Jaar totaal - 15 16 – 18 19 – 29 30 – 50 50+

1988 45 821 186 1 418 17 468 21 485 5 354
1991 53 912 123 875 17 728 28 680 6 506
1998 69 077 122 961 23 109 38 138 6 747

lict, namelijk overspel8, en vervolgens gebruik of verhandeling van ver-
dovende middelen.

Opvallend is dat bij het delict overspel het percentage mannen en
vrouwen dicht bij elkaar in de buurt komt (zie tabel 3). Dit ‘misdrijf’ kent
het Nederlandse strafrechtsysteem niet. Volgens het Turkse wetboek van
strafrecht echter is het ‘vreemd gaan’ van een gehuwd persoon strafbaar.
Hierbij discrimineert de wet tussen man en vrouw. Als een getrouwde
vrouw een buitenechtelijke seksuele relatie heeft, dan krijgt zij een ge-
vangenisstraf van tussen de zes maanden en drie jaar (artikel 440 van het
wetboek van strafrecht). Als een getrouwde man een seksuele relatie met
een ongehuwde vrouw heeft, is dat alléén strafbaar wanneer het overspel
structureel is: hij heeft een apart huis voor haar of ze leiden een leven
alsof ze getrouwd zijn, etcetera. Alleen dan krijgt de man dezelfde, boven-
genoemde, straf (art. 441). In de praktijk echter werd de man minder ver-
volgd voor deze seksuele praktijken. Door de protesten van de vrouwenbe-
weging durft men dit ‘misdrijf’ niet meer actief te vervolgen (zie Van Os in
dit nummer). Dat blijkt ook uit de daling van de cijfers door de jaren heen.

Een andere delict dat veel voorkomt onder de Turkse minderheid in
Nederland is het gebruik of de verhandeling van verdovenden midde-
len.9

8 Voor overspel zie: Yesilgöz, Y. en L. Coenen, 1992; Y. Yesilgöz, 1995; en Y. Yesilgöz, 1996.
Zie ook het artikel van C. van Eck elders in dit nummer.

9 Tijdens verhoren van de commissie Van Traa bracht de criminoloog Bovenkerk naar voren
dat tientallen procenten van de in Amsterdam wonende volwassen Turken betrokken waren
in heroïne handel. Zie Opsporingsmethode (1996), Bijlage VII. Over de steden Arnhem en
Nijmegen en de betrokkenheid van vooral de Koerden zie het werk van Van de Bunt en
Bruinsma in Bijlage XI.
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Tabel 3: Aantal veroordeelden voor overspel

Jaar Totaal Overspel % Man Vrouw

1988 45 821 548 1,2 331 (60%) 217 (40%)
1991 53 912 273 0,5 156 (57%) 117 (43%)
1998 69 077 108 0,15 61 (56%) 47 (44%)

Tabel 4: Aantal veroordeelden voor verhandelen en gebruik van verdo-
vende middelen

Jaar totaal verdovende
middelen

% man vrouw

1988 45 821 943 2 926 17
1991 53 912 815 1,5 795 20
1998 69 077 1 804 2,6 1 756 48

Turkije kent geen soft- en harddrugs beleid. Het gebruik en verhandelen
van alle soorten verdovende middelen is er verboden. De hier gepresen-
teerde cijfers hebben vooral betrekking op de gebruikers. (voor Turkije
als heroïne-handelland zie de bijdrage van Akınbingöl in dit nummer).
De politie poogt via de gebruikers op het spoor te komen van de grote
handelaren. Maar deze drugsbazen worden zelden opgepakt. Of de toe-
name van het aantal veroordeelden te wijten is aan grotere opsporing-
sinspanningen van de politie – onder druk van het buitenland – of aan
grotere consumptie onder gebruikers is onduidelijk.

Bij wijze van conclusie

Turkije heeft een lange traditie op het gebied van schendingen van de
rechten van de mens. Hoewel de Ottomaanse wetgevingsgeschiedenis in
het teken stond van de Koran, gelden de islamitische rechtsregels, de
sharia, in Turkije niet. Het wetboek van strafrecht is overgenomen uit
Italië. Af en toe worden wijzigingen aangebracht maar de justitiële prak-
tijk blijft ongeveer hetzelfde: naar Westerse maatstaven onmenselijk en
ouderwets, met name in de inrichtingen.

Het is een traditie in Turkije: het recht beschermt niet de burgers, maar
de civiele en militaire bureaucraten. Wil Turkije daadwerkelijk lid worden
van de EU dan moet er veel veranderd worden, vooral het strafrechtelijke
klimaat. Veel recente veranderingen zijn van kosmetische aard. Zo poogt
men martelingen tegen te gaan, maar in werkelijkheid blijft men op het
standpunt staan dat degenen die het ‘verdiend’ hebben, gemarteld mo-
gen worden. De militairen blijven boven het politieke stelsel verheven.
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De ondeelbaarheid van de Turkse republiek en natie wordt niet ter dis-
cussie gesteld.

Turkije wil met de huidige Grondwet doorgaan. In de 33 artikelen
wordt veel behartenswaardigs verteld over fundamentele rechten zoals
vrijheid van meningsuiting. Echter in alle 33 artikelen stuit men al snel
op een zin die begint met ‘maar…’.
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Staatsveiligheidsrechtbanken
in Turkije
Eerlijke procesvoering ondermijnd

Delegatie Joseph R. Crowley Programma / Raad van
mensenrechtenadvocaten*

Gedurende de afgelopen jaren is de mensenrechtensituatie in Turkije in
relatie tot haar bondgenoten in Europa en Noord-Amerika een belangrijk
onderwerp van gesprek geworden. De Turkse regering is sterk bekriti-
seerd vanwege de ernstige schending van de mensenrechten in haar
land, variërend van beperking van de vrijheid van meningsuiting tot het
martelen van burgers. Wat in haar voordeel spreekt is dat de Turkse rege-
ring heeft medegedeeld zich toe te leggen op de verbetering van de
mensenrechtensituatie in haar land, ondanks de omvangrijke interne
problematiek met betrekking tot onder andere de gewelddadige confron-
tatie met de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) in het zuidoosten van het
land. Deze toewijding wordt weerspiegeld in de goedkeuring van een
aantal belangrijke verdragen op het gebied van mensenrechten, waaron-
der de Europese Mensenrechtenconventie en de Conventie van de Vere-
nigde Naties tegen marteling en andere gewelddadige, onmenselijke of
mensonterende behandeling of straf.

Dit verslag zal zich voornamelijk richten op de obstakels die zich in het
Turkse rechtssysteem bevinden en die de verbetering van de
mensenrechtensituatie in Turkije verhinderen. Deze obstakels worden
onder meer gevormd door het bestaan van staatsveiligheidsrechtbanken
(in het Turks als DGM’s aangeduid), de strafvrijstelling van de politie van
schending van de mensenrechten, en de bedreiging van advocaten en

* Dit vertaalde artikel is een ingekorte versie van het eerste deel van het speciale rapport dat
door een delegatie van het Joseph R. Crowley Programma / Raad van mensenrechten-
advocaten is geschreven na hun gezamenlijke missie naar Turkije in 1998. De delen twee
en drie van het rapport die handelen over strafvrijstelling van de politie en de intimidatie
van mensenrechtenverdedigers, zijn hier niet opgenomen. Het rapport is integraal
verschenen in Fordham International Law Journal, 22e jrg. nr. 5, 1999, pp. 2129-2269. Vlak
voor het rapport verscheen werden – tijdens het proces tegen PKK-leider O}calan – de
artikelen 4 t/m 7, 34 en 38 van de wet voor de staatsveiligheidsrechtbanken (de DGM-wet)
gewijzigd (wet nr. 4390 van 22 juni 1999). Het gevolg daarvan is dat er geen militaire
rechters meer zitting hebben in de staatsveiligheidsrechtbanken. De paragraaf in het eerste
deel van het rapport over deze rechters is daarom hier niet opgenomen. De opmerking aan
het slot van dit artikel, namelijk dat er geen verandering heeft plaatsgevonden, is dus niet
geheel juist.
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mensenrechtenactivisten die de overheid voor deze schendingen aan-
sprakelijk pogen te stellen.

De staatsveiligheidsrechtbanken in Turkije zijn opgebouwd uit een
systeem van speciale rechtbanken gesitueerd in heel Turkije, wier juris-
dictie is beperkt tot politieke overtredingen en ernstige criminele misda-
den die als bedreigend voor de staat worden beschouwd. Een aantal ken-
merken van het systeem van de staatsveiligheidsrechtbanken roept
vragen op met betrekking tot een eerlijke berechting van aangeklaagden.
De staatsveiligheidsrechtbanken werken met speciale procedures, die
aangeklaagden minder bescherming bieden dan de procedures in nor-
male criminele rechtbanken in Turkije. Vooral verdachten die terecht
staan voor politieke misdaden, worden gedurende lange periodes geïso-
leerd opgesloten waarbij zij mogelijk gemarteld worden. Ondanks het
feit dat de systematische uitvoering van martelingen uitvoerig is gedocu-
menteerd, worden de politiemensen hiervoor niet of nauwelijks verant-
woordelijk gesteld. Tenslotte vallen de advocaten die zijn belast met de
verdediging van de aangeklaagden in de staatsveiligheidsrechtbanken
vaak ten prooi aan intimidaties en bedreigingen, wat soms een negatieve
invloed heeft op de zaak die zij bepleiten.

In september 1997 begon het Joseph R. Crowley Programma van de
rechtenfaculteit van Fordham samen met de Raad van mensenrechten-
advocaten aan een twee jaar durend project om het systeem van de
staatsveiligheidsrechtbanken in Turkije te onderzoeken en dit te evalue-
ren in het licht van de internationale standaardnormen voor een eerlijke
procesvoering. Het project bestond uit een uitgebreid onderzoek naar de
Turkse wetgeving en procedures, waarbij eerdere verslagen van de raad
van advocaten en andere internationale en Turkse niet-
overheidsinstellingen, alsmede informatie vrijgegeven door onder an-
dere de Turkse regering, werden beoordeeld. In mei en juni 1998 bracht
een delegatie bestaande uit elf personen een bezoek van twee weken aan
tien steden in Turkije. Gedurende deze missie interviewden de delegatie-
leden advocaten, aanklagers, rechters, leden van de overheid en slachtof-
fers van martelingen, en woonden hoorzittingen bij van zowel de staats-
veiligheidsrechtbanken als de gewone rechtbanken.

Dit verslag is toegespitst op het recht op eerlijke procesvoering in de
staatsveiligheidsrechtbanken. Het biedt eerst een analyse van de proble-
matische onafhankelijkheid van de staatsveiligheidsrechtbanken.
Daarna volgt een chronologische behandeling van het berechtings-
proces. Het verslag richt zich op de rol van de aanklager in het waarbor-
gen van een eerlijke procesvoering, waarbij vooral de nadruk wordt ge-
legd op de relatie van de aanklager met de politie en de advocaten.
Vervolgens worden het recht op rechtsbijstand en de obstakels voor een
effectieve verdediging in staatsveiligheidsrechtbanken beschreven. Tot
slot worden het gebruik van dwangondervraging door de antiterreur-
politie en het afdwingen van verklaringen aan de orde gesteld.
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De grondwet van 1982

De staatsveiligheidsrechtbanken zijn opgericht om politieke en ernstige
criminele zaken te behandelen die een bedreiging voor de staats-
veiligheid met zich meebrengen. Deze rechtbanken werden in 1973 over-
eenkomstig de toen heersende Turkse grondwet uit 1962 door de wetge-
vende macht in het leven geroepen. In 1976 werd de wet waaruit de
staatsveiligheidsrechtbanken waren ontstaan opgeheven, waardoor de
jurisdictie van deze rechtbanken tijdelijk verdween. In de Turkse grond-
wet van 1982 werden de staatsveiligheidsrechtbanken in ere hersteld, als
resultaat van een militaire coup. De huidige Turkse grondwet omvat een
specifieke bepaling omtrent de staatsveiligheidsrechtbanken en be-
schrijft deze als speciale rechtbanken ‘die zijn opgericht teneinde over-
tredingen te behandelen die zijn gericht tegen de ondeelbare integriteit
van de Staat, de vrije democratie, of tegen de Republiek wier karakteris-
tieke kenmerken staan gedefinieerd in de grondwet, en overtredingen
die de interne en externe veiligheid van de Staat direct beïnvloeden.’ Op
dit moment zijn er acht staatsveiligheidsrechtbanken in Turkije, waarvan
er sommige meervoudige kamers hebben.

De grondwet van 1982 wijst erop dat bedreigingen van de integriteit
van de ‘eeuwige Turkse natie en het moederland’ reden is voor haar af-
kondiging. In de inleiding van de grondwet, die overeenkomstig art. 4
niet mag worden gewijzigd, wordt de absolute suprematie van de wil van
de staat verkondigd. In deze inleiding wordt voorts vastgesteld dat ‘geen
bescherming zal worden geboden aan standpunten en meningen die
strijdig zijn met de Turkse nationale belangen, de bestaansgronden van
Turkije als ondeelbare eenheid van staat en grond, Turkse historische en
morele waarden, of het nationalisme, de principes, de herzieningen en
het modernisme van Atatürk.’

In de grondwet hebben de belangen en de integriteit van de Turkse
staat duidelijk prioriteit boven de rechten en vrijheden van haar burgers.
Een recent verslag van rapporteurs van de parlementaire vergadering
van het Europese Hof vroeg dan ook de aandacht voor de negatieve in-
vloed die de inhoud van de Turkse grondwet van 1982 heeft op de men-
senrechten in Turkije. In het verslag stond: ‘Een punt van bezorgdheid
van de Vergadering wordt echter nog steeds niet aangepakt. De Turkse
grondwet, in 1982 aangenomen onder militaire heerschappij, laat ruimte
(zonder deze op te leggen) voor denkbeelden over de autoritaire verhou-
ding tussen de staat en het individu, die in strijd zijn met de statuten van
de Europese Raad en de Europese Mensenrechtenconventie.’ De rappor-
teurs zijn van mening dat het wijzigen van de bewoordingen van de in-
leiding een van de manieren is om de bezorgdheid over de autoritaire
toon van de grondwet uit de weg te ruimen.

De verplaatsing van de behandeling van zaken van politieke aard van
de normale rechtbanken naar de staatsveiligheidsrechtbanken, heeft
binnen de laatste rechtbanken geleid tot een institutionele voorkeur voor
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veiligheid ten koste van individuele vrijheid. Het gehele bestaan van de
staatsveiligheidsrechtbanken wordt immers gerechtvaardigd door be-
dreigingen van de staat. Als gevolg hiervan is de noodzakelijke balans
tussen veiligheid en vrijheid binnen het systeem van de staats-
veiligheidsrechtbanken verloren gegaan, zoals staat beschreven in de
Europese Mensenrechtenconventie en veel andere internationale wetge-
vingen op het gebied van mensenrechten. Samengevat: de staats-
veiligheidsrechtbanken zijn tot één van de voornaamste instrumenten
voor menselijke onderdrukking in Turkije verworden. Het leger, in de
grondwet omschreven als de bewaker van de staat, is zowel de vertolker
als de uitvoerder van hetgeen in de grondwet wordt beschreven als
‘Turkse historische en morele waarden’ of ‘de wil van de staat’.

De grondwet en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht

In de Turkse grondwet wordt de onafhankelijkheid van de rechterlijke
macht op verschillende manieren gegarandeerd. De grondwet schrijft
voor dat ‘de rechterlijke macht dient te worden uitgevoerd door onafhan-
kelijke rechtbanken werkzaam in het belang van de Turkse staat.’ Het
beschermt de rechterlijke macht tegen de invloed van enige andere auto-
riteit of macht die bevelen of voorschriften kan geven die betrekking
hebben op het verloop van een proces. Het zorgt er tevens voor dat de
wetgevende macht en de uitvoerende macht uitspraken van de recht-
bank ongewijzigd en zonder vertraging ten uitvoering dienen te brengen.
De grondwet verzekert rechters een vaste aanstelling, waardoor ze hun
taken overeenkomstig het principe van onafhankelijkheid kunnen ver-
richten.

In de grondwet wordt tevens bepaald dat er een Hoge Raad van rech-
ters en openbare aanklagers dient te bestaan. Dit is een lichaam be-
staande uit zeven leden, zowel uitvoerend als gerechtelijk personeel, dat
is belast met het bewaken van de rechterlijke macht. De minister van
justitie is voorzitter van de Hoge Raad. De staatssecretaris van justitie is
ambtshalve lid van de Raad. De voorzitter van de Raad benoemt de ove-
rige vijf leden, allen voor een periode van vier jaar, waarvan hij er drie
kiest van een genomineerdenlijst opgesteld door het Hooggerechtshof.
De Hoge Raad bewaakt op haar beurt weer de benoeming op de posten,
toelatingen tot het beroep, promoties, ontslagen, en andere administra-
tieve taken van de rechterlijke macht. De besluitvorming van de Hoge
Raad wordt niet gecontroleerd. Ook de openbare aanklagers hebben, net
als de rechters, volgens de grondwet een vaste aanstelling. Alle overige
personeelszaken liggen binnen de exclusieve jurisdictie van de Hoge
Raad.

Ondanks de pogingen om de onafhankelijkheid van rechters van de
staatsveiligheidsrechtbanken te garanderen, geeft een aantal kenmerken
van het benoemings- en bewakingsproces reden voor bezorgdheid. De
lidmaatschapstructuur van de Hoge Raad schept mogelijkheden voor
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politieke inmenging in menige besluitvorming op het gebied van perso-
neelszaken. Hoewel de grondwet het ontslag van rechters slechts onder
zeer beperkte omstandigheden toelaat, worden rechters regelmatig over-
geplaatst of herbenoemd. Door overplaatsing naar een andere, vaak min-
der aantrekkelijke regio kan een rechter van een zaak verwijderd worden,
en wordt daarmee eigenlijk in rang verlaagd. Dit wordt nog verergerd
door het ontbreken van een beroepsmechanisme op de besluitvorming
van de Hoge Raad, ondanks diens intentie om onafhankelijkheid te
waarborgen.

Door een aantal advocaten is naar voren gebracht dat de aanwezigheid
van de minister van justitie in de Hoge Raad onnodige politieke druk op
rechters en aanklagers met zich meebrengt. Men vertelde de delegatie
zelfs dat er situaties zijn geweest waarin rechters bepaalde zaken gewei-
gerd hadden, klaarblijkelijk onder politieke druk. Addan Günes, een aan-
klager van de staatsveiligheidsrechtbanken uit Istanbul, vertelde de dele-
gatie dat een rechter, ondanks de garanties van onafhankelijkheid, te
allen tijde door de minister van justitie en zijn staatssecretaris kan wor-
den verwijderd, uit hoofde van de Hoge Raad. Aangezien een beroep te-
gen een zodanige beslissing om een rechter te verwijderen alleen kan
worden ingesteld bij hetzelfde apparaat, is dit zinloos. De heer Günes
uitte tevens kritiek op het huidige systeem van de promotie van rechters
en noemde dit systeem ‘ondoorgrondelijk’. Hij sprak zijn voorkeur uit
voor een breder samengestelde Raad waarin meer leden worden gekozen
door de rechterlijke macht.

De rol van aanklagers en advocaten

Turkije heeft nog altijd een inquisitoir strafrechtsysteem waarbinnen de
aanklager een fundamentele rol speelt in het onderzoek, de tenlasteleg-
ging en de uitvoering van een zaak. Aangezien de rol en de macht van de
advocaat in zo’n systeem beperkt is in verhouding tot die van de aankla-
ger, is het kunnen voeren van een onafhankelijk proces van uitzonderlijk
belang voor de garantie van een eerlijk proces. De delegatie stelde vast
dat het aan deze wezenlijke onafhankelijkheid in de staatsveiligheids-
rechtbanken op een aantal manieren ontbreekt.

De relatie tussen aanklager en politie

De Turkse wetgeving stelt openbare aanklagers expliciet in staat om in de
voorbereidende fases van een zaak onderzoek uit te voeren en de juris-
dictie te bepalen. In de praktijk komt het echter veelvuldig voor dat aan-
klagers deze taken uitbesteden aan de politie of, wat ook vaak voorkomt,
stilzwijgend instemmen wanneer de politie zich deze taken toeëigent.
Dit probleem is in het gehele strafrechtsysteem doorgedrongen, en be-
gint al bij de arrestatie en inbewaringstelling.
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De politie is verantwoordelijk voor het opsporen en gevangennemen
van verdachten. Volgens art. 5a(2) van de Wet arrestatie, politiebewaring
en verhoor van oktober 1998 (‘de Oktoberwet’) heeft de politie het recht
verdachten in bewaring te stellen indien ‘er sterke sporen, aanwijzingen,
indirect bewijs of bewijs bestaan dat zij een misdaad hebben gepleegd of
gepoogd hebben te plegen.’ Aangezien de politie over veel macht be-
schikt om een verdachte in bewaring te stellen op basis van enkel ver-
denking, zonder dat daarvoor een arrestatiebevel van de aanklager nodig
is, wordt de aanklager vaak pas na de arrestatie en gevangenneming er-
van op de hoogte gesteld.

Deze situatie brengt een aantal problemen met zich mee. Ten eerste is
het de politie die feitelijk de juridische beslissing neemt door te bepalen
of de verdachte wordt voorgeleid aan een aanklager van de staats-
veiligheidsrechtbank of aan een strafrechtelijke aanklager. Ondanks het
feit dat bepaalde zaken binnen de exclusieve jurisdictie van de staats-
veiligheidsrechtbanken vallen, bestaat er een aanzienlijke overlappende
jurisdictie tussen de staatsveiligheidsrechtbanken en de normale recht-
banken. Op deze overlappende gebieden, of in zaken waarin het poli-
tieke aspect van de vermeende misdaad onduidelijk is, dienen de autori-
teiten een aanzienlijke discretie in acht te nemen bij de beslissing de
zaak voor te leggen aan een normale rechtbank of een staatsveiligheids-
rechtbank. Deze beslissing is van groot belang gelet op de verschillende
procedures die door de twee systemen wordt gehanteerd. In de staats-
veiligheidsrechtbanken genieten gevangenen en aangeklaagden bijvoor-
beeld aanzienlijk minder bescherming dan in de normale rechtbanken
en de staat is onder de nationale wetgeving niet verplicht de gevangenen
en aangeklaagden een advocaat toe te wijzen, zoals dit in de normale
rechtbanken wel het geval is.

Ten tweede ondermijnt de macht van de politie gedurende de inbewa-
ringstelling de rol die de aanklager speelt in het proces van ondervraging
en vergaring van bewijsmateriaal. Ondanks het feit dat de toezichthou-
dende rol van de aanklager fundamenteel is voor de bescherming van de
rechten van de aangeklaagde die aan een strafrechtelijk onderzoek wordt
onderworpen, worden de verantwoordelijkheden van de aanklager vaak
uitbesteed of overgenomen. In de zaak van de verdachte Hasan Demir
bijvoorbeeld vereiste het arrestatiebevel dat de politie de verdachte di-
rect zou overleveren aan de aanklager. In plaats daarvan begon de politie
direct met de ondervraging, waarbij de verdachte werd blootgesteld aan
mishandeling en marteling. Toen de verdachte daarover later bij de aan-
klager zijn beklag deed, beweerde de aanklager dat hij de ondervraging
had uitbesteed aan de politie. De advocaten tekenden beroep aan bij de
minister van justitie, maar deze was niet bereid enige actie tegen de poli-
tie of de aanklager te ondernemen voor deze duidelijke schending van de
procedure.

De Turkse regering lijkt zich bewust te zijn van de belangrijke rol die
aanklagers zouden moeten vervullen in de bescherming van de rechten
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van een aangeklaagde. In februari 1998 vaardigde de toenmalige
minister-president Mesut Yilmaz een circulaire uit aan aanklagers en
politieofficiers waarin maatregelen werden vastgesteld voor ‘het behalen
van correcte, vlotte en efficiënte resultaten binnen het gerechtelijk appa-
raat, het beschermen van mensenrechten en het voorkomen van activi-
teiten die een schending van de mensenrechten inhouden.’ Deze circu-
laire stelde openbare aanklagers verantwoordelijk voor de inspectie van
huizen van bewaring waar verdachten gedurende politieondervraging
worden vastgehouden. Tevens gaf het aanklagers de mogelijkheid de po-
litie te controleren door gesprekken over de politieradio tussen de politie
en de gendarmerie te mogen afluisteren. De toenmalige minister van
justitie, Oltan Sungurlu, stelde aanklagers in staat hun inspecties te allen
tijde uit te voeren zonder dat zij daarbij worden gehinderd door de poli-
tie.

Op de vraag van de delegatie aan de aanklagers of de nieuwe werkwijze
en de circulaire voor enige verandering van de uitvoering van hun werk
hadden gezorgd, antwoordden de meesten dat dit niet het geval was. Zij
verklaarden dat het hen aan middelen ontbrak om de benodigde voorbe-
reidingen voor rechtszittingen te treffen, laat staan dat zij de mogelijk-
heid hadden om aanvullende taken op zich te nemen als het waarborgen
van de rechten van verdachten en het controleren van het gedrag van de
politie op dit gebied.

Ondanks de te verwachten gebrekkige uitvoering van de nieuwe pro-
cedures, waren politie en gendarmerie fel tegen de veranderingen, die zij
beschouwden als bedreiging van de door hen uitgeoefende macht in de
huizen van bewaring. Op 1 oktober 1998 stelden de toenmalige minister
van justitie, Hasan Denizkurdu, en de toenmalige minister van binnen-
landse zaken, Kutlu Aktaõ, de Oktoberwet in werking. In art. 25 van deze
nieuwe wetgeving wordt de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de
huizen van bewaring stevig in de handen van de politie gelegd, wat de rol
van de aanklager bij het toezicht op de huizen van bewaring beperkt. De
Turkse krant Turkish Daily News berichtte dat ‘politie en gendarmerie op
basis van de nieuwe wetgeving aanklagers geen toegang meer verlenen
tot de politiebureaus… Deze wetgeving verhindert dat aanklagers toe-
gang krijgen tot enige informatie omtrent de gebeurtenissen die plaats-
vinden op deze politiebureaus.’ De mogelijkheid tot het afluisteren van
de vertrouwelijke radiofrequentie van politie en gendarmerie werd in
deze wetgeving niet genoemd, maar wordt niet beschouwd als horend bij
de rol van de aanklager.

Het belang van de ommekeer in het beleid met betrekking tot de su-
pervisie van huizen van bewaring door aanklagers is, gezien het beperkte
succes van de circulaire, misschien grotendeels symbolisch. Toch kan
men uit de geslaagde pogingen van politie en gendarmerie om zelfs de
kleinste veranderingen terug te draaien, concluderen dat de politie de
touwtjes in handen heeft wanneer het gaat om het vaststellen van de
duur van de inbewaringstelling, en dat de macht van aanklagers en rech-
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ters op dit gebied slechts zeer beperkt is. Het feit dat aanklagers noch
rechters inzage hebben in de duur van de inbewaringstelling is bijzonder
problematisch, aangezien martelingen en slechte behandeling meestal
juist gedurende deze periode plaatsvinden. De procedures van de staats-
veiligheidsrechtbanken sporen de politie aan gebruik te maken van de
inbewaringstelling voor het verhoren van de verdachten, als belangrijk-
ste wijze om bewijsmateriaal te vergaren. Ook heeft de politie de macht
te bepalen op welke wijze deze verhoren plaatsvinden. Het komt veelvul-
dig voor dat de verdachte gedurende de geïsoleerde opsluiting een be-
kentenis aflegt. Wanneer de bekentenis is vastgelegd in het dossier van
de verdachte, is het zo goed als onmogelijk deze hier weer uit te verwij-
deren, ondanks eventueel tegenbewijs of het aantoonbaar gebruik van
marteling.

Veel leden van de rechterlijke macht waarmee de delegatie gesprekken
heeft gevoerd, zijn van mening dat een gespecialiseerde juridische
politie-eenheid, verantwoordelijk voor de strafrechtelijke ondervraging,
behulpzaam zou kunnen zijn bij het voorkomen van schending van de
mensenrechten binnen het gerechtelijke proces. De oprichting van zo’n
apparaat, onder leiding van het ministerie van justitie, zou de dienst die
verantwoordelijk is voor de inbewaringstelling en de dienst die is belast
met het verhoor, uit elkaar halen. Er is al veel over dit voorstel gesproken
als zijnde een oplossing voor de schending van de mensenrechten die
momenteel plaatsvindt gedurende de fase van inbewaringstelling van
het strafrechtelijk proces. Ongeacht de waarde die zo’n plan zou hebben,
is uit eerder gedane voorstellen van minister-president Yilmaz in fe-
bruari 1998 – gericht op het vergroten van het strafrechtelijke toezicht –
wel gebleken dat een zodanig fundamentele en structurele hervorming
op ernstige weerstand stuit bij de politie en haar aanhangers in de rege-
ring.

De rol van de advocaat

Weigering toekenning raadsman gedurende inbewaringstelling
In het licht van de gebrekkige strafrechtelijke functie van de staats-
veiligheidsrechtbanken wordt het duidelijk dat de rol van de advocaat
erg belangrijk is. Helaas wordt die rol ondermijnd in de procesvoering
van de staatsveiligheidsrechtbanken: er bestaan geen procedures die de
deelname van de advocaat van de verdachte waarborgen, zoals het geval
is in normale strafrechtelijke procedures.

Het grootste probleem op dit vlak wordt gevormd door de ontkenning
van rechtsbijstand gedurende de eerste fase van inbewaringstelling. De
huidige Turkse wetgeving staat toe dat een verdachte die wordt beschul-
digd van een misdaad die binnen de jurisdictie van de staatsveiligheids-
rechtbanken valt, pas na vier dagen voorarrest een raadsman krijgt toe-
gewezen. Gedurende die periode wordt de verdachte mogelijk verhoord
en gemarteld, hetgeen vaak tot een bekentenis leidt. Op deze bekentenis
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wordt vaak de gehele bewijsvoering gebaseerd, ook al kan de marteling
worden aangetoond. De verdediging van de verdachte kan dan al onom-
keerbaar zijn beschadigd voordat hij ooit een raadsman heeft kunnen
spreken.

De delegatie heeft gesproken met een aantal rechters en aanklagers die
inzagen dat een verkorting van voorarrestperiode wenselijk zou zijn. Die
opvatting wordt gesteund door sommige regeringsleden. Ondanks een
wijzigingsvoorstel van het wetboek van strafrecht op dit gebied, opge-
steld door het ministerie van justitie tijdens de regering Yilmaz, is deze
wetgeving nooit door het parlement aangenomen. Verre van dat zelfs,
want er zijn veel pogingen in het werk gesteld om de hervormingen on-
gedaan te maken. Een voorbeeld hiervan is te vinden in art. 20 van de
Oktoberwet, waarin verdachten van staatsveiligheidsrechtbanken na-
drukkelijk het recht op rechtsbijstand wordt ontzegd gedurende de
meest fundamentele fase van het proces, namelijk wanneer de aanklager
een formele verklaring van de verdachte afneemt die als bewijs zal die-
nen in de rechtbank. Het artikel maakt duidelijk dat ‘ingeval de misdaad
onder de jurisdictie van de staatsveiligheidsrechtbanken valt, de aange-
houden persoon zijn raadsman alleen mag spreken indien de voorarrest-
periode door de rechter is verlengd.’ Het is zelfs niet noodzakelijk om
familieleden van de verdachte op de hoogte te stellen voordat de periode
van vier dagen is verstreken en de verdachte aan de rechter wordt voor-
geleid.

Afgevaardigden van het ministerie van justitie verklaarden dat de pe-
riode van geïsoleerde opsluiting noodzakelijk zou zijn vanwege de ern-
stige aard van de misdaden die binnen de jurisdictie van de staats-
veiligheidsrechtbanken vallen, vooral terrorisme. Volgens deze
afgevaardigden bestaat bij zulke misdaden de vrees dat de advocaat, of
een ieder ander persoon die met de verdachte mag spreken, mogelijk
helpt bij de vernietiging of afzwakking van het bewijs tegen de verdachte
of helpt informatie naar buiten te brengen aan personen die van plan
zijn terroristische acties of misdaden tegen de staat te plegen.

Door meerdere rechters en aanklagers van de staatsveiligheids-
rechtbanken werd verwezen naar het terrorisme om de speciale proce-
dures te rechtvaardigen. De hoofdaanklager en twee aanklagers van de
staatsveiligheidsrechtbank in Istanbul verklaarden echter dat de ver-
dachte gedurende deze eerste vier dagen voorarrest recht zou moeten
hebben op rechtsbijstand. De president van de staatsveiligheids-
rechtbank in Istanbul, Seraffettin Iste, geeft toe dat ‘het beter zou zijn om
verdachten toe te staan hun advocaat te spreken en de advocaten te ver-
volgen die terroristen assisteren bij het naar buiten brengen van infor-
matie uit gevangenissen.’

Problemen bij bezoek van cliënten na de periode van vier dagen
Na de eerste vier dagen van geïsoleerde opsluiting kan de rechter, op ver-
zoek van de aanklager, besluiten deze periode te verlengen. Op dat mo-
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ment heeft de verdachte echter recht op een gesprek met zijn advocaat.
Maar ondanks het feit dat rechtsbijstand theoretisch is toegestaan, blij-
ken er ernstige problemen te bestaan voor de effectieve verdediging van
verdachten.

Ten eerste bestaat de mogelijkheid dat de politie druk uitoefent op ver-
dachten om geen rechtsbijstand te verzoeken. Politiemensen kunnen de
verdachte eenvoudig op andere gedachten brengen door hem psychisch
of fysiek te mishandelen, aangezien verdachten vaak niet op de hoogte
zijn van hun recht om een advocaat te eisen.

Ten tweede lopen advocaten tegen moeilijkheden aan in hun pogin-
gen de verdachte een effectieve verdediging te bieden. Het meest funda-
mentele probleem waar een advocaat op stuit is simpelweg het lokalise-
ren van de cliënt. Het kan voorkomen dat politiemensen ontkennen dat
de cliënt in bewaring is gesteld. Oof zij beweren dat hij is overgeplaatst
naar een ander huis van bewaring. Zodra hij de verblijfplaats van zijn
cliënt heeft achterhaald, dient de advocaat een verzoek in te dienen om
zijn cliënt te mogen bezoeken. Ondanks het feit dat zo’n verzoek door-
gaans door de aanklager wordt ingewilligd, brengen advocaten vaak geen
bezoek aan hun cliënten uit angst voor represailles van de politie. Wan-
neer de advocaat zijn cliënt wel een bezoek brengt is daarbij altijd politie
aanwezig, hetgeen het de advocaat bemoeilijkt een goed gesprek met
zijn cliënt te voeren. Deze ontmoetingen duren doorgaans niet langer
dan tien minuten.

Vanwege de onmogelijkheid cliënten te bezoeken is het voor de advo-
caten vaak erg moeilijk zich voldoende op een zitting voor te bereiden,
aangezien zij gedurende het verlengde voorarrest geen toegang hebben
tot de dossiers van hun cliënten. Tegen de tijd dat de advocaat inzage
krijgt in het dossier van zijn cliënt, is de rechtszitting vaak al lang begon-
nen.

Beperkingen van de rol van de advocaat in de rechtszaal
Eenmaal in de rechtszaal staat een advocaat voor obstakels van een ge-
heel andere orde, om te beginnen zijn plaats in de rechtszaal, letterlijk en
figuurlijk. In rechtszalen in Turkije bevindt de advocaat zich fysiek op
een lager niveau dan de aanklager. Dit contrast wordt in veel rechtszalen
van de staatsveiligheidsrechtbanken nog eens vergroot doordat de rech-
ters en de aanklager vaak letterlijk neerkijken op de advocaten en de ver-
dachte. De advocaat staat op dezelfde hoogte als de verdachten, terwijl
de aanklager naast een rij rechters op een platform zit dat zich boven
zowel de advocaat als de verdachte bevindt.

Het belang van deze fysieke plaats van de aanklager en de advocaat is
misschien meer symbolisch dan praktisch, maar de scheve machtsver-
houdingen die hieruit spreken hebben vaak ernstiger consequenties.
Men vertelde de delegatie bijvoorbeeld over ontelbare voorvallen waarin
advocaten zelfs volledig werden buitengesloten van de zittingen. Onder
Turkse wetgeving is het toegestaan dat de rechter de verdachte en zijn
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advocaat de toegang tot de rechtszaal ontzegt wanneer de orde in de
rechtszaal wordt verstoord. De rechter is niet verplicht hierover enige
reden op te geven. Ook ziet de lagere status van de advocaten zich soms
vertaald in een fysieke kwetsbaarheid in de rechtszaal. Advocaten wor-
den in de staatsveiligheidsrechtbanken regelmatig aangevallen door de
politie, gendarmerie en vijandige toeschouwers. Ilknur Aksu, werkzaam
bij de staatsveiligheidsrechtbank in Istanbul, beschreef een voorval
waarbij zij en haar cliënt werden aangevallen door toeschouwers die tot
de extreemrechtse MHP-partij behoorden, terwijl zij een zaak stond te
verdedigen in de rechtszaal. De aanklager deed niets om de advocaat te
beschermen. Deze handelwijze maakt deel uit van een veelomvattend
patroon waarin advocaten worden belemmerd in de mogelijkheid hun
cliënten een optimale verdediging te bieden.

De mate waarin aanklagers en advocaten deelnemen aan de zittingen
loopt zeer uiteen. Zoals in veel landen van de zitting een volledig verslag
wordt gemaakt door de griffier, hebben Turkse rechtbanken een steno-
graaf in dienst die met behulp van een (handmatige) typemachine een
verslag schrijft van de zitting. De typist legt echter niet woordelijk vast
wat er in de rechtszaal is gezegd. Het is meer zo dat de typist vastlegt wat
de rechter of de aanklager dicteert. Een rechter geeft een samenvatting
van hetgeen de getuigen en de verdachten hebben verklaard, en van het
pleidooi van de partij. De advocaat mag zijn pleidooi niet direct aan de
typist dicteren voor het dossier, maar is overgeleverd aan de samenvat-
ting van de rechter. De advocaat kan bezwaar aantekenen tegen de sa-
menvatting van de rechter, maar de rechter bepaalt zelf of hij dit bezwaar
toekent en of hiervan een aantekening wordt gemaakt in het dossier. De
aanklager heeft in tegenstelling hiermee wel het recht zijn pleidooi tij-
dens de zitting rechtstreeks aan de typist te dicteren.

Tenslotte dienen advocaten zich bewust te zijn van de mogelijkheid
dat zij zelf worden vervolgd voor de uitlatingen die zij doen tijdens het
verdedigen van hun cliënten. Ondanks de immuniteit die advocaten in
Turkije genieten tegen vervolging voor uitlatingen gedaan tijdens het
verdedigen van hun cliënten, wordt hier in sommige politieke kwesties
aan voorbij gegaan. In 1997 bijvoorbeeld zei een advocaat tijdens een
zitting van de staatsveiligheidsrechtbank in Istanbul dat een politieman
die een verklaring had afgegeven, er om bekend stond verdachten te
martelen. De advocaat werd hierop in een zware strafzaak aangeklaagd
en vervolgd voor het beledigen van een politieman. Een lid van de
mensenrechtenorganisatie gaf de volgende toelichting op deze vervol-
ging: ‘de grenzen waarbinnen een advocaat immuniteit geniet zijn vaag
en de rechter heeft veel speelruimte. De immuniteit wordt in de staats-
veiligheidsrechtbanken zeer beperkt geïnterpreteerd.’ In een andere zaak
probeerden advocaten te voorkomen dat hun cliënten werden mishan-
deld door de politie en de gendarmerie. De advocaten zelf werden ver-
volgd voor het belemmeren van een politieactie. Volgens Ôenal Sarihan,
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een vooraanstaande advocaat werkzaam in Ankara, ‘probeert men de
staatsveiligheidsrechtbanken tot onmogelijke werkplekken te maken.’

Confrontaties tussen aanklagers en advocaten

De verhouding tussen advocaten, aanklagers en rechters in het
strafrechtssysteem, en vooral in de staatsveiligheidsrechtbanken, wordt
gekenmerkt door een hoge mate van antagonisme. Cevdet Volkan bij-
voorbeeld, de hoofdaanklager van de staatsveiligheidsrechtbank in An-
kara, heeft een bijzonder vijandige houding ten opzichte van de praktise-
rende advocaten in de staatsveiligheidsrechtbank in Ankara. Hij
verklaarde het volgende: ‘In Ankara zijn er ongeveer vijftien advocaten
werkzaam in de staatsveiligheidsrechtbanken. Je ziet er altijd dezelfde
advocaten. Zij vertegenwoordigen terroristische groeperingen. Hieruit
blijkt hoeveel macht deze groeperingen hebben in Turkije. De vijftien of
twintig advocaten werkzaam in de staatsveiligheidsrechtbanken in Tur-
kije doen niets anders dan propaganda maken in de rechtszaal en valse
verklaringen afleggen over martelpraktijken.’ Een houding als deze, hoe
eerlijk ook bedoeld, ondermijnt de goede werking van het rechtssysteem
en bemoeilijkt het vinden van oplossingen voor een reeks belangrijke
substantiële en procedurele problemen binnen het systeem.

De advocaten die werkzaam zijn binnen de staatsveiligheids-
rechtbanken onthouden zich in het algemeen van directe aanvallen op
leden van de rechterlijke macht, ook al beschouwen zij de manier
waarop zij hun praktijk moeten uitoefenen als erbarmelijk. Wel lijken zij
er aan te twijfelen of aanklagers überhaupt wel een eerlijk rechtsproces
beogen. Dit kwam tot uiting toen een advocaat tijdens een vergadering
van de balie in Istanbul aangaf dat de aanklagers bereid waren te luiste-
ren naar kritiekpunten op het strafsysteem; hij werd uitgejoeld door zijn
collega’s.

Uit de hierboven beschreven punten blijkt dat aanklagers een zeker
gebrek aan respect tonen voor de integriteit van de verdediging. Advoca-
ten op hun beurt vertrouwen er weinig op dat aanklagers van goede wil
kunnen zijn. Dit wederzijdse antagonisme maakt het nog moeilijker voor
advocaten, aanklagers en rechters om effectief samen te werken ten-
einde de structurele problemen op te lossen en het publieke vertrouwen
te vergroten.

Voorarrest, marteling en het onder druk verkrijgen van verkla-
ringen

Voorarrest

De duur van het voorarrest in zaken van de staatsveiligheidsrechtbanken
is, ondanks recente wetswijzigingen, veel langer dan in normale straf-
procedures. De in 1997 doorgevoerde wijzigingen van het wetboek van
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strafrecht bracht de duur van het voorarrest in het gebied Zuidoost-
Anatolië terug van tien tot zeven dagen en zorgde voor een juridische
herziening van de opsluiting na vier dagen. De nieuwe wetgeving wij-
zigde tevens de grenzen waarbinnen opsluiting zonder juridische super-
visie mag plaatsvinden, of dit nu geldt binnen of buiten een gebied waar
de noodtoestand is afgekondigd: 48 uur voor één of twee aangeklaagde
personen en vier dagen voor drie of meer aangeklaagde personen. Ech-
ter, deze periode van vier dagen mag door de rechter binnen een gebied
waar de noodtoestand is afgekondigd tot zeven dagen en nogmaals van
zeven tot tien dagen worden verlengd.

De hoofdaanklager in een stad in het zuidoosten verklaarde dat de
rechter, bij het besluit om de duur van het voorarrest te verlengen, het
aantal personen, de aard en het aantal misdaden in kwestie, en de moei-
lijkheid van het vergaren van bewijsmateriaal in overweging neemt. Door
toepassing van deze basiscriteria worden deze beslissingen per zaak op-
nieuw bekeken. In de praktijk wordt een verlenging routinematig toege-
kend. Politie en gendarmerie kunnen het verzoek indienen de duur van
het voorarrest van een gevangene te verlengen indien zij meer tijd nodig
hebben om het onderzoek af te ronden. De hoofdaanklager zorgt er nor-
maal gesproken voor dat dit verzoek aan de rechter wordt voorgelegd. De
rechter laat de verdachte normaliter niet voorkomen tijdens de overwe-
ging van zo’n verzoek.

Tussen 1991 en 1995 heeft de politie regelmatig arrestaties gepostda-
teerd teneinde de verdachte langer in voorarrest te kunnen houden. Dit
schijnt tegenwoordig minder vaak voor te komen, al is deze praktijk nog
niet in zijn geheel verdwenen.

Een andere methode voor het omzeilen van de wettelijke beperkingen
is het tenlasteleggen van aanvullende beschuldigingen. Een moeder ver-
telde de delegatie het volgende verhaal: ‘Ze kwamen ’s nachts terwijl
mijn dochter lag te slapen. Ze maakten ons wakker en namen haar mee
voor verhoor. Ze is nooit meer teruggekomen. Aanvankelijk werd ze be-
schuldigd van aansporen tot geweld in de Gazi-zaak. Later werd ze ervan
beschuldigd een terrorist te zijn. Nadat ze hadden ontdekt dat ze niet
schuldig was aan enige criminele activiteit, kwamen ze met een andere
beschuldiging op de proppen. Als de ene beschuldiging geen stand
houdt, verzinnen ze gewoon een andere.’

In zo’n geval wordt de technische grens van opsluiting wel bewaakt,
maar wordt totaal voorbijgegaan aan de reden ervoor. Familieleden en
de advocaat van de verdachte hebben, dankzij de geheimzinnige om-
standigheden waarmee de arrestatie en de opsluiting zijn omringd, geen
enkele mogelijkheid om de lokatie of de duur van de opsluiting te verifië-
ren. Volgens de Oktoberwet heeft de politie het recht geen informatie te
geven over de lokatie van de gevangene of over het feit of er überhaupt
sprake is van opsluiting. Advocaten en familieleden kunnen hiertoe een
verzoek indienen bij de aanklager, maar het is zeer wel mogelijk dat hij,
mits hij zelf geen bevel tot aanhouding heeft gegeven, niet over informa-
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tie beschikt. Daarnaast wordt familieleden vaak de toegang tot de staats-
veiligheidsrechtbanken ontzegt in hun zoektocht naar familieleden.

Marteling en het onder druk verkrijgen van verklaringen

Het grootste gevaar van deze verlengde geïsoleerde opsluiting ligt in het
feit dat het martelingen toelaat en zelfs aanmoedigt als onderdeel van de
verhoormethode. De verdachte kan worden gedwongen, door middel
van psychische en fysieke intimidatie, een valse verklaring aan de politie
af te leggen en deze te ondertekenen of een valse verklaring af te leggen
die belastend is voor derden. De advocaten die werkzaam zijn binnen de
staatsveiligheidsrechtbanken gaven veel voorbeelden van zulke situaties
waarbij hun cliënten, en in sommige gevallen ook zij zelf, betrokken wa-
ren. Advocaten uit het arrondissement Diyarbakir, die zelf waren opge-
sloten en gemarteld, verklaarden bijvoorbeeld dat zij allen door een lid
van de gendarmerie waren gedwongen een verklaring te ondertekenen
die door de gendarmerie was opgesteld. In geen van de gevallen kregen
de advocaten toestemming de verklaring te lezen.

De directeur-generaal van het ministerie van justitie en andere hoog-
geplaatste functionarissen van het ministerie benadrukten bij de delega-
tie dat verklaringen die onder druk zijn verkregen onder geen beding
worden toegelaten in gerechtelijke procedures. Daarbij verwezen zij naar
art. 138 lid a van het wetboek van strafrecht, waarin staat vermeld dat
een verklaring uit vrije wil door de verdachte dient te zijn afgegeven en
dat verhoorders geen gebruik mogen maken van enige vorm van dwang,
zoals marteling, toediening van drogerende middelen of valse beloftes.
Zij verklaarden dat zulke verhoormethoden overeenkomstig art. 135 van
het wetboek van strafrecht in Turkije verboden zijn. Ook art. 254 van het
wetboek van strafrecht vermeldt dat bewijsmateriaal dat onder druk is
verkregen, niet wordt toegelaten in de bewijsvoering.

Er bestaat dus de nodige wetgeving om bewijsmateriaal dat onder
dwang is verkregen, uit te sluiten. Toch ontdekte de delegatie dat dit
bewijsmateriaal in de praktijk bijna nooit wordt uitgesloten. Dit kan wor-
den verklaard door een aantal factoren. Ten eerste blijkt uit de reacties
van rechters en aanklagers die werkzaam zijn binnen de staats-
veiligheidsrechtbanken dat zij weinig waarde hechten aan aanklachten
van martelingen. De president van de staatsveiligheidsrechtbank in
Istanbul verklaarde bijvoorbeeld dat ‘hij geen bewijsmateriaal toelaat dat
onder dwang is verkregen’. Maar verklaarde vervolgens ‘dat verdachten
die aanklachten van martelingen voor Europese rechtbanken brengen,
elkaar tijdens de opsluiting opzettelijk hebben verwond. Een forensisch
arts vertelde me ooit dat verdachten in de gevangenissen bedbodems
gebruiken om afdrukken op zichzelf te verkrijgen.’ Rechters die deze me-
ning delen zullen niet bereid zijn eventuele zelfbelastende verklaringen
van de verdachte buiten beschouwing te laten ondanks bewijs van mar-
teling.
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Ten tweede is het moeilijk forensisch bewijsmateriaal te verkrijgen dat
op marteling wijst. Er bestaan immers ondeugdelijke procedures voor
het vergaren van medisch bewijsmateriaal, terwijl de politie niet vol-
doende toerekenbaar is tijdens de verhoorperiode.

Ten derde kan een rechter, ingeval er bewijs van marteling bestaat, een
verdachte er op wijzen dat hij of zij een aparte zaak kan aanspannen te-
gen de politie bij het Hooggerechtshof. Dit houdt echter niet in dat dit
van enige invloed is op de voorliggende zaak in de staatsveiligheids-
rechtbank. Deze twee zaken zouden in principe gezamenlijk moeten
worden behandeld, maar dat gebeurt in werkelijkheid zo goed als nooit.

Tenslotte is het bijna onmogelijk om vast te stellen of een rechter
daadwerkelijk de verklaring van de verdachte buiten beschouwing laat
indien er aantoonbaar bewijs van marteling bestaat. De vermeende ver-
klaring onder dwang wordt niet uit het dossier verwijderd en de recht-
bank is niet verplicht een speciale conclusie te verbinden aan de aan-
klacht van marteling. Volgens Eren Keskin van de mensenrechten-
organisatie ‘is het niet mogelijk na te gaan hoe de rechtbank een verkla-
ring beoordeelt aangezien de rechtbank niet aangeeft hoe ze het bewijs-
materiaal behandelt’. Ôenal Sarihan, een vooraanstaande advocaat werk-
zaam in Ankara, voegt hieraan toe dat rechters het vonnis voorlezen
zonder hierbij te refereren aan onder dwang verkregen verklaringen. In
geval van hoger beroep krijgt het hooggerechtshof de uitspraak van de
lagere rechtbank voorgelegd, waarin op geen enkele manier wordt gere-
fereerd aan deze verklaringen. Het hooggerechtshof is dus niet in staat
verklaringen uit te sluiten die onder dwang zijn verkregen.

De delegatie is er, ondanks een gering aantal bemoedigende uitspra-
ken, van overtuigd dat onder dwang verkregen verklaringen nog altijd als
bewijs worden toegelaten in de staatsveiligheidsrechtbanken, en dat dit,
in sommige gevallen, de volledige basis is waarop een verdachte wordt
veroordeeld. Het feit dat staatsveiligheidsrechtbanken zich baseren op
onder dwang verkregen verklaringen vormt dan ook een aansporing voor
de politie om haar martelpraktijken en mishandelingen tijdens de verho-
ren voort te zetten.

Conclusie

De legitimiteit van het Turkse systeem van staatsveiligheidsrechtbanken
staat al sinds haar invoering onder druk. In 1976, drie jaar na oprichting,
werden ze weer opgeheven omdat ze grondwettelijke principes zouden
schenden. De staatsveiligheidsrechtbanken werden pas in de door het
leger opgestelde grondwet van 1982 opnieuw ingevoerd. Ondanks het
feit dat hierdoor de staatsveiligheidsrechtbanken niet kunnen worden
afgeschaft, blijven deze rechtbanken het doelwit van veel kritiek, met
tegenstrijdige resultaten. Volgens Erdal Güncer, hoofdaanklager van de
staatsveiligheidsrechtbank in Istanbul, gaat het om politieke kritiek. Hij
verklaart dat ‘politieke oppositiepartijen zullen beweren dat zij de staats-
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veiligheidsrechtbanken willen afschaffen, maar zodra zij in de regering
plaatsnemen zullen zij deze rechtbanken ondersteunen.’

Het systeem van de staatsveiligheidsrechtbanken is ook binnen de
mensenrechtenorganisaties in Turkije doelwit van kritiek. In een verkla-
ring van de mensenrechtenorganisatie in Istanbul van 24 oktober 1998
werd opgeroepen tot de opheffing van de staatsveiligheidsrechtbanken.
De mensenrechtenorganisatie keerde zich tegen de wijze waarop de
staatsveiligheidsrechtbanken politieke dissidenten bestraffen en wees
erop dat, ‘meer dan 10.000 mensen voor de staatsveiligheidsrechtbanken
zijn berecht voor hun politieke identiteit en voor het uitspreken van af-
wijkende meningen. Er zijn nog altijd 6.000 dossiers die rechtszaken be-
vatten op basis van art. 312 van de Turkse Strafwet en art. 8 van de Anti-
terreurwet.’

De president van de staatsveiligheidsrechtbank in Ankara gaf toe dat
‘de duur van het voorarrest technisch gezien zou moeten worden verkort,
maar dat we problemen hebben met het bestrijden van het terrorisme.’
Hij zei tevens ‘ik ben echt van mening dat de duur van het voorarrest
moet worden verkort. We hebben echter tijd nodig om dit te onderzoe-
ken vanwege de dreiging van het terrorisme. Zodra deze dreiging af-
neemt, zouden de mensenrechten weer in acht moeten worden geno-
men.’

Hooggeplaatste functionarissen van het ministerie van justitie erken-
nen dat de voorwaarden van inbewaringstelling een algemeen probleem
vormen en wezen erop dat het voorstel voor een nieuwe strafwet een op-
lossing zou kunnen zijn. Deze wet zou advocaten de mogelijkheid bieden
hun cliënten direct na inbewaringstelling te bezoeken. De duur van het
voorarrest bedraagt in dit wetsvoorstel in alle gevallen maximaal 48 uur,
en kan alleen worden verlengd na uitspraak van een rechter. De ver-
dachte heeft daarbij te allen tijde toegang tot zijn advocaat, ook tijdens
de verhoorfase. Het wetsvoorstel zal hoogstwaarschijnlijk het gebruik
van martelingen doen afnemen. De directeur-generaal waarschuwt ech-
ter dat het wetsvoorstel zich nog maar in de aanloopfase bevindt. Het zal
wijzigingen ondervinden en de implementatie ervan zou, ingeval het
wordt aangenomen, enige tijd in beslag nemen. De vooraanstaande par-
lementariër Sema Piskinsut was tevens van mening dat het onwaar-
schijnlijk zou zijn dat de regering Yilmaz deze hervorming in het wet-
boek van strafrecht zou kunnen doorvoeren. Die voorspelling bleek juist
te zijn.

Er bestaat in Turkije bij invloedrijke groeperingen en individuelen veel
steun voor de hervorming van de structuur en de procedures van de
staatsveiligheidsrechtbanken die niet aan internationale maatstaven vol-
doen. Hieronder vallen onder andere de georganiseerde balie, vooraan-
staande mensenrechtenorganisaties, vooraanstaande parlementariërs,
een aantal ministers, en een aantal rechters en aanklagers die veel erva-
ring hebben binnen de staatsveiligheidsrechtbanken. Gezien deze hoe-
veelheid steun is het opvallend dat er nog steeds geen verandering heeft
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plaatsgevonden. Er is geen twijfel mogelijk dat de staatsveiligheids-
rechtbanken – ongeacht de argumenten van hun voorstanders dat zij een
aandeel vormen in de strijd tegen terrorisme of drugsverkeer - een voor-
namelijk politiek doel dienen dat de bescherming van de mensenrechten
en de rechtspraak in de weg staat. Voor degenen die hun macht in de
Turkse samenleving door autoritaire methoden willen behouden, is het
te gemakkelijk de staatsveiligheidsrechtbanken te misbruiken.

Justitiële verkenningen, jrg. 26, nr. 8, 2000 86



Eerwraak in Turkije
Protest tegen de ‘traditiemoorden’

dr. C. van Eck*

Eerwraak is het doden omwille van de eer. De eer waar het om gaat is de
namus, dit is de kuisheid van vrouwen. Ook mannen hebben namus en
wel als hun vrouwelijke familieleden namuslu (kuis) zijn. De man is voor
zijn namus derhalve afhankelijk van zijn vrouwelijke familieleden. Het
kuis zijn van vrouwen betekent dat ze geen ongeoorloofd contact mogen
hebben met iemand van het andere geslacht. Dit gaat veel verder dan
maagdelijkheid tot het huwelijk en seksuele trouw aan de echtgenoot.
Wat wel en wat niet mag is per streek verschillend. Over het algemeen
zijn de namuscodes in Oost-Turkije strenger dan in West-Turkije. Naast
namus is er nog een ander woord voor eer, namelijk eref. Dit betekent eer
in de zin van aanzien, prestige. Namus is een onderdeel van de eref. Is de
namus bezoedeld dan is per definitie ook de eref aangetast, alleen kan
dit laatste in meer of mindere mate het geval zijn.

In Turkije komt eerwraak met de regelmaat van de klok voor. Cijfers
zijn niet voorradig, omdat eerwraak niet als zodanig gekwalificeerd
wordt door de Turkse justitie. Officieel gaat het om adam öldürme (het
doden van een mens). Als we een indicatie van de omvang van eerwraak
willen geven zijn we aangewezen op artikelen in de Turkse krant. Ooit
heb ik een aantal jaargangen van de Hürriyet geturfd en kwam toen op
een gemiddelde van zes eerwraken per maand.1 Ik heb het idee dat dat
de laatste tijd minder is, maar een afname in de Hürriyet betekent nog
niet dat dit in werkelijkheid zo is. Het is maar net hoeveel ‘vulling’ deze
sensatiekrant nodig heeft.

Eerwraak is niet hetzelfde als bloedwraak. Een bloedvete of bloed-
wraak (kan davası) is het doden volgens het principe ‘oog om oog, tand
om tand’. Omdat een eigen bloedverwant is gedood, wordt een bloedver-
want uit de familie van de dader om het leven gebracht. In de regel wordt
een belangrijk mannelijk familielid als slachtoffer gekozen, met name
iemand die kostwinner is, om de andere familie maximaal te treffen. Na
een bloedwraak kan wéer een bloedwraak gepleegd worden, ditmaal
door de familie van het slachtoffer van de bloedwraak. Zo kan een hele
keten aan bloedwraken ontstaan. Naar bloedwraak is onderzoek gedaan
door de Turkse antropoloog Mahmut Tezcan (1981).

* De auteur is turkologe en cultureel antropologe. In het kader van haar proefschrift was zij
verbonden aan de Amsterdamse School voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de
Universiteit van Amsterdam.
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Naar eerwraak in Turkije is geen onderzoek gedaan. Mijn eigen onder-
zoek betrof eerwraak bij Turken in Nederland (Van Eck, 2001). Eerwraak
wordt zowel in Turkije als bij Turken in Nederland, gepleegd door fami-
lies die van oorsprong van het platteland afkomstig zijn. In dit artikel ga
ik in op de volgende twee vragen: wat zeggen de islam en het Turkse wet-
boek van strafrecht (Türk Ceza Kanunu, afgekort TCK) over eerwraak. En
ten tweede: welke kritiek bestaat er in Turkije op eerwraak?

Eerwraak en de islam

Eerwraak komt in het gehele mediterrane gebied voor, zowel onder de
christelijke als onder de islamitische bevolking en is daarom niet exclu-
sief te koppelen aan de islam. Vaak wordt gedacht dat deze godsdienst
haar goedkeuring verleent aan het plegen van eerwraak. Kijken we echter
naar wat de koran werkelijk voorschrijft als straf op ‘zina’ (overspel, on-
tucht, onkuisheid) dan blijkt dit minder rigoreus te zijn dan het volksge-
loof wil. In de koran staat: ‘De overspelige vrouw en de overspelige man,
geselt een ieder hunner met honderd geselslagen. En laat geen mededogen
met hen u bevangen in Allah’s godsdienst, indien gij gelooft in Allah en de
laatste dag. En laat een aantal der gelovigen van hun bestraffing getuige
zijn’ (Koran 24,2).2 Later hebben islamitische rechtsgeleerden bepaald
wat Mohammed precies bedoeld heeft: ingeval van gehuwden of mensen
die ooit gehuwd zijn geweest is de straf op ‘zina’ gedood worden door
steniging. Alleen voor personen die nog nooit gehuwd zijn geweest geldt
de geseling als straf. Dood door steniging staat derhalve niet in de koran,
maar is gebaseerd op de tradities die toegeschreven zijn aan de Profeet
(hadith).3

‘Zina’ kan, ingeval de schuldige niet vrijwillig een bekentenis aflegt,
volgens de wet, overeenkomstig de woorden van de koran, slechts wor-
den bewezen indien vier mannelijke, aan alle wettelijke eisen
beantwoordende getuigen de waarheid van de beschuldiging bevestigen
(koran 24,4). Het geldt echter als aanbevelenswaardig de straf van de
schuldige af te wenden. De islamitische rechter moet de verdachte op
alle omstandigheden opmerkzaam maken, welke volgens de wet tot vrij-
spraak aanleiding kunnen geven. De rechter moet bijvoorbeeld uitdruk-

1 Geturfd voor de jaargangen 1992, 1993, 1994 van de Hürriyet. Dankzij Dick Koopman zijn
de ingebonden jaargangen van deze krant (momenteel tot en met 1994) in de UB-Leiden
te vinden (de laatste jaargang die zal worden ingebonden is 1998). Meestal is de inhoud
van de Europese editie hetzelfde als die in Turkije, op een paar pagina’s na die betrekking
hebben op regionaal nieuws. Het zou kunnen dat daardoor de Europese editie een ander
aantal eerwraken oplevert dan de Turkse editie. De Hürriyet moeten we zien als een soort
Turkse Telegraaf. Het is niet te vergelijken met de krant Cumhuriyet, die meer een soort
NRC-Handelsblad is, en waar nauwelijks eerwraken in te vinden zijn.

2 Uit de vertaling van Kramers (1956).
3 Zie de Koran 1992: voetnoot bij sura 4, 15.
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kelijk vragen of de ‘zina’ wellicht een ‘rechtsdwaling’ (sjoebha4) is ge-
weest, dat wil zeggen dat men in de vooronderstelling verkeerde dat er
geen sprake was van zina. Ook wordt in de wet aan de getuigen aanbevo-
len, om in dergelijke strafzaken geen getuigenis ten nadele van de schul-
dige af te leggen. Hieruit blijkt dat de toepassing van de straf op ‘zina’
feitelijk niet anders dan door een eigen bekentenis kan worden toegepast
(Juynboll, 1930, pp. 298-306). Zelfs als een vrouw zwanger is, is de ‘zina’
nog te ontkennen: zij kan bijvoorbeeld zeggen dat zij in het badhuis is
geweest, waar nog sperma lag en zij daardoor zwanger is geraakt. Is het
doden op grond van ‘zina’, gezien alle voorwaarden en sluipwegen om er
onderuit te komen, dus vrijwel niet toe te passen, de manier waarop eer-
wraak bij Turken plaatsvindt is volgens het islamitische recht al helemaal
nooit een goede daad: over het doden van degene die ‘zina’ heeft ge-
pleegd mag alleen beslist worden door de islamitische rechter, na een
gerechtelijke procedure. Het plegen van eerwraak na een familieberaad
is volgens het islamitische recht altijd verboden.5 Niettemin beroepen
eerwraakplegers zich wel op de islam bij het plegen van hun daad.

Het Turkse wetboek van strafrecht

Na de ondergang van het Osmaanse Rijk en de stichting van de Repu-
bliek Turkije in 1923 werden de islamitische rechtbanken afgeschaft en
haalde men modellen voor nieuwe wetboeken uit diverse Europese lan-
den. Zo is het Turks Burgerlijk Wetboek geënd op het Zwitserse, het
Turkse Wetboek van Handel op het Franse en het Turkse Wetboek van
Strafrecht op het Italiaanse.6

In Turkije staat op het opzettelijk doden van een mens een zware ge-
vangenisstraf van 24-30 jaar (wetsartikel 448 TCK). Is het slachtoffer een
familielid dan is de straf levenslang (artikel 449/1 TCK). In een poging de
bloedwraak zoveel mogelijk uit te bannen wordt deze extra zwaar be-
straft en wel met de doodstraf.7 Het doden met het doel de eer (namus)
te zuiveren is echter geen verzwarende factor, integendeel. In het Turkse
Wetboek van Strafrecht zijn twee wetsartikelen opgenomen waarbij aan
het doden met een eermotief strafvermindering wordt toegekend.8 Arti-

4 Juynboll (1930, p. 218).
5 Mondelinge mededeling van prof. dr. L.P.H.M. Buskens, werkzaam op het vakgebied van

Recht en Cultuur van de islam bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit
Utrecht.

6 Zie Önder, 1962, p. 427. Op 1 juli 1926 trad het wetboek van strafrecht in Turkije in
werking.

7 Voor de tenuitvoerlegging van de doodstraf is de goedkeuring van het Turkse parlement
nodig (artikel 2 van de Tenuitvoerleggingswet). Deze goedkeuring wordt in de praktijk niet
gegeven, waardoor de doodstraf automatisch veranderd in levenslange gevangenisstraf.

8 Het is echter niet zo dat de term ‘eerwraak’ door het Turkse wetboek wordt genoemd.
Eerwraak valt onder ‘adam öldürme’ (het doden van een mens). Aykut (1999, p. 45) gaat
hier ook op in bij zijn lezing over eerwraak: ‘Het gebruik van het woord eerwraak
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kel 453 handelt om het doden van een pasgeboren kind om redenen van
namus. Gewoonlijk gaat het om een buitenechtelijke geboorte. De baby
moet worden gedood, omdat anders de moeder – meestal een ongehuwd
meisje – en haar familie in opspraak komen. Önder (1962, p. 569) wijst er
op dat de moord direct na de geboorte van het kind moet zijn gepleegd,
daar anders van toepassing van dit artikel geen sprake meer kan zijn. In
1991 is dit wetsartikel aangepast: de dader mag alleen nog maar de moe-
der zijn en de reden is niet meer de namus redden, maar de eref.9 De
Turkse officier van justitie Zekeriya Sevimli10 kon mij niet uitleggen
waarom nu het woord eref in plaats van namus werd gebruikt. ‘Ach, ze
willen gewoon westers doen’, was zijn commentaar.11

Wetsartikel 462 handelt om het doden bij het betrappen op overspel.
Dit wordt door Turkse juristen onderling wel ‘Italyan usülü boşanma’
(echtscheiding op zijn Italiaans) genoemd, omdat dit wetsartikel van het
Italiaanse Wetboek van Strafrecht is overgenomen (Tanrıyar, 1987, p. 56).
De gevangenisstraf wordt gereduceerd tot een achtste van de straf, wan-
neer de moord/doodslag gepleegd is tijdens of kort na een onmiskenbare
situatie van overspel of ontucht.12 Let wel: ook de vrouw die haar man
doodt, nadat zij hem betrapt op overspel, kan aanspraak maken op dit
artikel. In de volksmond wordt dan echter niet van eerwraak gesproken,
maar van jaloeziemoord (kıskançlık cinayeti).

De eerwraken waar deze wetsartikelen niet op van toepassing zijn, en
dit zijn de meeste, kan de rechter laten vallen onder de algemene artike-
len 51 en 59 van het Turkse Wetboek van Strafrecht.13 Artikel 51 kan van

suggereert dat er een apart wetsartikel bestaat waarin deze moorden worden behandeld.
Dit is echter niet het geval. Er zijn alleen bepaalde wetsartikelen die in bepaalde gevallen
een strafvermindering geven’.

9 De oorspronkelijke wetstekst van artikel 453 luidt: Als een moord gepleegd is op een net
geboren kind, om de namus van de dader of zijn vrouw of zijn moeder of zijn dochter of
zijn kleindochter of zijn geadopteerde dochter of zijn zuster te redden, zal de dader een
zware gevangenisstraf worden opgelegd tussen de vijf en de tien jaar. Dit artikel is
veranderd in: Als een pas geboren kind gedood wordt door de moeder met het doel haar
eref te redden, wordt aan haar vier tot acht jaar gevangenisstraf gegeven.

10 Met hem heb ik op 19 juli 2000 te Ankara gesproken.
11 Een aan artikel 453 verwant wetsartikel is artikel 472 uit het Turkse Wetboek van Strafrecht

wat bepaalt dat strafvermindering gegeven wordt wanneer een miskraam opgewekt wordt
om de namus te redden. Dit valt echter niet onder moord/doodslag.

12 Aykut (1999, pp. 56-57) gaat uitdrukkelijk in op de twee voorwaarden verbonden aan
wetsartikel 462: 1. een tijdsvoorwaarde: de handeling moet verricht zijn tijdens de situatie
van overspel of ontucht of terwijl dit soort relatie op het punt stond te gebeuren of vlak
nadat het gebeurd is. 2. een personenvoorwaarde: het moet gaan om de echtgenoot, de
echtgenote, de broer of de zuster, de kinderen of kleinkinderen en degene waarmee de
handeling wordt verricht. De wetgever gaat er vanuit dat de persoon die getuige is van een
dergelijk overspel een zodanige psychologische klap krijgt, dat hij/zij niet meer uit vrije wil
kan handelen.

13 Officier van justitie Zekeriya Sevimli wees me er met nadruk op dat het hier niet gaat om
een verplichting, maar om een mogelijkheid.
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toepassing worden verklaard indien er sprake is van hevige droefheid
(elem) of – lichte dan wel zware – provocatie (hafif/aǧır tahrik). Wanneer
bijvoorbeeld iemand zich ten gevolge van namusverlies niet meer in de
gemeenschap durft te vertonen accepteert de rechter dit als ‘hevige
droefheid’. Indien een vrouw er met een vriend vandoor gaat, kan dit op-
gevat worden als provocatie aan het adres van haar mannelijke familiele-
den. Artikel 59 houdt in dat de rechtbank de straf kan verlagen indien er
naar het goeddunken van de rechtbank redenen zijn ten gunste van de
dader, dit kan bijvoorbeeld zijn het goede gedrag tijdens de rechtszit-
ting.14 De wetsartikelen 51 en 59 zijn zeker niet alleen bedoeld voor eer-
wraakplegers.

Op grond van de Wet op de Tenuitvoerlegging van Straffen15 wordt au-
tomatisch de straf voor ongeveer 40% uitgezeten.16 Hier profiteren niet
alleen eerwraakplegers van, maar alle veroordeelden. Er zijn in deze wet
geen speciale bepalingen voor eerwraakplegers.

Protest tegen eerwraak

Eerwraak wordt door de Turkse plattelandsbevolking gezien als töre ge-
reǧi (noodzaak uit traditie), sevap i (een goede daad) en pisliǧin temizlen-
mesi (het opruimen van een viezigheid). In de Turkse samenleving zijn in
het openbaar maar weinig kritische geluiden over eerwraak te bespeu-
ren. Een uitzondering is het boekje Töre kıskacında kadın (De vrouw in
de tang van de traditie) van Mehmet Faraç. Dit boekje kwam in juni 1998
uit en beschrijft vijf eerwraken op meisjes in de stad Urfa (Zuid-Oost Tur-
kije) in de jaren 1994-1998. Het is heel bijzonder dat er een Turks boek
gewijd wordt aan eerwraak. Een tweetal eerwraken die Faraç beschrijft
wil ik hier kort weergeven.

‘Verbrijzeld onder de tractor’17

Op 25 augustus 1995 loopt de 25-jarige vrouw Rabia Oǧuz, die nog onge-
huwd is en bij haar ouders in het dorp Kısas köyü (13 kilometer van Urfa)
woont, van huis weg om naar haar vriend Mahmut te gaan. Zij komt er

14 Met dank aan Muzaffer Cebesoy, rechter te Ankara, voor zijn uitleg van de wetsartikelen.
Met hem heb ik gesproken in de zomer van 1997.

15 Deze heet voluit Cezaların Infazı hakkında Kanun (de wet met betrekking tot de tenuitvoer-
legging van straffen), afkorting: CIK. Wordt wel kortweg Infaz Yasası of Infaz Kanunu (de
tenuitvoerleggingswet) genoemd. Wordt beschreven in Türk Ceza Kanunu (2000, pp.
437-462).

16 In de Infaz Yasası, artikel 19 (Turk Ceza Kanunu, 2000, p. 453) staat beschreven: De mensen
die de doodstraf krijgen, krijgen dertig jaar gevangenisstraf, de mensen die levenslang hebben
gekregen zitten twintig jaar uit en de overige straffen worden voor de helft uitgezeten. Het
toegevoegde artikel 2 (Turk Ceza Kanunu, 2000, p. 456) bepaalt daarenboven dat van de
helft gevangenisstraf die overblijft van elke maand er zes dagen afgaan.

17 Faraç (1998, pp. 39-53).
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echter al snel achter dat haar vriend getrouwd is en vlucht naar de gen-
darme. Haar vader komt haar opvragen en de gendarme geeft haar aan
hem mee. Op 29 augustus 1995 wordt Rabia in haar dorp vermoord door-
dat met een tractor vele malen over haar heen wordt gereden. Dit wordt
gedaan door haar oudere broer Mustafa Oǧuz, geholpen door een viertal
mannelijke verwanten. Vele dorpelingen zijn hier getuige van, maar nie-
mand belt de gendarme of probeert de moord te voorkomen.

Mustafa Oǧuz krijgt in eerste instantie levenslange gevangenisstraf, om-
dat hij een bloedverwante heeft gedood. Omdat er volgens de rechtbank
sprake is van zware provocatie (aǧır tahrik) wordt de straf verlaagd tot 15
jaar. Gezien zijn gedrag bij de rechtbank wordt de straf verder verlaagd tot
12 jaar en 6 maanden. De andere daders krijgen in eerste instantie 20 jaar
gevangenisstraf. Omdat er sprake is van lichte provocatie (hafif tahrik)
wordt de straf verlaagd tot 15 jaar. Gezien het (goede) gedrag van de ver-
dachten voor de rechtbank wordt de straf verder verlaagd tot 12 jaar en 6
maanden gevangenisstraf. Op grond van de Wet op de tenuitvoerlegging
van straffen zullen deze eerwraakplegers uiteindelijk vijf jaar in de gevan-
genis doorbrengen.

‘Messteken op het plein’18

Op 26 februari 1996 wordt in Urfa het 16-jarige Koerdische meisje Sevda
Gök met messteken om het leven gebracht door haar 14-jarige neef19 Meh-
met Tamer, die in de bouw werkt. Het meisje woonde in de Sinem Sokak-
straat20 van de sloppenwijk Süleymaniye te Urfa en was het oudste kind in
een gezin van acht kinderen. Mehmet sneed haar de keel af. Hij deed dit
op het drukke plein Süleymaniye meydanı, dat midden in de sloppenwijk
is gelegen. Mehmet verklaarde bij de politie: ‘Ik ben bedroefd, maar onze
traditie gebiedt dat ik haar vermoord’. Sevda had de dood verdiend, omdat
ze voortdurend wegliep van huis en zich ophield in lunchrooms en café’s.
Naar dat soort gelegenheden gingen in Urfa alleen studenten van de uni-
versiteit. Op een gegeven moment had Sevda een plek gekregen in een kin-
dertehuis, maar haar familie beijverde zich om haar terug te krijgen. Ze
werd weer aan haar ouders teruggegeven, maar liep daarna al snel weer
weg van huis. Mehmet had bij zijn eerwraak de hulp van Celal en Murat
Tamer, twee zonen van zijn vadersbroer. Deze pakten Sevda vast terwijl
Mehmet op haar instak. Celal en Murat vluchtten daarna weg. Hoewel er
vele getuigen waren, vertelde niemand de politie hun identiteit. Bij de au-
topsie bleek dat het meisje nog maagd was. Mehmet Tamer kreeg in eerste
instantie 24 jaar gevangenisstraf. Omdat hij onder de 15 jaar was werd de

18 Faraç (1998, pp. 57-65).
19 Mehmet en Sevda zijn teyze çocukları: hun moeders zijn zusters van elkaar.
20 Deze vertaling is standaard, alhoewel eigenlijk dubbelop: ‘sokak’ betekent namelijk straat.

Dit is analoog aan vertalingen als ‘het plein Süleymaniye meydanı’, waar ook twee maal
hetzelfde wordt vermeld (meydan is plein).
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straf verlaagd tot 7 jaar.21 Op grond van de Wet op de tenuitvoerlegging
van straffen zal hij uiteindelijk 2 jaar, 9 maanden en 25 dagen in de ge-
vangenis doorbrengen.

Dat de eerwraak met de tractor op zo’n ‘moeilijke’ manier werd volbracht
komt omdat men er zonder gevangenisstraf vanaf wilde komen. Mehmet
Alagöz, de toenmalige voorzitter van de orde der advocaten in Urfa,
noemt drie manieren van eerwraak: de geplande eerwraak waar de dader
uitkomt voor zijn daad, de ongeplande eerwraak en de eerwraak die het
aanzien van een ongeluk of zelfmoord krijgt. Blijkbaar is deze laatste
soort eerwraak niet zo zeldzaam en moeten we deze serieus als een
aparte vorm van eerwraak zien.22

Wat opvalt aan beide casussen is dat niemand ingrijpt ten tijde van het
plegen van de eerwraak. Dit is regel. Ook voordat de eerwraak wordt ge-
pleegd is deze houding er al: niemand wil zich bemoeien met een gezin
dat in een erekwestie is beland. Men is veel te bang dat bemoeizucht
geïnterpreteerd wordt als medeplichtigheid en men het eerwraak-
slachtoffer wordt. De algehele staat van totale noninterventie wordt ech-
ter in de tractorcasus doorbroken. Faraç beschrijft hoe de dorpelingen in
opstand komen tegen de eerwraakplegers. Als blijkt dat de daders na het
‘ongeval’ ongestraft rond blijven lopen, komen de dorpelingen in actie:
ze schrijven brieven aan de autoriteiten om uit de doeken te doen hoe
het in elkaar zit. Hierop wordt de zaak in behandeling genomen en leidt
dit tot de al genoemde veroordeling van de daders (Faraç, 1998, pp. 45-
48).

Tegen de eerwraak op het plein wordt niet van lokale zijde geprotes-
teerd, maar vanuit de steden in West-Turkije. Deze eerwraak krijgt veel
aandacht doordat een verslaggeefster van de Hürriyet, Zeynep Atikkan,
toevallig in Urfa is en uitgebreid over deze eerwraak bericht. Leden van
Turkse vrouwenorganisaties reizen daarop naar Urfa om de rechtszitting
bij te wonen. Als ze niet worden toegelaten, omdat de zitting niet open-
baar is, in verband met de minderjarigheid van de verdachte, gaat de
groep naar het marktplein waar de eerwraak heeft plaatsgevonden, en
legt anjers op de plek waar het meisje is gedood.23 Het protest is niet al-
leen gericht tegen de eerwraak, maar ook tegen Urfa waar de eerwraak
stilzwijgend is goedgekeurd.

21 Dit is de maximumstraf voor minderjarigen tussen de 11-15 jaar (artikel 54/2 TCK).
22 Gülden Aydın, ‘Bir cinayetin anatomisi’ in Hürriyet 7-4-1996. Ook een van de andere

eerwraken die Faraç (1998, pp. 101-113) beschrijft is door middel van het overrijden per
tractor gepleegd.

23 Voor een foto hiervan zie Van Eck (1996, pp. 24-25).
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Kritiek op de wetsartikelen

In het Turkse tijdschrift Nokta wordt al in 1987 kritiek geuit op de speci-
fieke wetsartikelen over eerwraak. Advocaat Kenan Hamsioǧlu is van me-
ning dat artikel 462, welke de gevangenisstraf in bepaalde gevallen redu-
ceert tot een achtste van de eigenlijke straf, bijna aanzet tot doden in
dergelijke situaties (Tanrıyar, 1987, p. 56). Hij vindt dat dit artikel moet
worden afgeschaft, omdat eerwraak zo haast iets wordt waar je recht op
hebt. Ook de Turkse criminoloog Dönmezer is van mening dat dit wets-
artikel ‘bijna het doden als excuseerbaar ziet’ (Tanrıyar, 1987, p. 56).

In het Turkse studentenblad Çırak (1993) uit Gaye Dinçel kritiek op
wetsartikel 453. Zij vindt dat babymoordenaars er met een lage straf
vanaf komen. Volgens haar komt de wet in feite hierop neer: ‘Dood uw
buitenechtelijke kind zo snel mogelijk, opdat zowel uw namus gered
wordt als uw straf zo laag mogelijk is’. En zij concludeert: ‘Hier is het be-
wijs dat de namus van de familie belangrijker is dan het recht op leven’.
Zij roept vrouwen op om solidair met elkaar te zijn en de wet te verande-
ren.

In september 1999 wordt in Ankara door het Algemeen Directoraat
‘Status en Problemen van Vrouwen’ van het Algemeen Ministerie een
forum gehouden over ‘traditiemoorden’, hiermee wordt eer- en bloed-
wraak bedoeld. De lezingen en discussies staan in de bundel ‘Töre cinay-
etleri’.24 Tijdens het forum betoogt Ahin25 (1999, p. 38) dat wetsartikel
462, dat bedoeld is om doden te verbieden, in deze vorm eerder de po-
tentie heeft om er toe aan te zetten. Dit wetsartikel moet volgens ahin
worden opgeheven en worden behandeld binnen het gewone wetsartikel
over provocatie (waarmee hij artikel 51 bedoelt). Ahin (1999, p. 39) be-
grijpt de zin van de verandering van artikel 453 niet en is van mening dat
het artikel in zijn geheel moet worden opgeheven. Dit zou volgens hem
ook moeten gebeuren met artikel 472. Ook advocate Sarıhan (1999, p. 69)
vindt dat het Turkse parlement de wetsartikelen 453 en 462 moet ophef-
fen. Tijdens de discussie na afloop wordt echter duidelijk gesteld dat het
niet alleen deze wetsartikelen zijn die moeten worden opgeheven, maar
meer de invulling van het begrip tahrik (provocatie) uit artikel 51. De
meeste eerwraakplegers kunnen hier namelijk een beroep op doen (Töre
cinayetleri, 1999, pp. 112-113).

Advocate Sarıhan meldt tijdens het forum dat een aantal vrouwelijke
advocaten uit Ankara sinds de jaren tachtig gratis eerwraakprocessen in
Ankara bijwoont en probeert de daders en familie andere normen en
waarden bij te brengen. Ze geeft toe dat dit erg moeilijk is. Deze vrouwe-
lijke advocaten hebben in de jaren negentig de Moderne Juristen Vereni-

24 Deze is gratis af te halen bij het betreffende directoraat op het adres Merutiyet Caddesi 19
te Ankara.

25 Yrd. Doç. Dr. Cumhur Ahin, werkzaam aan de faculteit rechten van de Gazi Universiteit te
Ankara.
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ging (Çaǧdaş Hukukçular Derneǧi) en de Vrouwencommissie van de Orde
der Advocaten te Ankara (Ankara Barosu Kadın Komisyonu) opgericht. Ze
hebben hun werkterrein uitgebreid buiten Ankara en ook eerwraak-
processen in Urfa, Diyarbakır, Kars en Kırşehir bijgewoond. Volgens Ahin
heeft dit met name bij de rechtbanken buiten Ankara een positieve in-
vloed op de rechters: ‘Bij eerwraakprocessen is de rechter vaak onder
grote invloed van dezelfde gewoonten als de eerwraakplegers. Door onze
aanwezigheid en het geven van onze ideeën krijgt de rechter dezelfde
ideeën als wij op het gebied van de mensenrechten en komt tot het besef
dat het recht op leven een basisrecht van elk individu is’ (Ahin, 1999, p.
67). Het Samenwerkingsverband van Vrouwencommissies van de Orde
van Advocaten in Turkije (Türkiye Baroları Kadın Komisyonları Birliǧi –
Tubakom) heeft eerwraak inmiddels als spoedeisend probleem op de
agenda gezet (Sarıhan, 1999, p. 68).

Naast deze forumleden werpt ook landsadvocate Vildan Yirmibeşoǧlu
te Istanbul zich op als tegenstandster van eerwraak. Op het Turkse jour-
naal van kanaal NTV van 8 juni 2000 laat zij zich kritisch uit over de
overheidsinstanties. Zij is van mening dat meisjes die in opspraak komen
niet genoeg beschermd worden tegen hun familieleden. Als voorbeeld
geeft zij de hier beschreven tractorcasus. De gendarme geeft het meisje
Rabia terug aan haar familie na het aannemen van steekpenningen. Ook
geeft zij het voorbeeld van Sevda Gök, uit de casus Messteken op het
plein, waar Sevda niet in het kindertehuis mag blijven, omdat haar
ouders haar weer opeisen. Ehabettin Harput, de gouverneur van Urfa,
die geïnterviewd wordt door Mehmet Faraç, noemt ditzelfde punt: ‘Er
moet een plek worden gevonden waar van huis weggevluchte meisjes
kunnen verblijven tot het thuisfront gekalmeerd is. Of het meisje nu ge-
vlucht is of geschaakt, ze komt op een gegeven moment bij de politie of
wordt gearresteerd door de politie. De politie geeft het meisje dan terug
aan haar ouders. De meisjes tot achttien jaar moeten verplicht door de
politie aan haar familie worden teruggegeven. Maar als we de werkelijk-
heid van dit gebied [Urfa] in ogenschouw nemen, moeten we de meisjes
op een plek beschermen tot de vrede weer getekend is met haar familie
(...). Wellicht dat op die manier eerwraak voorkomen kan worden (Faraç,
1998, p. 119).

Slot

Door de publiciteit over de eerwraken, met name die over de casus Mes-
steken op het plein werd de stad Urfa, dat voluit Kanlıurfa (Urfa met
faam) heet, in de kranten wel Kanlıurfa (Urfa met bloed) genoemd
(Faraç, 1998, p. 64). Hier waren inwoners van Urfa verbolgen over. De in
Urfa werkzame journalist Bülent Okutan, verwoordde de kritiek als volgt:
‘Het is nu net alsof alleen in Urfa eerwraak wordt gepleegd, hoewel de-
zelfde soort eerwraak ook in Istanbul en Ankara voorkomt’ (Faraç, 1998,
p. 115). Mede door het boekje van Faraç is de aandacht geheel gericht op
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eerwraak in Zuid-Oost Turkije, terwijl eerwraak in heel Turkije plaats-
vindt. Eerwraak is niet gebonden aan een bepaalde regio, en door de
massale trek van het platteland naar de stad, ook niet meer aan rurale
gebieden.

Ik zou daarnaast nog een ander kritiekpunt willen noemen ten aanzien
van het boekje van Faraç: Faraç beschrijft alleen vrouwelijke slachtoffers
van eerwraak. Ook (jonge)mannen kunnen echter eerwraakslachtoffer
worden, wanneer zij de namus van een meisje schenden. In de discussie
over eerwraak, zoals ook blijkt uit het forum te Ankara, wordt dit vaak
vergeten en stelt men de relatie dader – gelijk slachtoffer gelijk aan man –
vrouw. Tenslotte wil ik officier van justitie Zekeriya Sevimli nog aan het
woord laten. Ik was zomer 2000 zeer enthousiast toen ik de bundel over
het forum te Ankara ontdekte. Zijn ontnuchterende antwoord was ech-
ter: ‘Zo’n forum lijkt heel wat, maar dat is alleen maar gepraat in de
hoofdstad. Dat bereikt de plattelanders echt niet. Het lijkt heel wat aan
kritiek, maar in feite is het maar heel marginaal’.
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Başbakanlık Kadının Statüsü ve
Sorunları Genel Müdürlüǧü, Ankara,
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1999
Tezcan, M.
Türk Ceza Kanunu
Ankara, Yetkin Basım Yayım ve
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Vrouwenstrijd in Turkije
Van het late Osmaanse Rijk tot heden

drs. N. A. N. M. van Os*

Het bestaan van een – zogenaamde – eerste feministische golf in Neder-
land en andere ‘westerse’ landen is genoegzaam bekend. Dat deze eerste
feministische golf ook haar tegenhangers had in landen die – terecht of
onterecht – een minder goede reputatie hebben wat betreft de positie
van vrouwen in hun maatschappij is minder bekend. In de tweede helft
van de negentiende eeuw en zeker aan het begin van de twintigste eeuw
ontplooiden echter ook vrouwen in landen als China, Japan, Perzië,
Egypte en het Osmaanse Rijk vele activiteiten om hun positie in de sa-
menleving te verbeteren (Jayawardena, 1986; Badran, 1995). Ook door de
zogenaamde tweede feministische golf zijn deze landen niet onberoerd
gelaten.

In dit artikel worden de vrouwenbewegingen in het late Osmaanse Rijk
en haar opvolger, de Republiek Turkije nader beschouwd. Beginnend in
het midden van de negentiende eeuw zal het burgerlijk feminisme van
Osmaanse moslimvrouwen van de eerste feministische golf worden be-
sproken. Ook zal kort worden ingegaan op de kemalistische hervormin-
gen van de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Vervolgens zal
het feminisme, in zijn verschillende vormen, worden besproken zoals
dat zich aan het einde van de twintigste eeuw ontwikkelde. Daarbij zal
speciaal aandacht worden besteed aan de strijd voor meer rechtsgelijk-
heid voor vrouwen en dan, meer specifiek, de strijd in verband met het
Burgerlijk Wetboek.

Stemmen vanachter de sluier

In 1868 verscheen er in een Osmaans-Turkse krant een ingezonden brief
ondertekend met ‘drie vrouwen’. Deze – onbekende – vrouwen klaagden
dat zij voor een reis op de stoomboten op de Bosphorus hetzelfde bedrag
moesten betalen, terwijl ze verplicht waren binnen, benedendeks, te zit-
ten. De mannen daarentegen hadden de keus buiten op het dek, in de
frisse lucht, of binnen plaats te nemen. Dit is voor zover we weten de eer-
ste ingezonden brief in een Osmaans-Turkse krant, waarschijnlijk door
vrouwen geschreven, waarin protest wordt aangetekend tegen een on-
derscheid gemaakt op basis van sekse. Dezelfde krant, Terakki (Vooruit-
gang) publiceerde nog meer artikelen met betrekking tot vrouwen en

* De auteur is verbonden aan de universiteit van Leiden en is gedetacheerd bij de Bilgi
University in Istanbul.
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hun positie in de samenleving. Er verschenen artikelen over de strijd
voor vrouwenrechten in Frankrijk en een discussie over polygamie werd
ook niet uit de weg gegaan.

De eigenaar en de redacteuren van de krant vonden vrouwen blijkbaar
zo’n interessant onderwerp – en ook potentieel lezerspubliek – dat ze in
juni 1869 zelfs een aparte bijlage voor vrouwen begonnen te publiceren.
Deze bijlage, ‘”Vooruitgang” voor Deugdzame Dames’, werd daarmee het
eerste Osmaans Turkse vrouwentijdschrift. Na dit eerste tijdschrift volg-
den nog vele andere. Deze vrouwentijdschriften vormen samen met de
realistische romans die in die tijd begonnen te verschijnen een goede
bron voor informatie over de veranderende ideeën betreffende de positie
van vrouwen in de Osmaanse maatschappij.

Deze ideeën veranderden mede onder invloed van andere ontwikke-
lingen. Aan het einde van de achttiende eeuw en begin van de negen-
tiende eeuw werd door een deel van de Osmaanse intellectuele en be-
stuurlijke elite in Istanbul erkend dat grondige hervormingen in het leger
en de administratie onvermijdelijk waren. Het eens zo gevreesde Os-
maanse Rijk verloor zijn oorlogen en het lukte de centrale autoriteiten in
Istanbul niet meer hun gezag in de provincies te doen gelden. Leger en
bestuur moesten ‘gemoderniseerd’ worden. Daartoe werden studenten
naar Europa, met name Frankrijk, gestuurd en werden er nieuwe scholen
geopend waar instructeurs uit het buitenland hun kennis met de Os-
maanse studenten deelden. Verder werden Europese werken op het ge-
bied van de diverse wetenschappen vertaald.

De kennis die verworven werd, beperkte zich niet alleen tot bestuur en
militaire aangelegenheden. Een snel groeiende groep ambtenaren en
militairen was getuige van de soms stormachtige gebeurtenissen in het
Europa van de negentiende eeuw en werd beïnvloed door de ideeën die
daar ontwikkeld werden. Ook de discussies die in Europa plaatsvonden
rondom de positie van de vrouw moeten hun sporen hebben achtergela-
ten. Het waren dan ook vooral mannen die in de eerste jaren dit onder-
werp aansneden en bediscussieerden. Al gauw namen vrouwen echter
ook zelf actief deel aan deze discussies. De vrouwentijdschriften en later
ook algemene kranten en tijdschriften vormden uitstekende media daar-
voor. Wie waren deze vrouwen en wat wilden ze?

In het Osmaanse Rijk was het aantal moslimvrouwen dat onderwijs
kreeg beperkt en de vrouwen die onderwijs genoten kwamen meestal
niet verder dan een aantal jaren lessen in het ‘lezen’, oftewel reciteren
van de Koran.1 De mannen die in het kader van de hervormingen de
nieuwe seculiere scholen bezochten of een poos in het buitenland ver-
bleven werden beïnvloed door de ‘westerse’ ideeën betreffende het be-
lang van onderwijs voor vrouwen. Waarschijnlijk waren ook de meisjes-
scholen die in de loop van de negentiende eeuw werden geopend door

1 Het percentage mannen dat onderwijs genoot was overigens, zeker buiten de grote steden,
ook niet hoog.
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missionarissen en zendelingen van invloed. De niet-moslim vrouwen die
daar onderwijs volgden, vormden wellicht een voorbeeld voor de
moslimvaders.

Hoewel de gegevens schaars zijn lijkt het erop dat een groeiend aantal
vaders open stond voor het idee dat niet alleen hun zonen, maar ook
hun dochters onderwijs dienden te krijgen. De beter gesitueerde families
opteerden vaak voor onderwijs aan huis en huurden daar soms de beste
leraren van hun tijd voor in. Een andere optie vormden de, vaak kleine,
privé-schooltjes die onwikkelde, vooraanstaande vrouwen opzetten in
hun huis. Verder was ook de overheid actief in het openen van scholen
voor meisjes. Een wet uit 1869 stelde dat onderwijs verplicht was voor
jongens tussen 6 en 11 en meisjes tussen 6 en 10. Een probleem was dat,
zeker voor de wat oudere meisjes, onderwijs gegeven door mannen werd
gezien als ongewenst. In 1871 werd daarom de eerste kweekschool voor
vrouwen geopend. Dit zou tot het tweede decennium van de twintigste
eeuw de hoogste onderwijsinstelling voor vrouwen blijven (Fierson,
1996).

Deze ontwikkelingen betekenden dat met name in steden als Istanbul
en Thessaloniki,2 een groeiend, maar nog steeds beperkt, aantal vrouwen
kon lezen en schrijven. Het waren deze vrouwen, die het voortouw na-
men in het uiten van hun wensen en hun kritiek op hun positie. Ze be-
hoorden in het algemeen tot de betere klassen in de Osmaanse maat-
schappij: met name de nieuwe middenklasse van seculier opgeleide
ambtenaren en militairen die zich ontwikkelde ten gevolge van de her-
vormingen en die openstond voor veranderingen.

De ideeën en wensen van deze vrouwen vallen binnen het kader van
wat ‘familiaal feminisme’ of ook wel ‘bourgeois’, ‘liberaal’ of ‘sociaal’ fe-
minisme wordt genoemd. Deze vorm van feminisme gaat uit van het be-
staan van een patriarchale maatschappij en probeert de positie van
vrouwen binnen de bestaande patriarchale structuur te veranderen.
Mannen en vrouwen worden door familiaal feministen als verschillend
en elkaar complementerend gezien. In plaats van gelijkheid streven ze
naar gelijkwaardigheid, ofwel ‘gelijkheid in verschil’. Daarbij is de vrouw
als individu niet het uitgangspunt, maar de maatschappij als geheel. Ver-
betering van de positie van de vrouw wordt nagestreefd omdat dat ten
goed zou komen aan de samenleving (Nash, 1996; Offen, 1984).

De Osmaanse vrouwen dienovereenkomstig wilden geen radicale ver-
anderingen, maar streefden ernaar hun positie binnen de bestaande
man-vrouw verhoudingen te verbeteren. Een van de belangrijkste pun-
ten in hun ‘strijd’ was het verkrijgen van beter onderwijs. De argumenten
aangevoerd om de noodzaak van beter onderwijs voor vrouwen aan te
tonen vormen ook een duidelijke illustratie van het ‘sociale’ karakter van
het feminisme onder de Osmaanse Moslim vrouwen. Het onderwijs
diende niet zozeer om de individuele vrouwen een kans te geven zich te

2 Tot 1912 deel van het Osmaanse Rijk.
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ontwikkelen, als wel om met behulp van beter onderwijs betere moeders,
echtgenoten en huisvrouwen te creëren. Deze betere moeders, echtge-
noten en huisvrouwen zouden moeten leiden tot een beter en gelukkiger
gezinsleven. Deze gezinnen vormden, zo luidden de redenering, de
hoeksteen van de Osmaanse samenleving. Door de vrouwen dus beter
onderwijs te bieden, zou de Osmaanse samenleving als een geheel er op
vooruitgaan. Niet zelfontwikkeling, maar het nut voor de samenleving,
de natie, en voor sommige auteurs zelfs het ras, stond voorop in de argu-
menten voor beter onderwijs voor vrouwen die de diverse auteurs, zowel
man als vrouw, gebruikten (Van Os, 2001).

Politieke rechten, zoals de suffragetten in Groot-Brittannië of vrouwen
in de Verenigde Staten, Nederland en andere landen, eisten deze vrou-
wen niet. Integendeel, hoewel de vrouwentijdschriften regelmatig be-
richtten over de acties voor kiesrecht van feministen in andere landen,
vonden de Osmaanse Moslimvrouwen zelf dat het voor hun daarvoor
nog te vroeg was. Politiek behoorde tot het domein van de man en niet
tot dat van de vrouw. Pas als vrouwen actiever zouden deelnemen aan
het sociale en economische leven, zouden ze ook om politieke rechten
kunnen vragen, schreven ze.

Oorlog als de motor voor verandering

De elkaar opeenvolgende oorlogen in het tweede decennium van de
twintigste eeuw – de Tripolitaanse Oorlog, de Balkanoorlogen en de Eer-
ste Wereldoorlog – blijken wat dit betreft een keerpunt te zijn geweest.
Voor het eerst werden ook mannen in Istanbul, die tot 1908 vrijgesteld
waren van militaire dienst, gemobiliseerd. Veel vrouwen, ook in de ho-
gere sociale milieus, begonnen buitenshuis te werken. Op de eerste
plaats was er de noodzaak om geld te verdienen, omdat een of meerdere
broodwinners waren verdwenen. Verder was er, door het inzetten van
zoveel arbeidskrachten in het leger, ook een behoefte ontstaan aan extra
arbeidskrachten. Hoewel er altijd al wel vrouwen in de diverse indus-
trieën, met name de tabak en de textielsectoren, hadden gewerkt, kregen
moslimvrouwen nu voor het eerst kantoorbanen. Voor dergelijke banen
was een zeker niveau van kennis en dus onderwijs nodig. Het waren dus
niet de arbeidersvrouwen die deze banen opvulden, maar de vrouwen
uit de hogere sociale milieus die van het verbeterde onderwijsstelsel
hadden kunnen profiteren en die nu voor het eerst buitenshuis begon-
nen te werken. Tot dan toe was het enige beroep wat voor hen toeganke-
lijk was geweest dat van onderwijzeres of lerares. De meeste vrouwen
deden dit werk hooguit tot aan hun huwelijk. Nu werden er ook andere
posities voor hen geopend en waren het ook getrouwde vrouwen met
kinderen die noodgedwongen aan de slag gingen (Van Os, 2000a; Van Os,
2000b).

Het is dan ook niet vreemd dat direct na de Eerste Wereldoorlog de
roep om kiesrecht wel opklonk. Deze werd echter gesmoord in het ge-
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weld van de Bevrijdingsoorlog (1919-1923), die eindigde met de vestiging
van de Republiek Turkije zoals we die nu kennen. Onder het president-
schap van de voormalige leider van de bevrijdingsbeweging, Mustafa
Kemal Atatürk, werd een grondige moderniseringsbeweging gestart. Het
nieuwe Turkije moest een moderne, seculiere natie-staat worden naar
westers voorbeeld. Daarbij moest ook, en vooral, de vrouw gemoderni-
seerd worden. Dit betekende dat een gedeelte van de door de staat geïni-
tiëerde hervormingen speciaal gericht was op vrouwen. Zo mochten
vrouwen die in dienst van de overheid werkten niet langer hun hoofd
bedekken. Buitenshuis werden ze gedwongen een hoed in plaats van een
hoofddoek te dragen. Ook werd het onderwijs voor vrouwen verder uit-
gebreid. Met name het aantal vakscholen voor vrouwen nam toe. Verder
kregen vrouwen in de jaren dertig ook kiesrecht: in 1930 op lokaal en in
1934 op nationaal niveau. Bij dit alles bleef echter ook voor Atatürk moe-
derschap de meest belangrijke taak van vrouwen, zoals hij in zijn vele
toespraken benadrukte.

De interpretaties van de hervormingen in deze periode variëren sterk.
Voor een grote groep vrouwen in Turkije was – en is – Atatürk de bevrij-
der van vrouwen (zie bijvoorbeeld Abadan-Unat, 1998). Andere auteurs
karakteriseren de activiteiten in deze periode als ‘staatsfeminisme’, om-
dat er geen ruimte was voor privé-initiatieven, maar het geheel door
compleet door de staat werd georkestreerd. Weer anderen, meestal beho-
rend tot de jongere generatie onderzoekers, zijn aanzienlijk kritischer: zij
zijn van mening dat er absoluut geen sprake was van feminisme. Volgens
Zehra Arat, bijvoorbeeld, ‘hadden de kemalistische hervormingen niet
de bevrijding van vrouwen of het ontwikkelen van een vrouwelijk be-
wustzijn of vrouwelijke identiteit tot doel. In plaats daarvan streefden ze
ernaar de Turkse vrouwen uit te rusten met de kennis en de vaardighe-
den die hun bijdragen aan de republikeinse patriarchie zou verbeteren
door ze betere echtgenotes en moeders te maken’ (Arat, 1994, p. 58).

Aan het eind van de twintigste eeuw

Arat behoort tot een generatie van jonge onderzoekers, voor wie femi-
nisme niet het bourgeois feminisme van de vrouwen in het late Os-
maanse Rijk is, maar voor wie feminisme een radicale verandering in de
bestaande sexe-verhoudingen betekent. Het zogenaamde ‘radicale’ – of
‘politieke’ of ‘individuele’ – feminisme domineerde de tweede golf femi-
nisme die in het ‘westen’ in de jaren zestig van de twintigste eeuw op-
kwam en die in Turkije vanaf de jaren tachtig opgeld deed.

In het begin van de jaren tachtig werd de ongelijke positie van mannen
en vrouwen een punt van discussie voor vrouwen van divers politiek
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pluimage.3 Aanvankelijk kwamen de vrouwen bijeen in discussiegroepen
zonder zich officieel te organiseren, omdat na de militaire coup van sep-
tember 1980 dergelijke organisaties verboden waren. Toen dit verbod
werd opgeheven werden verschillende vrouwenorganisaties en
–verenigingen officieel opgericht. Deze groepen bestreedden elkaar vaak
op het scherpst van de snede. Met name de tegenstellingen tussen de
socialistisch feministen, die bijvoorbeeld een hiërarchische organisatie
voorstonden, en de radicale feministen, die een meer egalitaire organisa-
tie wilden, waren groot. Ondanks de tegenstellingen werkten de groepen
ook vaak samen. Zo werd in 1987 in grote eensgezindheid een grote de-
monstratie tegen geweld tegen vrouwen georganiseerd, terwijl ook met
vereende krachten werd gewerkt aan de opening in 1989 van een
Vrouwenbibliotheek en –documentatiecentrum in Istanbul. Tevens leid-
den de activiteiten om het Burgerlijk Wetboek te veranderen tot samen-
werking op grote schaal. Ook de veranderingen in de rest van de wereld
na de val van de Berlijnse muur hebben waarschijnlijk bijgedragen aan
de toenadering tussen de radicale en socialistische feministen (Arat,
1994; Kılıç, 1998; Zihnioǧlu, 1997; zie ook Çakır en Gülbahar, 1999).

Aan de ene kant was er dus sprake van een soort verzustering. Aan de
andere kant zien we met name in de jaren negentig de opkomst van
nieuwe groepen: ‘etnische’ feministen en islamitische feministen. En, in
reactie op de laatsten, een groei van het aantal vrouwenorganisaties die
het kemalistische gedachtengoed met z’n secularisme met hand en tand
verdedigen. Zowel ‘etnische’ feministen als islamitische feministen kon-
den zich vanwege de meer liberale politieke omgeving geschapen door
president Özal in de jaren negentig duidelijker profileren. Onder zijn re-
gering werd bijvoorbeeld het ‘Koerdische probleem’ publiekelijk be-
spreekbaar en daarmee het bestaan van Koerden erkend. In deze context
werd het mogelijk voor Koerdische vrouwen om hun eigen organisaties
op te zetten, waarin zij zich afzetten tegen de dominerende Turkse vrou-
wenorganisaties, die volgens hen geen oog hadden voor de specifieke
problemen van Koerdische vrouwen. Ook verschenen er eigen tijdschrif-
ten voor Koerdische vrouwen, met teksten in het Koerdisch.

Een andere stroming die ten gevolge van de meer liberale politieke
omgeving meer naar buiten trad en aan kracht won, was het islamitisch
feminisme. De islamitisch feministen vinden, net als de familiaal femi-
nisten dat mannen en vrouwen complementair zijn. Ze zijn niet gelijk,
maar wel gelijkwaardig. Daarbij liggen de belangrijkste taken voor vrou-
wen binnen het huishouden. Dit blijkt ook uit de namen van sommige
van de tijdschriften die door vrouwen binnen deze stroming worden uit-
gegeven: Kadın ve Aile (De vrouw en het gezin) en Bizim Aile (Ons gezin).

3 Al in de jaren zeventig waren er linkse organisaties die de positie van de vrouw bespraken.
Zij zagen echter de ‘onderdrukking’ van de vrouw als een gevolg van de klassen-
ongelijkheid en zochten de oplossing in de klassenstrijd in plaats van een sexestrijd (Kılıç,
1998).
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Sommigen vinden dat vrouwen zich, indien mogelijk, tot deze taken
moeten beperken. Anderen stellen, daarbij verwijzend naar vrouwen uit
de vroege islam, dat vrouwen de plicht hebben om kennis te verwerven
(door te studeren) en het volste recht hebben een beroep uit te oefenen.
Daarbij dienen ze zich wel volgens de voorschriften van de islam te kle-
den. Daarbij zijn verschillende interpretaties en keuzes mogelijk. Terwijl
sommige vrouwen opteren voor de çaraf (een alles om- en verhullende,
meestal zwarte, overjurk vergelijkbaar met de chador in Iran), kiezen de
meeste vrouwen voor een lichtere vorm van tesettür (kleding volgens de
islamitische voorschriften). Zij dragen een soort lange, en meestal wijde,
regenjassen met daarbij een passende sjaal die op een specifieke wijze
het hoofd en de schouders bedekt. Het dragen van een hoofddoek in
overheidsfuncties is echter verboden en een dergelijk verbod geldt ook
voor scholieren en studenten. In hun strijd tegen het ‘islamitische funda-
mentalisme’ zijn deze verboden in recente jaren verder aangescherpt
door de bewakers van het kemalistische establishment. Met name scho-
lieren en studenten moesten het daarbij ontgelden. De Raad voor het
Hoger Onderwijs, waakhond van het kemalistische erfgoed in universi-
taire instellingen, verbood vrouwelijke studenten met een hoofddoek de
toegang tot de universiteiten. Dit leidde tot hevige protesten. De islamiti-
sche feministen kregen daarbij steun van de radicale feministen die de
individuele vrijheid om te kiezen voor, bijvoorbeeld, het dragen van een
hoofddoek belangrijker vonden dan het bewaken van het kemalistische
gedachtegoed. Voor de kemalistische vrouwen echter is de hoofddoek
het symbool van een religie wier invloed Atatürk juist had geprobeerd te
beperken. De islamitische feministen en hun hoofddoeken vormen voor
hen een bedreiging van het secularisme en het moderniseringsproces
dat Atatürk in gang had gezet. In reactie op het groeiende islamisme is in
de jaren negentig daarom ook het aantal kemalistische vrouwenorgani-
saties gegroeid, met als belangrijkste en meest invloedrijke exponent een
organisatie met de veelzeggende naam Çaǧdaş Yaşamı Destekleme Der-
neǧi (Vereniging voor het Steunen van het Eigentijdse Leven) (Acar, 1980;
Göle, 1992; Kılıç, 1998; Fernea, 1998).

Huidige strijd om rechtsgelijkheid

In het bovenstaande heb ik gepoogd een beeld te schetsen van de
vrouwenbewegingen zoals die zich tijdens de eerste feministische golf, in
het Osmaanse Rijk, en tijdens de tweede feministische golf, in het repu-
blikeinse Turkije, hebben gemanifesteerd. In het laatste deel van dit arti-
kel wil ik een van de strijdpunten van de vrouwenbeweging heden ten
dage in Turkije, rechtsgelijkheid voor vrouwen, nader beschouwen. Met
name het familierecht zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (Me-
deni Kanun/Civil Code) blijft voor vele vrouwen een heikel punt. Door de
rechtgeaarde kemalisten wordt de acceptatie van die wetgeving nog elk
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jaar gevierd als een verjaardag van de bevrijding van de Turkse vrouwen.
Anderen zijn echter kritischer.

De introductie van een seculiere wetgeving is een van de elementen
van de overgang van een op religie gebaseerde staat naar een seculiere
staat. In de meeste gevallen is daarbij het familierecht het laatste bastion
dat valt voor secularisering en het minst makkelijke om zich te laten
doen gelden. Ook in het Osmaanse Rijk/Turkije was dat het geval. Terwijl
de Handelswetgeving en het strafrecht geseculariseerd werden in het
midden van de negentiende eeuw, duurde het tot 1926 voordat het
familierecht middels de introductie van een nieuw Burgerlijk Wetboek
werd gedeïslamiseerd. Als zodanig maakte het deel uit van het
moderniserings- en seculariseringsproces van het kemalistische regime,
dat een eerdere poging in 1924 had zien mislukken vanwege de reli-
gieuze oppositie (Zürcher, 1998).

Het nieuwe, seculiere Burgerlijk Wetboek met het nummer 743 werd
op 17 februari 1926 door het parlement geaccepteerd en trad in werking
in oktober van dat jaar. Het was – op een paar kleine wijzigingen na – een
letterlijke vertaling van het Zwitserse Burgerlijk Wetboek van 1907. Hoe-
wel het familierecht op deze wijze werd geseculariseerd, bleef het sterk
patriarchaal conform het familierecht in de overige landen in Europa.
Belangrijke veranderingen behelsden het einde van de polygamie en het
aan vrouwen verschaffen van het recht een echtscheiding aan te vragen.
Beide elementen werden (en worden) door kemalistische kringen gezien
als belangrijke stappen op de weg naar de bevrijding van de Turkse
vrouw van het Osmaanse, patriarchale juk.

Men kan zich echter afvragen in hoeverre bijvoorbeeld het verbod op
polygamie in werkelijkheid een voortuitgang betekende. Op de eerste
plaats was in een stad als Istanbul het aantal polygame gezinnen zeer
beperkt. Onderzoek wijst uit dat er hooguit in 2% van de gezinnen sprake
was van polygamie. In het overgrote deel daarvan was er sprake van biga-
mie. Bovendien blijkt dat in de meeste gevallen daaraan een bepaalde
reden ten grondslag lag: de eerste vrouw had geen zonen gebaard of was
te oud om na het overlijden van haar zo(o)n(en) een nieuwe stamhouder
te baren. Om het voortleven van de familie te garanderen opteerde de
man des huizes voor het huwen van een tweede vrouw die zijn wens een
zoon te krijgen in vervulling kon doen gaan. De eerste echtgenote bleef
dan echter in de meeste gevallen de vrouw des huizes en genoot als zo-
danig een hogere status dan de nieuwkomer (Duben en Behar, 1991).
Men kan zich afvragen of haar positie verbeterde met het verbod op po-
lygamie in een maatschappij waarin het baren van zonen van groot be-
lang bleef.

Verder is het de vraag in hoeverre het introduceren van een wet leidt
tot verandering. Een onderzoek uitgevoerd in 1988 toonde aan dat het
percentage polygame gezinnen voor heel Turkije in dat jaar 1,6% was:
0,6% in het westen van het land en 2,9% in het oosten. Omdat polygamie
wettelijk verboden is, wordt in dit soort gevallen alleen het eerste huwe-
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lijk door een daartoe bevoegde ambtenaar gesloten. De tweede (of
daarna volgende) huwelijken worden gesloten voor een Yumam, een reli-
gieuze functionaris. De echtgenote(s), en de kinderen voortkomend uit
zo’n huwelijk, konden daaraan geen rechten ontlenen. In 1997 besloot de
Hoge Raad echter dat ze wel rechten hadden, zij het beperkte4 (Narlı,
1997).

Behalve het verbod op polygamie en gelijke rechten voor mannen en
vrouwen op het aanvragen van een echtscheiding, waren er ook andere
belangrijke veranderingen en vernieuwingen: de man werd officieel het
hoofd van het gezin (art. 152), de vrouw kreeg de achternaam van de
man bij het huwelijk (art. 153), de man kreeg het recht om de woonplaats
van het gezin te kiezen (art. 21 en 152), de vrouw werd verplicht toestem-
ming van haar man te verkrijgen om buitenshuis te werken (art. 159) en
de man werd de officiële vertegenwoordiger van zijn gezin naar buiten
toe (art. 154) (Oktay, 1997). Deze veranderingen lijken eerder een achter-
uitgang voor vrouwen dan een vooruitgang te hebben betekend. Volgens
de Osmaanse wetgeving die gebaseerd was op de islamitische wetgeving,
de Sharia, kon een vrouw, zelfs als ze getrouwd was ook hoofd van het
gezin zijn. Dit blijkt uit de volkstellingen die vanaf het midden van de
negentiende eeuw werden gehouden en waarin meerdere getrouwde
vrouwen als gezinshoofd werden opgetekend (Duben en Behar, 1991).
Verder had een vrouw recht op het beheer over haar eigen bezittingen,
die zij als bruidsschat of via vererving had verworven. Het was niet onge-
woon dat Osmaanse vrouwen hun kapitaal aanwendden om in zaken te
gaan, te beleggen of als geldschieters te functioneren en zo hun bezittin-
gen te vermeerderen. Hun echtgenoten konden daarover niets zeggen.
Dit recht van de vrouwen werd met de artikelen 152 en 154 van het Bur-
gerlijk Wetboek ondermijnd (Faroqhi, 1997).

In de jaren tachtig van de twintigste eeuw rezen er binnen de nieuw
opkomende vrouwenbeweging proteststemmen tegen het patriarchale
karakter van het Burgerlijk Wetboek en het familierecht daarin. Sommige
daarvan werden gehoord. In 1990 besloot de constitutionele rechtbank
bijvoorbeeld dat het artikel dat vrouwen verplichtte toestemming van
hun echtgenoot te verkrijgen om buitenshuis te kunnen werken opgehe-
ven moest worden.

Dit werd echter niet voldoende bevonden. De activiteiten om een
grondige herziening van het Burgerlijk Wetboek tot stand te brengen
werden gecontinueerd. Het voortouw in deze activiteiten werd genomen
door het Centrum voor de Studie van Vrouwenproblemen van de Istan-
bul Universiteit (zie bijvoorbeeld Moroǧlu, 1997; Oktay, 1997). Met de
steun van diverse vrouwenorganisaties werd een wetsvoorstel voorbereid
waarin werd voorzien in de opheffing, wijziging dan wel toevoeging van
artikelen in het in 1926 ingevoerde Burgerlijk Wetboek. Dit voorstel werd

4 Met name in het oosten en zuiden van Turkije is het niet ongewoon dat ook eerste
huwelijken alleen Yumam-huwelijken zijn (Narlı, 1997).
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op 17 februari 1993, samen met ongeveer 100.000 handtekeningen verza-
meld door diverse vrouwenorganisaties, overhandigd aan het Presidium
van het parlement en het ministerie van justitie (Moroǧlu, 1999). Sinds
de overhandiging van dit voorstel zijn er inderdaad wijzigingen doorge-
voerd. Echter, van een gelijkschakeling van man en vrouw voor de wet is,
ook binnen het familierecht, nog lang geen sprake.

Een van de heikele punten – en niet alleen in Turkije – blijft de achter-
naam van de (getrouwde) vrouw. Volgens artikel 153 lid 1 van het Burger-
lijk Wetboek van 1926 kreeg een vrouw bij het huwelijk de achternaam
van haar echtgenoot. Omdat Turkije echter pas in januari 1935 het voe-
ren van een achternaam wettelijk verplicht stelde werd dit artikel pas
toen in de praktijk gebracht. Het bleef van kracht tot mei 1997, toen
mede vanwege de druk van de vrouwenbeweging in Turkije een wijziging
tot stand werd gebracht. Deze wijziging, vastgelegd in wet nr. 4248, be-
paalde dat een vrouw voortaan de optie had ook haar eigen naam te ge-
bruiken door die vóór die van haar echtgenoot te plaatsen. Fatma Ozan
(/) die met Hasan Kalan (?) trouwt kan dus kiezen tussen de achter-
naam Kalan of Ozan-Kalan. Als reden voor deze wijziging werd gegeven
dat ‘vandaag de dag vrouwen die voor hun huwelijk door hun carrière
een naam hadden opgebouwd of die om een andere reden hun achter-
naam niet kwijt wilden raken de mogelijkheid geboden moest worden
hun meisjesnaam samen met die van hun echtgenoot te gebruiken’. Hoe-
wel de wijziging werd gezien als een vooruitgang, was de vrouwenbewe-
ging verre van tevreden en worden de acties om een volledige gelijkscha-
keling ook op dit gebied te bewerkstelligen gecontinueerd (Moroǧlu,
1999, p. 157).

Het bovenstaande geeft slechts enkele voorbeelden van de strijd om de
rechtsongelijkheid op te heffen. Ook in de andere wetboeken is er vaak
sprake van artikelen die de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen be-
vestigen. De vrouwenbeweging probeert het publiek en de politiek daar-
over te informeren middels artikelen in vrouwentijdschriften zoals Pa-
zartesi (Maandag). De huidige vrouwenbeweging in Turkije heeft op dit
gebied nog een lange weg te gaan. Zoals de vrouwenbewegingen in vele
andere, ook Europese, landen.
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Turkije en internationale
migratie sinds 1923
drs. A. Akgündüz*

De migratie van Turkse arbeiders naar Westeuropese landen in de pe-
riode 1960-1974 betekende voor Turkije niet de eerste kennismaking met
het verschijnsel van internationale migratie. Het Ottomaanse Turkije (of
het Ottomaanse Rijk)1 kende een welhaast ononderbroken massale in-
stroom en uitstroom van mensen, van het laatste kwart van de acht-
tiende eeuw tot het einde van haar bestaan.

Hoewel het Ottomaanse Rijk een vluchthaven bood voor niet-moslims
die gedwongen werden of zelf de wens hadden christelijke landen te ver-
laten, bestonden niet-economische migraties (ten gevolge van verove-
ring, oorlog of politieke en etnisch-religieuze conflicten) naar het Rijk
hoofdzakelijk uit moslims. Tussen 1783 en 1922 vluchtten ongeveer vijf
tot zeven miljoen (Quataert, 1994, p. 793) of meer dan vijf miljoen (Mc-
Carthy, 1995, p. 339) moslims afkomstig uit Balkan en door Rusland ge-
annexeerde gebieden (zoals de Krim en de Kaukasus) naar het Otto-
maanse Rijk. Niet-economische migraties vanuit het Rijk, daarentegen,
vonden plaats na het begin van de Eerste Wereldoorlog en omvatten
bijna twee miljoen christenen, Anatolische Armeniërs en Grieken. Deze
niet-economische migraties zowel naar als vanuit het Ottomaanse Rijk
gingen gewoonlijk gepaard met zeer veel verlies van mensenlevens. De
etnisch-religieuze samenstelling van de Turkse bevolking werd dus in de
periode voorafgaande aan de vestiging van de Republiek in 1923 dras-
tisch veranderd.

Economische migratie naar het Ottomaanse Rijk stelde wat aantallen
betreft niet veel voor. Economische migratie vanuit het Rijk was daaren-
tegen zeer omvangrijk. Van 1860 tot 1914 emigreerden naar schatting
1.200.000 Ottomanen naar Noord- en Zuid-Amerika; een derde van hen
keerde vervolgens weer terug. Ottomaanse Christenen vormden de over-
grote meerderheid in deze massale migratie. Moslims in het algemeen
vormden in het algemeen ongeveer vijftien procent, en Turks sprekende
moslims (de Turken) in het bijzonder slechts minder dan twee procent
van het totaal (voor meer informatie over de migraties tijdens het Otto-
maanse tijdperk zie Akgündüz, 1998, 1999).

De ononderbroken massale instroom en uitstroom van mensen doet
zich nog steeds voor in het republikeinse tijdperk van Turkije. Het enige
verschil tussen de Ottomaanse en de republikeinse perioden is gelegen

* De auteur is als gastonderzoeker werkzaam het bij Instituut voor Migratie en Etnische
Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam.
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in een relatieve afname van de omvang van niet-economische migraties
in de laatstgenoemde periode. Het doel van dit artikel is het analyseren
van de internationale migratiebewegingen die hebben plaatsgevonden
sinds de oprichting van de Republiek Turkije in 1923. Voor zover er ver-
banden bestaan met het verleden zullen deze kort worden aangestipt.
Voor dit doel wordt het proces allereerst in twee fasen verdeeld, de pe-
riode 1923-1960 en de periode 1961-1999. Vervolgens worden de
migratiestromen gegroepeerd naar gelang de richting, dat wil zeggen
naar en uit Turkije. Ook zullen aspecten als type, omvang, aard, oorzaken
en etnisch-religieuze samenstelling van elke migratiebeweging kort wor-
den toegelicht.

De periode 1923-1960

Migratie naar Turkije

Het begin van deze periode werd in feite gemarkeerd door de immigratie
en emigratie die ontstond als gevolg van de overeenkomst tussen Turkije
en Griekenland. Na beëindiging van de Turkse Onafhankelijkheids-
oorlog, bereikten beide landen overeenstemming over de uitwisseling
van bevolkingsgroepen middels het tekenen van het Vredesverdrag van
Lausanne in 1923, met uitzondering van de Grieken in Istanbul en de
Turken in West-Tracië. Vervolgens werden binnen een periode van twee
jaar 149.851 Grieken van Turkije naar Griekenland gestuurd (Geray, 1962,
p. 6) en 456.720 Turken van Griekenland naar Turkije2 (Ari, 1995, p. 113).

1 Hoewel men in Europa het Ottomaanse Rijk eeuwenlang heeft aangeduid met Turkije,
gingen de Turken de naam Turkije pas na het uitroepen van de republiek in 1923 gebruiken
(en het betreft het huidige territorium van Turkije).

2 Ten aanzien van de Anatolische Grieken vond deze – de door de overheid op gang
gebrachte emigratie was in feite een voortzetting van de exodus van de Griekse minderheid
uit Turkije – plaats in augustus/september 1922. In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog
besloten de zegevierende landen het Ottomaanse Rijk te splitsen om daarmee een
definitieve oplossing te treffen voor, in de woorden van de grootmachten, ‘De Oostelijke
(c.q. Turkse) Kwestie’. Frankrijk en Groot-Brittannië verdeelden de Arabische provincies van
het rijk (Syrië, Irak, Jordanië, Palestina/Israël) onderling. Wat betreft de gebieden die
onderdeel vormen van het huidige grondgebied van Turkije: Engeland bezette Istanbul en
de zeeëngtes (Bosporus en Dardanellen); Frankrijk, nam de provincies Adana en G. Antep,
zuid en sommige delen van zuidoost-Anatolië in, en Italië de provincie Antalya en de
zuidwest regio tot aan Izmir. Het Ottomaanse leger was uiteengevallen, de regering stond
machteloos en had zich overgeleverd aan de genade van de bezettingsmacht. In mei 1919
zette het Griekse leger voet aan wal bij Izmir met toestemming van de Britten onder
voorwendsel van het beschermen van het van oorsprong Griekse bevolkingsdeel van de
stad. In feite ging het om een gewone bezetting. Als reactie organiseerden de Turkse
nationale strijdkrachten een nationale assemblee in Ankara en een nieuw leger. Betrekke-
lijk eenvoudig werd daarmee een einde gemaakt aan de Franse en Italiaanse overheersing.
De Griekse bezetters daarentegen namen het hele westen van Turkije in en de oorlog
tussen het Griekse leger en de Turkse nationale strijdkrachten werd gedurende drie jaar op
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Tabel 1: Schatting van het aantal in het buitenland geboren personen dat
zich in de periode 1923-1960 in Turkije heeft gevestigd, naar land van
herkomst

Landen 1923 – 1933 1934 – 1960 1923 – 1960

Bulgarije 101.507 272.971 374.478
Griekenland 456.720* 23.788 480.508
Roemenië 33.857 87.476 121.351
Voormalig Joegoslavië 108.179 160.922 269.101
Overige landen - 31.466 31.466
Totaal 700.258 576.667 1.276.925

Voor de definitie van de begrippen ‘Turk’ en ‘Griek’ baseerde men zich
op religieuze gronden. Het gevolg daarvan was dat het overgrote deel van
de bevolking dat naar Griekenland werd gestuurd Turks sprak, terwijl
vele moslims uit Griekenland, met name uit Kreta, Grieks spraken3

(Clogg, 1992, p. 101; Lewis, 1993, pp. 142-143).
Inclusief de mensen die arriveerden als gevolg van de bevolkings-

uitwisseling, kwamen er tussen 1923 en eind 1933 in totaal 700.258 Tur-
ken en andere moslims uit Bulgarije, Griekenland, Roemenië en het
voormalige Joegoslavië naar Turkije (zie tabel 1).

Echter, in 1934 voerde de Turkse regering een nieuwe wet in, de
Vestigingswet (Iskan Kanunu). Deze nieuwe wet bevatte twee belangrijke
regelingen betreffende immigratie. De eerste regeling betrof de onder-
verdeling van de immigranten in twee categorieën: zelfstandige immi-
granten (serbest göçmen) en door de overheid gesteunde immigranten
(iskanli göçmen). Nadat men een immigratievisum had verkregen van
een Turks gezantschap in het buitenland was het de eerste groep toege-
staan zich overal in Turkije naar vrije keuze te vestigen. De tweede groep
werd gewoonlijk op het platteland gevestigd waarbij de overheid hen van
land, vee en het noodzakelijke materiaal voorzag. In 1970 werd de

diverse fronten voortgezet. Gedurende de oorlog vormden de oorspronkelijk Griekse
bewoners een reservemacht van soldaten en materieel voor het Griekse leger terwijl de
Turkse bevolking op de vlucht sloeg. Volgens McCarthy (1995, pp. 255-322), vluchtten 1,2
miljoen Anatolische moslims voor de Grieken waarbij ongeveer een derde van hen om het
leven kwam. In augustus/september 1922, bevrijdden de Turkse nationale strijdkrachten de
bezette gebieden. Daarop vluchtten ongeveer één miljoen Anatolische Grieken samen met
het zich terugtrekkende Griekse leger naar Griekenland vanwege de angst voor Turkse
wraakacties. Nadat het Griekse leger was verslagen, slaagden de Turken er in de Britse
troepen uit Istanbul en de zeeëngtes te verdrijven.

3 Lewis (1993, p. 142) schrijft het volgende over de mensen die tot de bevolkingsgroep
behoorden die werd uitgewisseld tussen beide landen: ‘Volgens elke Westerse definitie van
nationaliteit waren de Grieken van Turkije geen Grieken maar Turken met een christelijk
geloof, en de zogenaamde Turken van Griekenland waren voor het grootste deel Griekse
moslims’.
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tweede categorie opgeheven en slechts weer in het leven geroepen ten
behoeve van de vluchtelingen in 1989 uit Bulgarije. De tweede regeling in
verband met de nieuwe Vestigingswet betrof een voorwaarde aan de toe-
lating. Slechts personen van Turkse afkomst en cultuur (Türk soyu ve kül-
türü) konden migreren naar en zich vestigen in Turkije. Bovendien ver-
leende de wet de ministerraad de bevoegdheid te beslissen wie van
Turkse afkomst was en tot de Turkse cultuur behoorde (Kirisçi, 1995).

Het nationalistische concept van de nieuwe wet bracht echter in de
praktijk geen verandering in de toepassing van het oude toegangsbeleid.
Feitelijk kwamen op basis van de gegeven criteria vooral moslims in aan-
merking. Slecht één jaar later, in 1935, toen de Joegoslavische regering
bijvoorbeeld een massale deportatie van Albanese moslims vanuit Ko-
sovo voorbereidde, bood de Turkse regering aan 200.000 van hen op te
nemen (Malcolm, 1998, p. 285). Ten gevolge daarvan hebben mensen uit
Turks sprekende gemeenschappen op de Balkan alsmede vele Albane-
zen, Bosniërs, Circassianen, Pomaken en Tartaren profijt gehad van deze
wet (aangehaald in Kirisçi, 1995, p. 61).

Immigratie naar Turkije, opnieuw hoofdzakelijk vanuit de Balkan, zette
zich voort van 1934 tot 1960 en betrof 576.667 mensen; het totale aantal
immigranten liep daarmee op tot 1.267.925 over deze periode (zie tabel
1). Volgens Turkse gegevens kwamen tussen 1940 en 1949 ook in totaal
91.490 vluchtelingen uit diverse landen in Turkije aan, onder andere uit
China en de voormalige Sovjet Unie. Van hen waren er 39.557 Turks.
24.468 van deze vluchtelingen vestigden zich definitief in Turkije (dit
aantal is opgenomen in het aantal immigranten), de rest vertrok vervol-
gens weer naar het land van herkomst of naar een ander land (genoemd
in Geray, 1962, p. 11).

Hoewel het merendeel van deze immigranten Turks was of zich als
Turk identificeerde, weerspiegelden zij in het algemeen de cultureel-
linguïstische diversiteit van de moslims op de Balkan. Zij vestigden zich
in Turkije voornamelijk in de streek van Marmara en de Egeïsche Zee en
deels in het gebied van de Zwarte Zee en Centraal-Anatolië (voor korte
informatie omtrent de vestigingsplaatsen en de cultureel-linguïstische
kenmerken van immigranten: zie Andrews, 1989).

Met betrekking tot de moslimimmigratie, hebben non-economische
’push’-factoren aan de kant van de uitzendende partij de hoofdrol ge-
speeld. Politieke instabiliteit speelde een rol, daarnaast impliciet en ex-
pliciet discriminerend beleid van een overheid die hen als obstakel be-
schouwde voor het bereiken van etnische en religieuze homogeniteit en
tenslotte ook een gevoel van onzekerheid (voor gebalanceerde en zeer
bruikbare informatie over de behandeling van minderheden op de Bal-
kan: zie Poulton, 1993).

Maar behalve bij het bepalen van de richting, hebben factoren aan de
ontvangende kant ook een aanvullende rol gespeeld in het bestaan van
de migrantenbewegingen. Deze factoren waren de nauwe verwantschap-
pen van de immigranten met Turkije op religieus, cultureel en linguïs-
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tisch gebied; soms familiebetrekkingen en verwantschappen tussen de
immigratiepioniers en hen die achterbleven, en het genereuze Turkse
toelatingsbeleid.

In 1933 vond een bijzonder soort migratie naar Turkije plaats, hoewel
van tijdelijke aard. Deze betrof antifascistische Duitse en een aantal Oos-
tenrijkse academici. Toen de Turkse overheid te kampen kreeg met een
gebrek aan voldoende gekwalificeerd academisch personeel voor de uit-
voering van haar Universitair Herzieningsprogramma uit 1933, dacht
men, bij wijze van tijdelijke oplossing, aan Duitse academici die werden
vervolgd door het Hitler-bewind vanwege hun joodse identiteit en/of
linkse politieke ideeën. De regering in Ankara trok Duitse vluchtelingen
en een kleiner aantal Oostenrijkse academici aan en bood hen politiek
asiel en werk. Ook namen een paar Italiaanse, Franse en Hongaarse anti-
fascistische geleerden hun toevlucht tot Turkije.

Hoewel aanvankelijk aan gevluchte academici arbeidsovereenkomsten
werden aangeboden voor twee, drie of vijf jaar, werden hun inspannin-
gen bijzonder op prijs gesteld door Turkije en bleven zij veelal tot het
einde van de oorlog. Sommigen van hen bleven zelfs nog langer (Wid-
mann, 1973; Grothusen, 1987; Peukert, 1997). Het aantal gevluchte
Duitse academici (inclusief de Oostenrijkers) dat tussen 1933 en 1945
werkzaam was op de Universiteit van Istanbul bedroeg 98, waarvan velen
in Duitsland een hoge leerstoel hadden bekleed. In dezelfde periode wa-
ren 28 Duitse en 18 Oostenrijkse gevluchte academici werkzaam in An-
kara en werkte een aantal gevluchte deskundigen, voornamelijk Duitsers,
bij overheidsinstellingen (Widmann, 1973, pp. 100, 131-132, 167). Be-
halve de gevluchte academici, bevond zich in Ankara ook een groep van
21 Duitse professoren die geen vluchtelingen waren en die via de officiële
kanalen waren uitgezonden; zij hadden Turkije echter voor 1942 verlaten
(Widmann, 1973; Neumark, 1980). Duitse academici speelden een be-
langrijke rol in de reorganisatie van de Universiteit van Istanbul en in de
oprichting van de Universiteit van Ankara en het Staatsconservatorium
van Ankara.

Migratie uit Turkije

De eerste migratie uit Turkije bestond – zoals hiervoor vermeld – uit de
repatriëring van 149.851 Anatolische Grieks-orthodoxen naar Grieken-
land, als gevolg van de bevolkingsuitwisseling tussen Griekenland en
Turkije. Daarbij trok een niet nader aangeduide groep overige niet-
moslims (Armeniërs en Joden) hoofdzakelijk afkomstig uit Istanbul en
Izmir, voorgoed weg uit Turkije zonder dat zij gedwongen werden te emi-
greren tijdens de eerste jaren van het nieuwe Turkije (Ari, 1995).

In 1932 had de beslissing van de regering in Ankara om een groot aan-
tal beroepen in de industrie en handel uitsluitend voor Turkse burgers te
reserveren – zogenaamd met het oog op economische problemen voort-
vloeiende uit de wereldwijde economische depressie – een negatief effect
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op de Griekse burgers die in Istanbul woonden en werkten. Naar schat-
ting waren tegen 1935 ongeveer 10.000 van de 26.431 in Turkijë woon-
achtige Griekse burgers vertrokken naar Griekenland (Alexandris, 1992,
p. 1985).

Een andere belangrijke kwestie betrof de emigratie van 33.159 Turkse
Joden naar Israël in de periode tussen 1948 en 1950 (Weiker, 1988, p. 22).
Hun vertrek werd over het algemeen hoofdzakelijk ingegeven door eco-
nomische, ideologisch-politieke ‘pull’-factoren, hoewel er ook enige
‘push’-factoren bestonden. De eerste groep emigranten, die de meerder-
heid vormde, bestond uit arme, proletarische Joden. De tweede groep
bestond uit, in woorden van Weiker (1998, pp. 19-31), uit ’jonge idealis-
ten’.

Behalve deze twee emigratiestromen met specifieke redenen, vond er
in deze periode, waarin geen of nauwelijks sprake was van enige arbeids-
of economische emigratie, op grond van niet-economische factoren te-
vens op zeer kleine schaal een uittocht plaats van niet-moslim inwoners,
met name christelijke handelaars. Omdat het aantal niet-moslims dras-
tisch was gedaald in het decennium na 19144, was het potentieel van
christenen dat om niet-economische redenen wilde emigreren in abso-
lute aantallen klein. Tot 1940 had de Turkse regering de niet-moslim
minderheden verhoudingsgewijs fatsoenlijk behandeld. Echter, vanaf
het begin van de jaren veertig, veroorzaakt door onder andere internatio-
nale politieke instabiliteit en wantrouwen van de Turkse overheid en van
nationalistische, politiek-islamitische kringen, nam emigratie van niet-
moslim minderheden uit Turkije toe. Sindsdien daalde hun aantal – met
name van Grieken – voortdurend (zie hierna). Tussen 1955 en 1960, bij-
voorbeeld, hebben volgens Turkse registratiegegevens 1.139 niet-
moslims Turkije verlaten (genoemd in Geray, 1962, p. 6).

De periode 1961-1999

Migratie naar Turkije

Deze periode wordt, in vergelijking met de voorgaande periode, geken-
merkt door een uitbreiding van de migratie naar Turkije, zowel voor wat
betreft de vorm als de landen van herkomst. De eerste substantiële vorm
van migratie blijft de emigratie op grond van niet-economische factoren
van Turken en Moslims hoofdzakelijk afkomstig van de Balkan (Bulgarije,
Griekenland, Roemenië en het voormalige Joegoslavië) (zie tabel 2). Bo-
vendien ontstond er een nieuwe reden voor zowel de emigratie van

4 Volgens de eerste volledige volkstelling in het nieuwe Turkije in 1927, was de onderverde-
ling van de totale bevolking van 13.629.488 op basis van moedertaal als volgt: 11.777.810
Turken; 1.184.446 Koerden; 134.273 Arabieren; 119.810 Grieken; 95.901 Circassanen; 64.745
Armeniërs; 68.900 joden; 20.254 Bulgaren; 163.037 overigen (genoemd in Akgündüz, 1998,
p. 114)
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Tabel 2: Schatting van aantal personen dat tussen 1961 en 1999 naar
Turkije is gekomen, naar land van herkomst en type migratie

Land Immigratie Tijdelijk verblijf (vluchtelingen)*
1961-1990 1960-1990 1991-1999

Bulgarije 331.052 154.937
Griekenland 21.200
Roemenie 870
Voormalig Joegoslavie 34.492 9.400
Bosnie en Herzegovina 20.000
Iran 5.000.000
Irak 65.000 446.000

Totaal 387.614 219.937 5.475.400

* Onduidelijk is hoeveel personen uit elke vluchtelingengroep nog steeds in Turkije verblijven, of
zich permanent in Turkije hebben gevestigd.

Griekse Turken naar Turkije als de emigratie van Turkse Grieken naar
Griekenland. Reden daarvoor was de politieke spanning tussen beide
landen naar aanleiding van het geschil rond Cyprus en later tevens de
‘Egeïsche zee-problemen’.

Toch was Turkije ogenschijnlijk terughoudend in de toelating van
Turkse emigranten vanuit de Balkan, met name Bulgarije en Grieken-
land, om redenen van buitenlands-politieke aard. Naar aanleiding van
het nieuws dat ontvluchte Griekse Turken werden teruggestuurd door de
Turkse Veiligheidsdienst, verklaarde het Turkse ministerie van buiten-
landse zaken bijvoorbeeld dat Turken uit West-Tracië niet moesten emi-
greren maar aldaar moesten blijven (zie Milliyet, 27-9-1969). Toch blijft
het moeilijk aan te geven in hoeverre de terughoudendheid van de
Turkse regering enige (potentiële) emigratiestroom heeft afgeschrikt of
doen afnemen.

Zo hebben zich bijvoorbeeld tot 1980 naar schatting 20.000 Turken
afkomstig uit Griekenland in Turkije gevestigd. In de daaropvolgende
jaren hebben nog eens 1200 Turken politiek asiel aangevraagd. Een paar
duizend Turken die niet meer konden terugkeren naar Griekenland na-
dat zij Turkije eenmaal waren binnengetreden, bleven in Turkije wonen
(Kirisçi, 1995, p. 73).

Emigratie vanuit Bulgarije naar Turkije betrof een gering aantal vluch-
telingen dat er tot 1968 in was geslaagd de grens met Turkije over te ste-
ken. Echter, na het tekenen van de gezinsherenigingsovereenkomst tus-
sen Bulgarije en Turkije in 1968, die tot doel had uiteengevallen gezinnen
weer in Turkije te herenigen, zijn er tot 1978 meer dan 116.000 Turken en
andere moslims naar Turkije gekomen. In de daaropvolgende tien jaren
zijn nog slechts kleine aantallen vluchtelingen gevolgd.
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In 1989 vond opnieuw een massale emigratie van Bulgarije naar Tur-
kije plaats. Toen de regering in Bulgarije er niet in slaagde de oppositie
tegen haar in 1984 in werking getreden beleid van gedwongen ‘slavise-
ring’ van moslim-minderheden de kop in te drukken, gaf zij bepaalde
dissidenten in mei 1989 toestemming het land te verlaten (Poulton,
1993). Dit resulteerde echter in de vlucht van 369.989 Turken en overige
moslims naar Turkije in drie maanden tijd. Daarvan keerden er later
weer 154.937 terug naar Bulgarije (Vasilevsa, 1992, pp. 347-349).

Van 1961 tot 1990 zijn in totaal 34.492 Turken en andere moslims van-
uit het voormalige Joegoslavië naar Turkije geïmmigreerd (bijna 90% van
hen arriveerde tussen 1961 en 1970). In dezelfde periode ontving Turkije
slechts ongeveer 870 immigranten uit Roemenië (Kirisçi, 1995). Dit ge-
ringe aantal valt wellicht te verklaren door het verhoudingsgewijs libe-
rale minderhedenbeleid van dit land gedurende het tijdperk na de
Tweede Wereldoorlog.

Derhalve bedroeg het aantal immigranten uit de Balkan dat zich tus-
sen 1961 en 1990 in Turkije heeft gevestigd tenminste 387.614 (zie
tabel 2).

In het begin van de jaren negentig werden door de fundamentele poli-
tieke verandering in de voormalige socialistische landen op de Balkan,
de voorwaarden voor niet-economische emigratie vanuit deze landen
naar Turkije opgeheven. Bulgarije, bijvoorbeeld, veroordeelde en schafte
niet alleen het oude beleid van de gedwongen assimilatie gericht op de
Turkse minderheidsbevolking af, het stelde ook nieuwe regels op ter be-
scherming van de verkregen sociale rechten van de vluchtelingen uit
1989 die zich in Turkije hadden gevestigd.

Maar het instorten van het oude systeem in de voormalig socialistische
landen op de Balkan bracht echter ook economische misère met zich
mee gekenmerkt door hoge werkloosheid en extreem lage lonen. Deze
economische situatie veroorzaakte een nieuwe en derhalve de tweede
belangrijke vorm van migratie vanuit Bulgarije, Kosovo, Roemenië en
Moldavië naar Turkije: tijdelijke economische migratie. Hoewel er geen
betrouwbare gegevens bestaan ten aanzien van het aantal economische
emigranten of grensarbeiders uit de voormalig socialistische landen van
de Balkan, werden zij te werk gesteld in verschillende streken, met name
in Istanbul en het gebied rond Marmara. Zelfs particuliere medische kli-
nieken in de wijken van Istanbul die bewoond worden door immigranten
uit de Balkan, hebben bijvoorbeeld Bulgaarse en Roemeense doktoren
en verpleegsters in dienst. Het visumstelsel van Turkije ten opzichte van
onderdanen van Balkanlanden draagt feitelijk bij aan deze tijdelijke mi-
gratie, aangezien het voorziet in toestemming tot een verblijf van drie
maanden elke keer dat men het land binnenkomt, en slechts een boete
oplegt aan personen die langer blijven dan is toegestaan.

De derde en laatste belangrijke vorm van migratie naar Turkije betreft
de binnenkomst van vluchtelingen uit buurlanden met als doel een tijde-
lijk verblijf. Volgens het rapport van de Turkse regering aan de Verenigde
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Naties zijn sinds de verandering van het bewind in Iran in 1978 ongeveer
vijf miljoen Iraniërs Turkije binnengekomen (Verenigde Naties, 1999a, p.
220). Er zijn echter geen betrouwbare gegevens betreffende de gemid-
delde verblijfsduur van Iraniërs en het aantal van hen dat zich nog steeds
in Turkije bevindt. De Turkse dagbladen evenwel vermelden soms een
hoog cijfer (ongeveer 1 miljoen) als het gaat om Iraniërs die in Turkije
wonen en werken.

Volgens hetzelfde rapport van de Turkse regering hebben tussen 1981
en 1991 ook drie vluchtelingengolven plaatsgevonden vanuit Irak naar
Turkije. De eerste vond plaats tijdens de nasleep van de oorlog tussen
Iran en Irak in augustus 1988 en betrof meer dan 50.000 Irakezen. De
tweede golf deed zich voor na de bezetting van Koeweit door Irak en be-
trof een kleiner aantal mensen. Toch staat er in het rapport niets over de
etnische samenstelling van deze Irakese vluchtelingen of over de mate
waarin zij in Turkije zijn gebleven of vervolgens weer zijn vertrokken. De
derde golf kwam aan het einde van de Golfoorlog en omvatte 446.000
Irakese Koerden die gevlucht waren uit het Irakese leger (zie tabel 2). Het
rapport vermeldt dat een regeling was getroffen voor hun terugkeer naar
Irak ofschoon er een aantal duizenden van hen nog steeds in Turkije ver-
blijft (de Verenigde Naties, 1999a, p. 220).

In samenwerking met de Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen
van de Verenigde Naties heeft Turkije in de periode tussen 1992 en 1994
onderdak geboden aan zo’n 20.000 vluchtelingen uit Bosnië en Herze-
govina; sinds 1995 zijn zij echter teruggekeerd naar hun land van her-
komst en slechts vijfhonderd van hen zijn in Turkije achtergebleven (Ver-
enigde Naties, 2000, p. 38). Op gelijke wijze kwamen 9400 Kosovaren als
vluchteling naar Turkije in 1998 en 1999 (Verenigde Naties, 2000, p. 25).

Volgens de classificatie van de Verenigde Naties komen er tevens elk
jaar asielzoekers met name uit Irak en Iran Turkije binnen; in 1997 res-
pectievelijk 3000 en 1400 (Verenigde Naties, 1998, p. 32). Hoewel er geen
verdere informatie bestaat over asielzoekers (zie Verenigde Naties, 1998,
1999b, 2000), is het waarschijnlijk ze allemaal asiel aanvragen in een wes-
ters land en de uitkomst in Turkije afwachten en geen asiel zoeken in
Turkije zelf.

Migratie vanuit Turkije 1961-1999

De omvang van de migratie vanuit Turkije gedurende deze periode is
zelfs groter dan die van de migratie naar Turkije. Het eerste geval van
niet-economische migratiestromen betrof de in Istanbul wonende Grie-
ken en speelde zich af in 1964 en de daaropvolgende jaren.

Ogenschijnlijk met als doel de Griekse regering te dwingen een halt toe
te roepen aan de etnische-zuiveringscampagne gericht tegen de Turken
op Cyprus, zegde de Turkse regering in maart 1964 het verdrag uit 1930
op dat bestond tussen Griekenland en Turkije en dat voorzag in weder-
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zijdse vrijheid van verkeer en bevoorrechte behandeling van burgers.5

Op dat moment verbleven, dankzij deze overeenkomst, 12.592 Griekse
burgers in Istanbul waar zij verschillende beroepen uitoefenden, terwijl
3000 Turkse burgers, van wie de helft van Griekse komaf, in Griekenland
woonden (Akar en Demir, 1994, p. 54). Na het van kracht worden van de
opzegging werd een willekeurig geselecteerde grote groep Grieken door
de Turkse regering het land uitgezet om redenen van ‘nationale veilig-
heid’ en omdat zij werkzaam waren in banen die krachtens de wet van
19326 alleen voor Turkse burgers waren bestemd. De Turkse overheid liet
ook geen Griekse paspoorthouders toe die Istanbul hadden verlaten en
voor de paasvakantie naar Turkije kwamen (Alexandris, 1992; Akar and
Demir, 1994). Bovendien werd het kapitaal van gedeporteerden bevro-
ren. Pas in 1988 verkregen zij het recht om hun bezittingen in Turkije te
verkopen. Aan de andere kant bestond het antwoord van de Griekse
overheid niet alleen uit wraakneming op de Turkse paspoorthouders in
Griekenland, maar tevens werd de van oorsprong Turkse bevolking het
Grieks staatsburgerschap ontnomen.

Als gevolg van ongewisse toekomstperspectieven, het gevoel van onze-
kerheid en de groeiende spanning tussen beide landen nam de emigratie
van de verstedelijkte Griekse minderheid verder toe, zonder dat daar ge-
dwongen uitzetting voor nodig was. De schatting is dat, naast diegenen
met Griekse nationaliteit, meer dan 30.000 Turkse Grieken in de loop van

5 In juni 1930 trad met het Verdrag van Ankara een periode van toenadering in tussen
Griekenland en Turkije. In datzelfde jaar stelde de Griekse premier Venizelos, zonder succes
overigens, de Turkse President, Kemal Atatürk, als kandidaat voor de Nobelprijs voor de
vrede.

6 In augustus 1960 werd Cyprus een onafhankelijke republiek met twee gemeenschappen, de
Griekse en de Turkse. Engeland, Griekenland en Turkije zorgden gezamenlijk voor het
waarborgen van de getroffen regeling. Griekse nationalisten op het eiland waren echter
gekant tegen de overeenkomst en zagen deze als een verraad aan de heilige zaak van
enosis: de unificatie van Cyprus met Griekenland. In 1963 en gedurende de eerste paar
maanden van 1964, begonnen pro-enosis strijders een gewelddadige campagne te voeren
gericht tegen de Turkse Cyprioten, teneinde hen van het eiland te verdrijven. Turkije wilde
troepen naar het eiland sturen maar beschikt daarvoor niet over voldoende materiaal.
Bovendien maakten de Verenigde Staten ernstige bezwaren daartegen. In dit geval kwam
de Turkse regering tot de volgende overweging: Wanneer enige Grieken uit Istanbul werden
gezet en het duidelijk was gemaakt dat het uitzettingsbeleid voortgezet zou worden totdat
Griekenland de pro-enosis strijders een halt zou toeroepen, dan zou Griekenland
tegemoetkomen aan het verzoek van de Turkse regering. In de uitzetting van Griekse
burgers zou ook een verborgen doel kunnen liggen: het drastisch reduceren van zowel het
aantal Griekse burgers als het van oorsprong Griekse bevolkingsdeel van Istanbul. Het
terugdringen van zowel de economische macht en de omvang van het niet-moslim deel
van de bevolking in het land maakte sinds 1909 deel uit van het Turks beleid. De
vermogensbelasting van 1942-1944 bijvoorbeeld, werd althans op papier ingevoerd ten
aanzien van alle welgestelden, maar in de praktijk aangewend als instrument om het
economisch vermogen van niet-moslims aan te tasten, zoniet te vernietigen, met als doel
de verdere Turkifisering van het economisch leven van het land.
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Tabel 3: Schatting van het aantal Turken dat zich tussen 1961 en 1999
elders in Europa heeft gevestigd, per periode en type migratie*

Arbeidsmigratie Gezinshereniging Gezinsvorming Asielaanvragen
1961-1974 1973-1980 1980-1999 1980-1999

1.000.000 1.200.000 500.000 579.510

* Geeft een ruwe schatting weer. Ofschoon zowel de arbeidsmigratie als de migratie in verband
met gezinshereniging/-vorming naar Europa een zeker percentage van terugkeermigratie
bevat wordt hier het totale aantal personen dat op een gegeven moment Europa introk
in beschouwing genomen, niet hun daaropvolgende gedragingen:

de tijd Turkije hebben verlaten (Akar en Demir, 1994, p. 91). Dit heeft er-
toe geleid dat de Grieken nog maar een hele kleine minderheid vormen
in Istanbul. Er zijn echter geen statistieken beschikbaar omdat Turkije in
de volkstellingen van de afgelopen 35 jaar niet langer de etnische en reli-
gieuze samenstelling van de bevolking aangeeft.

Ook kreeg Turkije in deze periode, anders dan in de voorafgaande, te
maken met aanzienlijke economische migraties. Een vroege vorm van dit
type migratie was de emigratie van hooggekwalificeerde vakmensen die
zich hoofdzakelijk afspeelde vanaf de tweede helft van de jaren vijftig. In
1968 werkten ongeveer 2600 Turkse artsen in het buitenland (22,4 pro-
cent van het totaal aantal artsen in Turkije): 37 procent in Duitsland and
27 procent in de Verenigde Staten (Abadan-Unat en Kemiksiz, 1986, p.
480). In hetzelfde jaar waren ook 1462 Turkse ingenieurs en architecten
in het buitenland werkzaam (9.6 procent van het totaal aantal geregis-
treerde personen bij de Kamer van Ingenieurs en de Kamer van Architec-
ten in Turkije): 38 procent in de Verenigde Staten en het Verenigd Ko-
ninkrijk en 35 procent in Duitsland en Zwitserland (Oguzkan, 1976, pp.
84-5). Hoewel deze vorm van migratie van hooggekwalificeerde beroeps-
uitoefenaars zich sindsdien heeft voortgezet, bestaan er geen betrouw-
bare statistieken op grond waarvan de feitelijke omvang daarvan kan
worden vastgesteld.

De belangrijkste economische migratie uit Turkije was de arbeids-
migratie naar West-Europa in de periode 1960-1974. Volgens de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie in Turkije (Is ve Isçi Bulma Kurumu) die
belast was met de registratie van de aanvragers, de verspreiding van de
buitenlandse vraag naar arbeidskrachten en het zenden van arbeiders
naar het buitenland, werden 801.352 arbeiders naar Westeuropese lan-
den gezonden. Van dit aantal vertrok ongeveer 80% naar Duitsland. Om-
dat er in bijna alle ontvangende landen in meer of mindere mate arbei-
ders verbleven die niet waren geregistreerd, is het waarschijnlijk dat
feitelijk ongeveer één miljoen arbeiders aan deze migratie hebben deel-
genomen (zie tabel 3).
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De gastarbeiders vormden een heterogene groep en weerspiegelden
de sociale, culturele, regionale en etnische verscheidenheid van Turkije.
Algemeen gesproken vormden zij echter een verhoudingsgewijs jonger
en beter opgeleid, hoger gekwalificeerd en stedelijk segment van de
Turkse arbeidersbevolking. Volgens de Bundesanstalt für Arbeit bijvoor-
beeld, was een derde van de Turkse arbeiders die jaarlijks naar Duitsland
kwamen, opgeleid naar Duitse maatstaven. In 1971 steeg het percentage
geschoolde arbeiders naar 46,3 procent (voor meer informatie over de
arbeidsmigratie vanuit Turkije naar West-Europa, zie Paine, 1974;
Abadan-Unat e.a., 1976; Penninx, 1982; Akgündüz, 1993a, 1993b, 1995).

Nadat in 1973/’74 de werving van Turkse arbeiders definitief was ge-
stopt, hield de migratiestroom van Turkije naar West-Europa zichzelf
aanvankelijk in stand in de vorm van gezinshereniging en vervolgens
gezinsvorming. In Nederland begon het proces van gezinshereniging tij-
dens de laatste jaren van de wervingsperiode. Waarschijnlijk is het aantal
mensen dat naar Europa is gekomen in het kader van de gezins-
hereniging en -vorming aanzienlijk hoger dan het aantal gastarbeiders
zelf alhoewel het precieze aantal moeilijk valt aan te geven omdat er
geen voldoende statistieken voorhanden zijn. (zie tabel 3). De Turkse
migratie naar Europa omvat in bepaalde mate ook retourmigratie. Vol-
gens de laatste gegevens van Eurostat waren er op 1januari 1995 meer
dan 2,5 miljoen immigranten uit Turkije in EU-landen aanwezig.

Met het einde van de arbeidsmigratie naar West-Europa kwam een
andere belangrijke economische migratie vanuit Turkije op gang: tijde-
lijke arbeidsmigratie naar olierijke Arabische landen (Koeweit, Libië, Irak
en Saudi-Arabië) en, in de laatste tien jaar, ook naar Rusland. Deze mi-
gratie omvat arbeiders die op contractbasis zijn uitgezonden en in dienst
zijn van met name Turkse ondernemingen die in deze landen opereren,
hoofdzakelijk in de bouwindustrie. Volgens de cijfers van de Turkse
arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn jaarlijks zo’n 110.000 tot 200.000 ar-
beiders werkzaam in de olierijke Arabische landen waarvan de meesten
in Saudi-Arabië. In het algemeen zal deze arbeidsmigratie, in tegenstel-
ling tot die naar West-Europa, niet overgaan in definitieve vestiging en
derhalve tijdelijk van aard blijven.

Een aparte vorm van migratie van Turkije naar Europa betreft het aan-
vragen van asiel. Reeds eerder, in 1971-’72, werd Europa geconfronteerd
met een groep politieke asielzoekers uit Turkije die bestond uit goed op-
geleide jongeren. Vanaf 1980 echter heeft het aanvragen van politiek asiel
substantiële vormen aangenomen. Volgens cijfers van de Verenigde Na-
ties hebben tussen 1980 en 1989 242.520, en tussen 1990 en 1999
336.990, in totaal dus 579.510 mensen uit Turkije sinds 1980 asiel aange-
vraagd in de diverse Europese landen. Twee derde vroeg asiel aan in
Duitsland aan (Verenigde Naties, 2000, pp. 108-112). Het aantal aanvra-
gen van asielzoekers dat jaarlijks wordt gehonoreerd door de Europese
ontvangende landen is echter nogal laag (zie Verenigde Naties, 2000).
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Het hoge aantal asielzoekers wordt voor een groot deel verondersteld
een afspiegeling te zijn van de onderdrukking door de Turkse overheid
van marxistische, linkse en Koerdische politieke organisaties en activitei-
ten. Met name in de jaren die volgden op de militaire machtsgreep van
12 september 1980, werden op grote schaal arrestaties verricht en von-
den martelingen plaats van leden van linkse vakbonden, organisaties en
culturele verenigingen die tot 1980 legaal waren geweest en onder be-
scherming stonden van de wet. Hetzelfde gold evenzeer voor de leden of
aanhangers van politieke organisaties die zich identificeerden met de
verschillende stromingen in het marxisme (of marxisme-leninisme). Het
aantal asielaanvragers zou echter ook misschien tot op zekere hoogte
een weergave kunnen zijn van het aantal personen dat slechts dit ene
open kanaal wilden gebruiken om zo naar Europa te kunnen migreren.

Een laatste vorm van migratie uit Turkije die in dit kader vermeld moet
worden is de migratie van studenten naar het buitenland teneinde daar
hun studie te vervolgen. Zo studeerden bijvoorbeeld tussen 1981 en 1996
jaarlijks zo’n 20.000 en 37.000 studenten uit het hoger onderwijs en post-
universitaire studierichtingen in het buitenland (State Institute of Statis-
tics of Turkey, 1989, 1997). De Verenigde Staten en het Verenigd Konink-
rijk waren de meest aantrekkelijke bestemmingen.

Slot

Vanaf de datum van haar oprichting tot 1961 heeft de Republiek Turkije
te maken gehad met zowel immigratie uit met name de Balkan als emi-
gratie van christelijke inwoners van Turkije, hoofdzakelijk als gevolg van
niet-economische factoren. De omvang van de immigratie is veel groter
dan die van de emigratie; de republiek Turkije was dus in 1961 een ty-
pisch immigratieland. De hoofdoorzaak van de aanzienlijk geringere
emigratiestroom is dat het aantal Anatolische christenen (Armeniërs en
Grieken) reeds eerder gedaald was tot een kleine minderheid in het de-
cennium voor de oprichting van de republiek. De immigratie van mos-
lims naar Turkije is in feite de voortzetting van de immigratie van mos-
lims vanuit de Balkan en de door Rusland geannexeerde gebieden, die in
de negentiende eeuw op gang was gekomen, net zoals de emigratie van
christelijke minderheden uit de republiek Turkije de voortzetting is van
de emigratie van de Anatolische christenen gedurende de laatste tien
jaar van het Ottomaanse Rijk.

Tot 1961 was er wat Turkije betreft nauwelijks sprake van enige in-
stroom of uitstroom van mensen om redenen van voornamelijk econo-
mische aard. De enige uitzondering in de periode tussen 1948 en 1950
was het vertrek van joden naar de pas opgerichte staat Israël.

Echter, na 1961 was Turkije niet alleen meer een emigratieland dan
een immigratieland, het land kende ook diverse vormen van zowel eco-
nomische als niet-economische bevolkingsbewegingen. De immigratie
naar Turkije vanuit de Balkan die plaatsvond tussen 1961 en 1989 draagt
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een niet-economisch karakter. Nadien is aan deze niet-economische im-
migratie een einde gekomen: er is een nieuwe emigratievorm ontstaan
bestaande uit tijdelijke economische migratie vanuit de voormalige so-
cialistische landen van de Balkan naar met name de streek rond Istanbul
en Marmara. Deze streek is het welvarendste stuk van Turkije en is het
dichtst bij de Balkan gelegen. Grote aantallen immigranten uit de Balkan
hebben zich daar gevestigd. In dezelfde periode – waarin in samenwer-
king met de Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Vere-
nigde Naties vluchtelingen voor een kort verblijf zijn toegelaten uit
Bosnië, Herzegovina en Kosovo – werd Turkije tevens geconfronteerd
met enorm grote aantallen vluchtelingen uit hoofdzakelijk Iran en Irak.
De omvang van de niet-economische migratie naar Turkije met als doel
een tijdelijk verblijf was in die periode dan ook vele malen groter dan de
niet-economische migratie met als doel zich permanent te vestigen.

Na 1961 ging het bij niet-economische emigratie uit Turkije hoofdza-
kelijk om het van oorsprong Griekse bevolkingsdeel van Istanbul. De eer-
ste duidelijk waarneembare economische migratie van Turken naar het
Westen bestond uit hooggekwalificeerde vakmensen en kwam aan het
einde van de jaren vijftig op gang. De belangrijkste economische migra-
tie uit Turkije betrof de arbeidsmigratie in de periode 1960-1974 naar
West-Europa. Nadat de werving van arbeidskrachten tot een einde was
gekomen ging deze stroom op eigen kracht verder in het kader van de
gezinshereniging en gezinsvorming. Sinds 1980 bestaat nog een andere
vorm van migratie van Turkije naar Europa die gevormd wordt door
asielaanvragers. Nog een vorm van economische migratie uit Turkije, de
migratie van arbeiders naar olierijke Arabische landen (later ook Rus-
land) om daar op contractbasis werkzaam te zijn, vindt plaats sinds 1974.
Na 1961 zijn de economische migratiestromen uit Turkije veel omvang-
rijker geweest dan de niet-economische emigratiestromen uit Turkije.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published nine times a
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry
of Justice in cooperation with the publishing house Gouda Quint BV.
Each issue focuses on a central theme related to criminal law, criminal
policy and criminology. The section Summaries contains abstracts of
the internationally most relevant articles of each issue. The central
theme of this issue is (vol. 26, nr. 8, 2000): Turkey.

Everything under control? Turkey and its islam
N. Landman
This article examines the role of islam in Turkish politics and society
since February 1997. That month can be regarded as a turning point, as
the Turkish military introduced a more hard-line approach towards
islamic organisations, which in their view endanger the secular basis of
the Turkish Republic. In this new approach many islamic institutions
were closed down and their leaders prosecuted. The article explores the
impact of the new policies on the islamic parties (the Welfare Party and
its successor, the Virtue Party) and on the Nurcu movement led by
Fethullah Gülen. Next, the mainstream forms of islam, which are loyal
to Republican values, are discussed. The author concludes that the
hard-line approach seems to succeed in causing a decline in political
islam, but at a high price: the continued dominance of the state in
religious life.

Military, islam and secularism; identity politics in Turkey
A.K. Yesilkagit
Since the foundation of the Turkish Republic, the concept of ‘Turk’ has
constantly been a matter of high politics. Various ideological move-
ments and groups claim the Turkish identity. Identity politics take place
in the state’s institutions, such as schools, societies of Turkish language
and history, and universities. This article investigates the role of the
Turkish armed forces in the politics of identity. Periods of military rule
form important arenas for the politics of identity. Two interventions (12
September 1980 and 28 February 1997) form the cases of this article.
The article concludes that if the Turkish economy and policy becomes
increasingly liberal the role of the armed forces will diminish in the
politics of identity as the above mentioned institutions of the state no
longer have the monopoly over the production of symbols and ideas
that are instrumental for identity formation.

Homogenous nation or multi-ethnic society; Turkey and the Kurdish
question
M.M. van Bruinessen
The events surrounding Abdullah Öcalan’s arrest caused tension
between Turks and Kurds but the nationalist emotions fanned by the
Turkish press have subsided once the press began concentrating on
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other issues, and no serious clashes have taken place. Earlier develop-
ments have, however, brought forth a more lasting cleavage between
Turks and (at least a considerable part of the) Kurds. Various forms of
emergency rule have been in force in the major Kurdish provinces for
more than two decades, effectively dividing the country into two zones
with different legal regimes. Guerrilla war and counter-insurgency
operations uprooted numerous Kurdish villagers and turned them into
an underprivileged urban underclass. The PKK, obeying directives from
its imprisoned leader, has withdrawn its armed groups from Turkey and
renounced the idea of an independent or autonomous Kurdish state,
speaking of a democratic Turkey and Turkish-Kurdish brotherhood
instead. No concrete projects of co-operation between Kurds and Turks
are in evidence however.Turkey and international migration since 1923.

Honour killings in Turkey; protest against ‘traditional killings’
C.M. van Eck
This article on honour killings in Turkey focuses on two issues: the
Turkish Penal Code in relation to honour killings and the criticism in
Turkey on honour killings. In the Turkish Penal Code there are two
articles that give a reduction of sentence when the killing is committed
in order to purify the honour of the family. Article 453 gives a reduction
of sentence when an illegitimate baby is killed right after birth. Article
462 reduces the imprisonment with 7/8, when the killing was done right
before, during, or right after a situation of adultery or fornication. In
June 1998 for the first time in Turkey a book on honour killings was
published. This was done by Mehmet Faraç, a Turkish journalist. He
wrote about five honour killings on girls in the South-Eastern town of
Urfa. In september 1999 a panel discussion on honour killings was held
in Ankara. Lawyers and jurists argued that the articles 453 and 462
should be abolished.

Women’s struggle in Turkey; from the late Osman empire until the
present day
N.A.N.M. van Os
As in so many other countries, Muslim women in the Ottoman Empire,
predecessor of the Republic of Turkey, made serious efforts to improve
their position in society at the turn of the nineteenth century. Like the
struggle of many women elsewhere theirs did not aim at changing the
existing patriarchal system as such, but at getting a better place within
it. This ‘liberal feminism’ was continued within the context of the
reforms taking place after the foundation of the Republic of Turkey in
1923. The reforms involving changes in the position of women aimed at
making them more useful for the patriarchally organized, modern and
secular society Mustafa Kemal Atatürk wanted to establish and not at
their individual liberation. A more ‘radical feminism’ aiming at
changing the existing patriarchal order developed only in the 1980’s. It
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is also during these years that the Civil Code which had been adopted
in 1926 started to be criticized for its unequal treatment of men and
women.

Turkey and international migration; 1923-1999
A. Akgündüz
This article is about migration to and from Turkey since the establish-
ment of the republic in 1923. The topic is studied by dividing the
process into two phases: the 1923-1960 period, and the 1961-1999
period. Within each of these phases migratory movements are grouped
according to destination, that is, to and from Turkey. Type, size, nature,
causes and ethno-religious composition of each migratory movement
are also specified. The article indicates that up to 1960, Turkey
experienced both immigration of Turks and other Muslims and
emigration of non-Muslims, for mainly non-economic reasons. Turkey
observed no inflows or outflows of people due to mainly economic
factors, except the emigration of working-class Jews to Israel in the
initial years of the foundation of the Israeli state. Moreover, Turkey was
an immigration country in the first period. From 1961 onward however,
Turkey has experienced almost all conceivable forms of international
migration. On the one hand: migration of high-level manpower to the
West; labour migration to Western Europe, and both its subsequent
transformation into permanent settlement and return migration; the
perpetuation of the migration to Western Europe initially as family
reunification and then family formation; asylum applications in Europe;
temporary labour migration to oil-rich Arab countries; and, emigration
mainly for non-economic reasons. On the other hand: immigration for
mainly non-economic reasons; temporary labour migration from some
former socialist countries of the Balkans; the formal entries of refugees
with the help of the UNHCR; and spontaneous entries of refugees from
mainly Iran and Iraq. Also, in this period Turkey is less an immigration
country and more an emigration country.
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Journaal

Het WODC op Internet: www.minjust.nl/wodc

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het ministerie van Justitie is onlangs
via Internet bereikbaar geworden. Het
WODC is een kenniscentrum op
justitieel terrein dat een wetenschap-
pelijk bijdrage levert aan de
ontwikkeling en de evaluatie van
justitiebeleid. Op deze nieuwe site is
de volgende informatie te vinden:

1. Doelstelling en organisatie (o.a.
organigram, beschrijvingen van de
verschillende afdelingen en de namen
van de medewerkers);

2. Producten en diensten;
– overzicht en uitgebreide samenvat-
tingen van de nieuwste rapporten;
– inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het tijdschrift Justitiële verkenningen;
– inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het Engelstalige tijdschrift European
Journal on Criminal Policy and
Research;
– jaarlijsten van rapporten en
genoemde tijdschriften;
– elektronische publicaties (o.a.
onderzoeksprogrammering van
justitie);

3. Interessante verwijzingen
(overzichten van congressen en
studiedagen);
In de toekomst wordt de aangeboden
informatie uitgebreid met specifieke
producten als databases (literatuur-
bestand) en aan producten en
diensten gekoppelde bestel-
mogelijkheden (via e-mail) en/of
aanvraagformulieren.
Voor vragen over producten en
diensten van het WODC en voor het
snel en efficiënt leveren van
statistische en literatuur-informatie

kunt u terecht bij de WODC-
informatiedesk (e-mail:
infodesk@wodc.minjust.nl).
Wij hopen op deze wijze bij te dragen
aan de verspreiding van relevante
kennis en informatie buiten het
ministerie van Justitie.
Hans van Netburg (WODC-webmaster)
tel.: 070-3 70 69 19
fax: 070-3 70 79 48
e-mail:
cnetburg@best-dep.minjus.nl

WODC-Thesaurus ‘Het
criminaliteitsvraagstuk (geheel
herziene uitgave)

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het ministerie van justitie heeft een
geheel herziene druk uitgebracht van
de WODC-thesaurus. Deze gestructu-
reerde standaard trefwoordenlijst
inzake het criminaliteitsvraagstuk
bestrijkt de volgende terreinen:
criminologie, victimologie,
criminaliteitspreventie, delicten/
criminaliteitsvormen, politie, justitie,
openbaar ministerie, rechterlijke
macht, strafrechtspleging, gevangenis-
wezen en reclassering.
Na het uitkomen van de eerste uitgave
van de WODC-thesaurus in 1993 is
deze met succes toegepast als
instrument bij het toegankelijk maken
van publicaties op het gebied van het
criminaliteitsvraagstuk. Niet alleen bij
de Afdeling Documentaire Informatie-
voorziening van het WODC maar ook
op andere afdelingen binnen het
ministerie van justitie wordt de
WODC-thesaurus gebruikt. Daarnaast
maken andere organisaties waaronder
politiebibliotheken, het openbaar
ministerie, gevangenisbibliotheken en
de rechterlijke macht gebruik van dit
hulpmiddel.
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De afgelopen jaren is de hoeveelheid
publicaties op het terrein van justitie
en politie sterk toegenomen, zowel
nationaal als internationaal. De
IRT-affaire en de daaruit voort-
vloeiende commissies Wierenga en
Van Traa brachten nieuwe vormen van
opsporingsmethodieken aan het licht.
Het jeugdstrafrecht werd gewijzigd.
Allerlei grensoverschrijdende
criminaliteitsvormen zijn meer in de
belangstelling komen te staan. Nieuwe
alternatieven voor de vrijheidsstraf
werden en worden getest om de
problemen rond de celcapaciteit op te
lossen. Nieuwe termen als integriteit,
integrale veiligheid, fenomeen-
onderzoek, proactieve opsporing,
forensische accountancy, taakstraf,
internet, televerhoor, stelselmatige
daders en zelfredzaamheid zijn de
afgelopen jaren veelvuldig gebruikt.
Natuurlijk zijn er ook termen die
verouderen of termen die belangrijk
leken maar niet of nauwelijks gebruikt
werden. Deze zijn uit de thesaurus
verwijderd of vervangen door andere
termen. Hier en daar is de schrijfwijze
van een begrip aangepast. Dit alles
heeft ertoe geleid dat een grondige
herziening van de WODC-thesaurus
noodzakelijk was. Hopelijk zal de
herziene thesaurus de komende jaren
weer een nuttig instrument zijn voor
de ontsluiting van de nog steeds
groeiende informatiestroom rondom
het criminaliteitsvraagstuk.
Als extra hulpmiddel is bij deze
uitgave een geografische thesaurus als
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is
oorspronkelijk samengesteld door de
Centrale Bibliotheek van het ministerie
van justitie en nu in samenwerking
met het WODC aangepast met behulp
van de in augustus 1996 uitgegeven
officiële lijst van landennamen van de
Nederlandse Taalunie.
Inlichtingen:
Hans van Netburg
tel.: 070-3 70 69 19

e-mail:
cnetburg@best-dep.minjus.nl
Bestelwijze:
De WODC-thesaurus 1997 kost ƒ 10,-
per ex.
tel.: 070-3 70 65 54 (mw. Eind)
Fax: 070-3 70 79 48
e-mail: infodesk@wodc.minjust.nl

Themanummers Justitiële
verkenningen

Regelmatig worden, bij voorbeeld ten
behoeve van het onderwijs, grote
aantallen exemplaren van Justitiële
verkenningen nabesteld. Voor de
bepaling van de oplage is het
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te
zijn van de mogelijke vraag. Om die
reden geven wij, onder voorbehoud, de
thema’s die de redactie op dit moment
in voorbereiding heeft. Over de inhoud
van de nummers kan met de redactie
contact worden opgenomen. Ook
personen die een bijdrage willen
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht
contact op te nemen met de redactie.
JV9, 2000, december: Bemiddeling
JV1, 2001, januari/februari: Intolerantie
in het publieke domein
JV2, 2001, maart: Europa
JV3, 2001, april: Slachtoffers
JV4, 2001, mei: Private opsporing

Congressen

Aanpak van delinquent gedrag van
12-minners
Uit onderzoek is gebleken dat er een
groot risico bestaat dat kinderen die
jonger zijn dan 12 jaar en al delicten
plegen, afglijden en uiteindelijk in het
criminele circuit terechtkomen.
Afwijkend gedrag bij jongeren
beneden de leeftijd van 12, is te
beschouwen als een belangrijk signaal
voor de ontwikkeling van ernstig
crimineel gedrag. Er bestaat een
dringende noodzaak aandacht te
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besteden aan de aanpak en preventie
hiervan. Naast over wie verantwoorde-
lijk is moet worden nagedacht over
wat de juiste aanpak is voor de
12-minners problematiek. Dient daarbij
rekening gehouden te worden met de
culturele achtergrond? Volstaat het
naar Halt-Stop sturen en vanaf welke
leeftijd? Welke mogelijkheden biedt
het cliëntvolgsysteem? Hebben
opvoedingscursussen het gewenste
effect? Is het lokale netwerk voldoende
sluitend? Moet worden nagedacht over
een pressiemiddel en/of sanctie-
middelen ten opzichte van ouders?
Moet worden nagedacht over een
tijdelijke of deel-OTS? Of moet de
minimumleeftijd voor strafrechtelijke
vervolging worden herzien? De
themadag is vooral bestemd voor:
politie; Bureaus Halt; onderwijs; lokale
overheid; Raad voor de Kinderbescher-
nming; jeugdbescherming en
jeugdreclassering; jeugdhulpverlening;
Riaggs; jeugdofficieren van justitie;
kinderrechters.
Datum: 10 november 2000
Plaats: Congrescentrum de Reehorst te
Ede
Inlichtingen: Vermande Studiedagen,
tel.: 0320-237721, e-mail:
vermande.studiedagen@sdu.nl

Tiende Forum voor Alcohol- en
Drugsonderzoek (FADO)
Het betreft een jaarlijkse bijeenkomst
die aan vele onderzoekers de
mogelijkheid biedt om met collegae en
geïnteresseerde beleidsfunctionarissen
van gedachten te wisselen. De
bedoeling is daarmee een bijdrage te
leveren aan de kwaliteit en de
continuïteit van onderzoek op dit
gebied en de verspreiding van de
resultaten te bevorderen. Voor een te
presenteren paper dient het abstract
voor 1 september 2000 ingeleverd te
zijn. Als toehoorder kan men zich
inschrijven tot 2 oktober 2000.
Datum: 13 november 2000

Plaats: Jaarbeurs Utrecht
Inlichtingen: mw. I. Spruit (Trimbos
Instituut): 030-2971100; A.F.W. Kok
(TADP): 070-3407151; R.A. Knibbe
(Universiteit Maastricht): 043-3882282.

Strafvordering 2001
De RUG en de KUB verrichten met
subsidie van het WODC (ministerie
van justitie) onderzoek naar de
contouren van een strafprocesrecht
waarmee Nederland de volgende eeuw
kan ingaan. In dit project worden de
hoofdlijnen ontwikkeld van een nieuw
wetboek, waarbij recht wordt gedaan
aan zowel de ontwikkelingen in de
nationale strafrechtspleging als aan de
betekenis van het EVRM en de
internationaliseringsaspecten van de
strafrechtshandhaving. In dit tweede
projectjaar (er zijn er vier in totaal)
staat de inrichting van het strafvorder-
lijk vooronderzoek centraal. Centrale
vragen die aan de orde komen zijn:
Moeten de strafrechtelijke opsporing
en het bstuurlijke toezicht strikt
worden gescheiden? Moet het
gerechtelijk vooronderzoek worden
behouden, of moet het optreden van
de rechter-commissaris worden
geplaatst in een stelsel van mini-
instructies? Wat is de positie van de
rechter in het ‘derde spoor’. Kan en
moet de officier van justitie worden
beschouwd als leider van het
opsporingsonderzoek? Sprekers zullen
zijn: Y. Baayens-van Geloven, A. Klip, J.
Uit Bijerse, J.P. Balkema, E.F. Stamhuis,
Y. Buruma, J. Simmelink, A. Machielse,
A. Hartmann, P. Osinga, N. Kwakman,
O. Jansen, C. Fijnaut, H. Lensing, G.
Knigge, M. Groenhuijsen.
Datum: 23 november 2000, 10.00u.-
17.30u.
Plaats: KUB, Aula Gebouw A,
Warandelaan 2, Tilburg
Inlichtingen: M. Groenshuijsen
(inhoudelijk): e-mail:
m.s.groenhuijsen@kub.nl; M.
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Verhoeven (organisatorisch): e-mail:
M.C.Verhoeven@kub.nl.

Wapens en geweld
Het Tijdschrift voor Criminologie kende
recentelijk een themanummer wapens
en geweld. Auteurs die daaraan
meewerkten gaan in debat met elkaar,
onder leiding van Peter van der Laan
(redacteur TvC). Als referenten treden
op : Henk van de Bunt (VU) en Eppo
van Hoorn (korpsleider politieregio
Brabant Noord).
Datum: 24 november 2000, 15.00u.-
17.00u.
Plaats: Siswo, Plantage Muidergracht
4, Amsterdam
Inlichtingen: Carolien Bouw (Siswo),
Pantage Muidergracht 4, 1018 TV
Amsterdam, tel.: 020-5270638, fax:
020-6229430, email:
bouw@siswo.uva.nl

(Belgische) Studiedag ‘Criminolo-
gie 2000. En verder …’
Wat is het vakgebied dat de
criminoloog tot het zijne rekent? Welke
posities bekleden criminologen op de
arbeidsmarkt? Wat zijn hun specifieke
vaardigheden, hoe verhouden zij zich
ten opzichte van afgestudeerden uit
andere disciplines, en welke
meerwaarde kunnen zij bieden? Niet
alleen leken, maar soms ook
collega-criminologen, zullen op deze
vragen vaak het antwoord schuldig
moeten blijven. Naarmate de
criminoloog in het maatschappelijke
leven steeds sterker zichtbaar wordt,
vooral nu ook de toenemende
mediatisering het criminaliteits-
vraagstuk bij publiek en politiek
levendig houdt, dringt een rol-
verklaring zich des te meer op.
Teneinde hiertoe een aanzet te bieden,
organiseren drie Nederlandstalige
universiteiten (Leuven, Brussel en
Gent) in het najaar een studiedag met
als titel Criminologie 2000. En verder …
Deze studiedag poogt een stand van

zaken op te maken over de ontwikke-
ling en de toekomstperspectieven van
de criminologie als wetenschap, en
over de positie van criminologen op de
(Vlaamse) arbeidsmarkt. De studiedag
omvat twee luiken. In de voormiddag-
sessie komen de drie universiteiten
aan het woord over een aantal
algemene, meer theoretisch
georiënteerde, thema’s zoals ‘de
criminologie als wetenschap’, de
‘legitimatie voor de criminologie’ en
‘vooruitzichten in de criminologie’. De
sessie wordt afgerond met een
kritische beschouwing door dr. René
van Swaaningen over de positie van de
Belgische criminologie in Europa. Het
namiddaggedeelte omvat een
paneldebat waarbij het woord wordt
gegeven aan de praktijk, en
verschillende bekende en minder
bekende criminologen ‘hun’ werkveld
toelichten (ervaringen, moeilijkheden,
toekomstperspectieven). Volgende
sectoren komen daarbij aan bod:
politionele en gerechtelijke organisatie,
strafuitvoering en justitiële hulpverle-
ning, jeugd, preventie, geestelijke
gezondheidszorg, opleiding en
onderzoek, beleid, en privatisering.
Hebben hun medewerking aan de
studiedag bevestigd: de heer minister
van Justitie Marc Verwilghen, Johan
Vanderborght, Prof. Tony Peters (KUL),
Prof. Lode Walgrave (KUL), Prof.
Christian Eliaerts (VUB), Prof. Sonja
Snacken (VUB), Prof. Paul Ponsaers
(RUG), Prof. Patrick Hebberecht (RUG),
dr. René Van Swaaningen (Erasmus-
universiteit Rotterdam), Prof. Johan
Goethals (KUL), Tom Decorte (RUG),
Willy Bruggeman, John Vanacker, Eric
Maes, An Sprangers, Stefan Meijlaers,
Bart Kaesemans, Prof. Joris Casselman
(KUL), Prof. Brice De Ruyver (RUG),
Tony Van Parys, Nele Staessens, Prof.
Marc Cools (VUB/RUG), en Prof. Frank
Hutsebaut (KUL).
Datum: Zaterdag 25 november 2000,
van 9.00u.-18.00u.
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Plaats: Parthenon-zaal (MSI 03.18,
KUL) van het Mgr. Sencie-Instituut,
Erasmusplein 2, 3000 Leuven.
Inlichtingen: Voor meer informatie kan
men terecht op het secretariaat
‘Criminologie 2000’: Franky Goossens,
Hooverplein 10, 3000 Leuven (tel.
0032/16/32.52.38, fax. 0032/16/
32.53.27, e-mail:
Franky.Goossens@law.kuleuven.ac.be).

Veiligheid en privacy
In het voorjaar van 2001 treedt een
nieuwe privacywet, de Wet bescher-
ming persoonsgegevens (Wbp), in
werking. De Wbp schrijft onder meer
voor dat zowel overheidsinstanties als
het bedrijfsleven op zorgvuldige en
rechtmatige wijze met persoons-
gegevens moeten omgaan. Het is van
groot belang dat er intensieve
informatie-uitwisseling plaatsvindt
binnen de eigen organisatie en met
andere personen en instanties,
teneinde de veiligheid te kunnen
garanderen en maatschappelijke en
financiële risico’s tot een minimum te
beperken. Het is de vraag of uw
organisatie klaar is voor de nieuwe
privacyregelgeving. Op het gebied van
informatieverwerking is meer mogelijk
dan vaak wordt gedacht. Slechts
zelden stuit een beoogde gegevens-
verwerking af op een rechtstreeks
wettelijk verbod. Uiteraard dienen bij
de omgang met persoonsgegevens wel
alle juridische spelregels gevolgd te
worden. Om de beveiligingspraktijk
een concreet handvat te bieden,
organiseert Vermande Studiedagen
deze praktijkdag voor politie,
overheden en bedrijfsleven. De
privacywet- en regelgeving, zoals die
zal gaan gelden, zal inhoudelijk aan
bod komen in relatie tot enkele veel
voorkomende onderwerpen op het
gebied van veiligheid. Dagvoorzitter:
Prof. mr. C.D. Schaap (directeur, Ernst
& Young Forensic Sercvices,
Hoogleraar Forensische expertise op

financieel terrein, Universiteit Leiden).
Sprekers: Mr. A.L.C. Roos (raads-
adviseur, Directie Wetgeving,
Ministerie van Justitie); Mw. mr. C.G.
Zandee (senior Juridisch Beleids-
medewerker, Registratiekamer, Den
Haag); Mr. H. van der Wel (manager
Information Systems Audits, Mazars
Paardekooper Hoffman, Den Haag);
Mr. U. van de Pol (plaatsvervangend
voorzitter, Registratiekamer, Den
Haag); Mr. G.W.T.J. Michels (adviseur,
In-pact Politie Adviescentrum, Houten);
Mr. E. Schreuders (onderzoeker,
Centrum voor Recht, Bestuur en
Informatisering, Katholieke Universiteit
Utrecht); Drs. R.H.P. Vriesde (landelijk
projectleider Digitaal Rechercheren,
Raad van Hoofdcommissarissen,
Hoofdinspecteur van politie Regio-
politie Haaglanden); Mr. M. van
Stratum (senior Juridisch Medewerker,
Sectie politie, registratiekamer, Den
Haag); Mr. E.C. MacGillavry (onderzoe-
ker, Vakgroep Strafrecht en Criminolo-
gie, Rijksuniversiteit Groningen). Deze
praktijkdag is bestemd voor: Politie;
privacyfunctionarissen; bijzondere
opsporingsdiensten; detective- en
recherchebureaus; bewakings- en
beveiligingsbedrijven; consultant- en
onderzoeksbureaus; internetproviders /
telecommunicatiebedrijven; openbaar
ministerie; ministeries en andere
overheidsinstanties; (beveiligings)-
medewerkers van financiële
instellingen; gemeentelijke coördinato-
ren veiligheid; (verzekerings)juristen;
advocatuur en rechters.
Datum: Woensdag 29 november 2000
van 10.00u.-16.45u.
Plaats: Jaarbeurs Utrecht
Inlichtingen: Vermande studiedagen,
tel.: 0320-237721.

Strafrecht voor slachtoffers?
In de strafrechtspleging spelen
slachtoffers van delicten nog steeds
een marginale rol. Op papier hebben
zij in Nederland en elders steeds meer
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rechten, maar in de praktijk komt
daarvan weinig terecht. In theorie
horen slachtoffers niet thuis in het
strafrecht, dat immers wezenlijk
publiekrechtelijk is en in beginsel dan
ook alleen te maken heeft met
verhoudingen tussen verdachten of
daders en de staat. Tegelijkertijd klemt
de strafrechtelijke legitimatiecrisis.
Waar is publiekrechtelijk strafrecht
goed voor? Preventie noch vergelding
biedt een onomstreden antwoord. Er
lijken net zo veel opvattingen over zin
en doel van straf te zijn als er rechters
zijn. Grote verschillen in opgelegde
sancties als het gaat om vergelijkbare
feiten doen dat inderdaad denken.
Strafrecht mist principiële oriëntatie en
in de praktijk kan dat leiden tot
willekeur. Kan strafrecht beter worden
gelegitimeerd in termen van publieke
solidariteit met slachtoffers? Kunnen
sancties worden omgevormd tot
schadevergoedingen? Kan mediation
tussen daders en slachtoffers een deel
van de strafrechtspleging vervangen?
Principiële doordenking van restorative
justice in nationaal en internationaal
perspectief kan meer richting geven
aan de omgang met slachtoffers in de
strafrechtspleging. Sprekers: Martin
Wright (auteur van standaardwerken
als Justice For Victims And Offenders
en Restoring Respect For Justice: A
Symposium), Ezzat Fattah (één van de
grondleggers van restorative justice),
Marc Groenhuijsen (onder andere
voorzitter van het Research Commit-
teeb van de World Society Of
Victimology en mede-auteur van een
nieuw wetboek van strafvordering met
meer rechten voor slachtoffers), Ybo
Buruma (vooraanstaand scepticus als
het gaat om slachtoffers in strafrecht)
en een hoge vertegenwoordiger van
het Joegoslavië-tribunaal.
Datum: 1 december 2000
Plaats: Universiteit van Amsterdam,
Eggens Instituut
Tijd: 10.00-18.00 uur

Inlichtingen en aanmelding: e-mail:
pao@jur.uva.nl , tel.: 020-5253410, fax:
020-5253307, Eggens Instituut, postbus
1030, 1000 BA Amsterdam.

Rechterlijke samenwerking
De conferentie – met vele deelnemers
uit wetenschap en rechtspraktijk – zal
zich onder meer richten op vragen als:
Hoe geven rechtscolleges en rechters
vorm aan thans bestaande samenwer-
king? Stuiten rechters of rechterlijke
colleges naast principiële vragen ook
op meer praktische problemen?
Kunnen de onderscheiden rechtsge-
bieden, van reeds opgedane ervaring
in de andere rechtsgebieden leren en
hoe? Kunnen rechtssectoren leren van
opgedane ervaring in andere
rechtssectoren (bijvoorbeeld
alimentatienormen) en hoe? Welke
consequenties zouden we kunnen,
mogen en wellicht moeten trekken uit
bestaande ervaringen voor zowel de
praktische, maar met name ook de
principiële vraagstukken aangaande de
rechterlijke samenwerking? Dag-
voorzitter: prof. C.P.M. Cleiren.
Datum: 7 december 2000, 09.30u.-
18.00u.
Plaats: UR-zaal Academiegebouw,
Universiteit Leiden, Rapenburg 73,
Leiden
Informatie: Robert Crommelin, E.M.
Meijers Instituut, Witte Singel 103,
2313 AA Leiden tel.: 071-5275200, fax:
071-5275221, e-mail:
migast@law.leidenuniv.nl

De gemeentelijke uitgaansmarkt
(vooraankondiging)
Het congres begint met een plenaire
inleiding. Aansluitend vinden meerdere
parallelle sessies plaats over de
onderwerpen Veilig uitgaan,
evenementenbeleid (vanuit APV, plus
privaatrechtelijke aspecten),
cameratoezicht, lokale aansturing
politie, prostitutiebeleid, kansspelen,
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noodbevoegdheden en andere
openbare orde-bevoegdheden
Datum: 13 december 2000
Plaats: De Reehorst, Ede
Sprekers: n.n.b.
Tijd: n.n.b.
Inlichtingen/aanmelding: Congrescen-
trum VNG, 070-3738493.

Sexueel misbruik van jongeren
(vooraankondiging)
Kwanititatieve gegevens mbt
pedoseksualiteit, (gebruik van
DNA-technieken bij) opsporing,
daderkenmerken, preventie,
behandeltechnieken. De studiemiddag
wordt georganiseerd door het WODC
(Redactie Justitiële verkenningen) in
samenwerking met de Nederlandse
Politie Academie.
Datum: 14 december 2000, 13.30u.-
17.00u.
Plaats: NPA, Apeldoorn
Sprekers: n.n.b.

Master in European Criminology
(M.A.)
De Afdeling strafrecht en Criminologie
van de Faculteit Rechten aan de K.U.
Leuven (België) is in september 1999
van start gegaan met een nieuw
post-graduaat programma, het Master
in European Criminology. Het
programma wordt uitgevoerd in
samenwerking met een aantal
prominente universiteiten en
onderzoeksinstituten in Europa: het
wetenschappelijk Onderzoek- en
documentatiecentrum (WODC) te Den
Haag; het Max-Planck-Institüt für
Ausländisches und Internationales
Strafrecht in Freiburg, het Criminolo-
gisch Instituut van de Universiteit in
Sheffield en het Criminologisch
Instituut van de Eberhard-Karls-
Universiteit in Tübingen. Het M.A. in
European Criminology staat open voor
studenten en ‘professionals’ die zich
willen verdiepen in de relevantie van
recent ontwikkelde criminologische

theorieën en deze willen toetsen aan
het beleid op nationaal, Europees en
internationaal niveau. Het M.A.
Programma loopt over één academie-
jaar. Het is een volledig Engelstalig
programma dat op een evenwichtige
manier onderwijs met onderzoek
combineert. Voor meer informatie:
Centre for advanced academic studies,
Hilde van Lindt, Hooverplein 10,
B-3000 Leuven (tel.: (00-32)16 32 52
68 of 32 53 00; e-mail:
hilde.vanlindt@law.kuleuven.ac.be
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Literatuuroverzicht

Algemeen
Strafrecht en strafrechtspleging
Criminologie
Gevangeniswezen/tbs
Reclassering
Jeugdbescherming en -delinquentie
Politie
Verslaving
Slachtofferstudies
Preventie van criminaliteit

Literatuur-informatie
Van de artikelen die in deze rubriek
zijn samengevat, kunnen bij de
documentatie-afdeling van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het
ministerie van justitie tegen betaling
kopieën worden aangevraagd. Wij
attenderen u erop dat volgens art. 16b,
lid 1 van de Auteurswet 1912, de
kopieën uitsluitend mogen dienen tot
eigen oefening, studie of gebruik. Door
de documentatie-afdeling worden
boeken, tijdschriftartikelen, rapporten
en jaarverslagen met betrekking tot
bovengenoemde gebieden toegankelijk
gemaakt. De documenten die vanaf
1987 zijn verschenen, worden
ingevoerd in een geautomatiseerd
systeem. Op aanvraag kunnen
literatuurlijsten m.b.t. specifieke
onderwerpen worden toegestuurd.
Boeken en rapporten kunnen te leen
worden gevraagd. Tijdschriftartikelen
kunnen in beperkte mate tegen
vergoeding gekopieerd en toegezon-
den worden. In beide gevallen kan
men zich wenden tot de Informatie-
desk van het WODC, Postbus 20301,
2500 EH ’s-Gravenhage, tel.: 070-370
65 53.

Algemeen

1
Cusson, M.
La sécurité privée: le phénomène, la
controverse, l’avenir

Criminologie, 31e jrg., nr 2, 1998, pp.
31-46
In dit artikel worden vier thema’s met
betrekking tot de particuliere
beveiliging onder de loep genomen.
Allereerst wordt particuliere beveiliging
gedefinieerd als bescherming die
geboden wordt aan organisaties,
gericht op de specifieke behoeften van
een bepaalde organisatie. Ten tweede
wordt de uitbreiding van particuliere
beveiligingsdiensten beschouwd als
het resultaat van enerzijds een
daadwerkelijke vraag naar beveiliging
en anderzijds het feit dat er sprake is
van een aanbod dat superieur is aan
de veiligheid die de politie biedt. Ten
derde wordt nader ingegaan op vragen
die betrekking hebben op een
eventuele inbreuk op het privéleven
door particuliere beveiligingsdiensten.
Tenslotte is de auteur van mening dat
de toekomst van de particuliere
beveiliging in twee trends ligt:
technologische integratie en
geavanceerde planning en probleem-
oplossing.
Met literatuuropgave.

2
Goudie, A.W., D. Stasavage
A framework for the analysis of
corruption
Crime, law & social change, 29e jrg.,
nr. 2/3, 1998, pp. 113-159
Doel van de auteurs is om een
universeel geldig denkkader aan te
reiken voor het analyseren van
corruptie. Zij richten zich daarbij op
oorzaken en gevolgen voor de
economische ontwikkeling en op de
gezichtspunten en ‘psychologie’ van
betrokkenen. Wat de oorzaken betreft
onderscheiden zij drie dimensies: de
monopolistische macht van ambtena-
ren en politici; de mate waarin zij
bevoegdheden hebben; en de
transparantie van instituties en de
manieren van verantwoordingsplicht
die er in die instituties bestaan. De
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auteurs zijn het niet eens met de visie,
die hier en daar in de literatuur
opduikt, dat corruptie economische
groei zou vergemakkelijken. Corruptie
heeft juist een negatieve economische
impact: er is bijvoorbeeld sprake van
oneerlijke concurrentie, negatieve
fiscale effecten en negatieve effecten
op de nationale schuldenlast en het
investeringsniveau. Al deze effecten
veroorzaken uiteindelijk dat er bij
ondernemers een gevoel van
onzekerheid ontstaat, dat hen
belemmert in hun ondernemerschap.
Tot slot wordt in dit artikel ingegaan
op een aantal empirische sector-
specifieke studies.
Met literatuuropgave.

Strafrecht en strafrechtspleging

3
Harris, N., J.B. Burton
Testing the reliability of observational
measures of reintegrative shaming at
community accountability conferences
and at court
The Australian and New Zealand
journal of criminology, 31e jrg., nr. 3,
1998, pp. 230-241
Er bestaat een toenemende
belangstelling voor de zogenaamde
restauratieve gerechtigheid als
alternatief voor de traditionele
methoden om strafzaken te berechten.
Zo zou de methode van ‘conferencing’
die stamt uit Nieuw-Zeeland en
tegenwoordig ook in Australië wordt
toegepast, bijdragen aan de
herintegratie van de wetsovertreders in
de samenleving en hen veel minder
stigmatiseren dan de traditionele
strafrechtsgang. Daardoor zou deze
methoden ook betere resultaten op
het gebied van recidive boeken. Om
deze claims systematisch te kunnen
toetsen, moeten betrouwbare en valide
maten worden ontwikkeld voor de
concepten van de reïntegratieve
schaamtetheorie. In het onderhavige

artikel wordt verslag gedaan van de
poging om dat te doen. Daarbij
werden gegevens gebruikt uit 45
zaken die door middel van ‘conferen-
cing’ waren afgedaan: 15 gewelds- of
vermogensdelicten; 15 zaken van
rijden onder invloed en 15 gemengde
zaken. Uit de resultaten van het
onderzoek blijkt dat de concepten van
de reïntegratieve schaamtetheorie
betrouwbaar kunnen worden
waargenomen met behulp van
systematische observatie en methoden
van globale schattingen. De
waarnemers kwamen steeds tot een
aanvaardbaar niveau van overeen-
stemming.
Met literatuuropgave.

Criminologie

4
Deu, N.
Executive function and criminal fantasy
in the premeditation of criminal
behaviour
Criminal behaviour and mental health,
8e jrg., 1998, pp. 41-50
In dit artikel wordt verslag gedaan van
een onderzoek naar de rol van fantasie
in de beraming van crimineel gedrag.
Naar fantasie is al wel vaker
onderzoek gedaan, maar er is nooit
veel aandacht besteed aan de
cognitieve correlaten van het
fantasievermogen. Het onderhavige
onderzoek doet dat wel. Het heeft
betrekking op 43 mannelijke
gedetineerden die, afhankelijk van hun
score op een test voor cognitieve
flexibiliteit en impulsiviteit zijn verdeeld
in vier groepen. Van alle onderzoeks-
subjecten werd het fantasievermogen
gemeten. Ook stelde men vast in
welke mate het criminele gedrag in
het verleden was gepland. Uit de
onderzoeksresultaten kwam naar
voren dat het gebruik van de fantasie
bij het plannen en organiseren van
gewelddadige delicten het resultaat is
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van een interactie van cognitieve
flexibiliteit en impulsiviteit. Daarnaast
bleek dat zedendelinquenten niet
worden gekenmerkt door neuropsy-
chologische stoornissen aan de
prefrontale hersenkwabben, zoals
voorgaand onderzoek had uitgewezen.
Wel werden eerdere bevindingen
ondersteund dat geweldsdelinquenten
impulsiever zijn dan de plegers van
andere soorten delicten. De auteur
meent dat een preciezere beschrijving
van de interactie tussen cognitieve
flexibiliteit en impulsiviteit kan
bijdragen aan een betere cognitief-
gedragsmatige behandeling van
psychisch gestoorde delinquenten die
fantaseren over hun delicten en hun
delicten beramen.
Met literatuuropgave.

5
Dong, A.
Dealing with corruption; the next steps
Crime, law and social change, 29e jrg.,
nr. 2/3, 1998, pp. 99-112
In dit artikel analyseert de auteur het
verschijnsel corruptie door in te gaan
op de verschijningsvormen en
strategieën om dit tegen te gaan. Hij
stelt vast dat de aandacht voor
corruptie verschuift van theorievorming
over corruptie naar praktische
mogelijkheden om corruptie effectief
tegen te kunnen gaan. Hoewel
theorievorming over corruptie
noodzakelijk blijft voor het bepalen van
een lange termijn aanpak, is er
volgens de auteur op dit moment
voldoende ervaring en expertise
opgebouwd om anticorruptie
initiatieven te kunnen implementeren.
De auteur bespreekt tenslotte een
aantal elementen waaruit een
effectieve anticorruptie strategie zou
moeten bestaan en waarbij rekening is
gehouden met de praktische
toepasbaarheid.

6
Emerson, R.M., K.O. Ferris e.a.
On being stalked
Social problems, 45e jrg., nr. 3, 1998,
pp. 289-314
Gedurende de afgelopen tien jaar is
‘stalking’ ontstaan als een nieuw
sociaal probleem. In het artikel wordt
ingegaan op de sociale processen die
een rol spelen bij het ontstaan van
stalking en de beleving van de
slachtoffers. Daarbij worden met name
de overeenkomsten tussen de
verschillende verschijningsvormen van
stalking, de relationele basis en de
sociale processen van het fenomeen
benadrukt. Hoewel in sommige
gevallen het nemen van wraak op het
slachtoffer vanaf het begin voorop
staat, terwijl in andere zaken
bedreiging en geweld pas na langere
tijd voorkomt, zijn de dynamische
karakteristieken van de meeste zaken
die uiteindelijk als stalking betiteld
worden aan elkaar gelijk. Meestal
spelen pogingen om een (hernieuwde)
relatie met iemand tot stand te
brengen, terwijl die ander hier niet van
gediend is een rol. Aan de hand van
verschillende databronnen werd
onderzocht welke sociale processen
een rol spelen bij het ontstaan en
herkennen van dit soort stalking in de
relationele sfeer. Hierbij wordt
verondersteld dat stalking zich in
verschillende herkenbare stadia
ontwikkelt. Deze ontwikkelingen
worden beschreven vanuit het
gezichtspunt van degenen die zich
uiteindelijk het slachtoffer van een
stalker voelen. Volgens deze
slachtoffers spelen met name
verwisseling en overdrijving van een
reeks van normale relationele
gedragingen een rol. Hieronder vallen
zaken als het herkennen dat men
gevolgd wordt, het ontdekken dat
iemand gedetailleerde informatie over
het leven en de dagelijkse handelingen
verzamelt, het afwijzen van hardnek-
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kige relationele voorstellen en het
tegengaan van voortdurende
relationele escalaties. Bij voortdurende
afwijzing van de eenzijdig gewenste
relatie, kan dit uiteindelijk resulteren in
vijandig en gewelddadig gedrag dat
leidt tot het soort bedreigingen en
gedrag dat algemeen als ‘stalking’
gezien wordt.
Met literatuuropgave.

7
Huberts, L.W.J.C.
What can be done against public
corruption and fraud; expert views on
strategies to protect public integrity
Crime, law and social change, 29e jrg.,
nrs. 2-3, 1998, pp. 209-224
De auteur schetst in dit artikel de
vragen die het debat over corruptie en
fraude in de overheidssfeer domineren.
De belangrijkste vraag is natuurlijk die
naar de inhoud van de concepten. Wat
is corruptie en wat is fraude nu
eigenlijk, en hoe zijn deze begrippen
gerelateerd aan bijvoorbeeld
machtsmisbruik en de verspilling van
openbare middelen? Sommigen menen
dat deze vragen niet beantwoord
kunnen worden zolang we etnocen-
trisme willen vermijden. Anderen zijn
optimistischer. Een tweede soort
vragen heeft betrekking op het
begrijpen van corruptie en fraude, op
het leren kennen van de oorzaken en
gevolgen ervan. Om deze fenomenen
te kunnen begrijpen, moeten we ze
een plaats geven in het kader van de
kennis die we hebben opgebouwd
over de publieke structuur, de publieke
cultuur en het publieke gedrag.
Daarbij hangt veel af van het
theoretische en methodologische
kader dat als uitgangspunt wordt
genomen. De auteur kiest een
pragmatische en eclectische
benadering. Hij probeert na te gaan of
er oorzaken van corruptie zijn die door
een groot aantal experts met een
verschillende wetenschappelijke en

beroepsachtergrond als belangrijk
worden gezien. Is er een gemeen-
schappelijke kern te vinden in de
verschillende benaderingen? Een
derde kwestie betreft het normatieve
debat. Wat zijn de positieve en
negatieve gevolgen van corruptie en
fraude en hoe kunnen de kosten en
baten worden vergeleken en
beoordeeld? Tegenwoordig wordt sterk
de nadruk gelegd op de negatieve
consequenties van de betreffende
fenomenen. Daarmee komt de auteur
op een vierde probleem, namelijk de
vraag wat we eraan kunnen doen.
Met literatuuropgave.

8
Morris, A.
The prevalence in New Zealand of
violence against women by their current
male partners
The Australian and New Zealand
journal of criminology, 31e jrg., nr. 3,
1998, pp. 267-286
In het artikel worden de resultaten van
de Women’s Safety Survey (WSS)
besproken, een landelijk onderzoek
naar het voorkomen van geweld tegen
vrouwen door hun huidige mannelijke
partners dat in 1996 onder 500
Nieuw-Zeelandse vrouwen werd
uitgevoerd. In het onderzoek wordt
zowel naar fysiek als psychologisch en
seksueel geweld gevraagd. De
belangrijkste resultaten van de WSS
worden vergeleken met de uitkomsten
van soortgelijk onderzoek naar het
voorkomen van het gebruik van fysiek
en seksueel geweld van mannen ten
opzichte van hun vrouwelijke partners
dat eerder in Canada, Australië en
Nieuw-Zeeland werd uitgevoerd. De
resultaten lijken er op te wijzen dat
vrouwen in Nieuw-Zeeland, met name
Maori-vrouwen, in verhouding veel te
lijden hebben onder geweld door hun
mannelijke partners. Omdat de diverse
onderzoeken gebruik maakten van
verschillende onderzoeksmethoden,
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kunnen uit vergelijking van resultaten
echter geen betrouwbare conclusies
getrokken worden. Ook een
betrouwbare schatting van de mate
waarin vrouwen in Nieuw-Zeeland
blootstaan aan geweld van hun
mannelijke partners kan op basis van
dit onderzoek niet worden gemaakt.
Dergelijke methodologische problemen
spelen bij dit soort onderzoek echter
altijd een rol. Bij het interpreteren en
vergelijken van resultaten moet
daarom altijd aandacht aan methodo-
logische verschillen tussen studies
worden besteed.
Met literatuuropgave.

9
Ocqueteau, F., M. Pottier
Comment règle-t-on le problème du vol
à l’étalage dans les espaces commer-
ciaux français?
Criminologie, 31e jrg., nr. 2, 1998, pp.
69-85
In dit artikel worden, gebaseerd op
kwantitatieve gegevens uit de dossiers
van diverse grote winkelcentra in
Frankrijk, criminele activiteiten zoals
winkeldiefstal geanalyseerd. Twee
zaken worden hierbij aan de orde
gesteld: (1) het beoordelen van de
autonomie van particuliere politie door
middel van een berekening van de
verhouding van het niet-verwijzen van
gevallen naar de politie en naar het
gerecht en (2) het begrijpen van de
betekenis die particuliere politieagen-
ten geven aan praktijken van
externalisatie van geschillen. De
sleutel tot het bepalen van de waarde
van particuliere politie is de mate
waarin de directeuren van grote
distributiebedrijven vertrouwen weten
op te wekken bij de door de overheid
aangestelde politie. Particuliere
regulatie behoeft niet noodzakelijker-
wijs tegengesteld te zijn aan legaliteit,
vooropgesteld dat de publieke actoren
hun regels op privéterreinen waar

publiek komt duidelijk definiëren waar
het hun politie-activiteiten betreft.
Met literatuuropgave.

10
Raine, A., J-H. Liu
Biological predispositions to violence
and their implications for biosocial
treatment and prevention
Psychology, crime & law, 4e jrg., nr. 2,
1998, pp. 107-125
De auteurs beginnen met een korte
weergave van vier recente onderzoe-
ken die alle een verband aantonen
tussen biologische risicofactoren
enerzijds en het optreden van
gewelddadig en crimineel gedrag
anderzijds. Het eerste toont aan dat
jongens van vijftien jaar met een laag
niveau van fysiologische prikkelbaar-
heid een predispositie hebben ten
aanzien van het vertonen van
gewelddadig en crimineel gedrag op
de leeftijd van 24 jaar. Uit het tweede
onderzoek blijkt dat antisociale
studenten die op volwassen leeftijd
stoppen met crimineel gedrag worden
gekenmerkt door hoge niveaus van
fysiologische prikkelbaarheid en een
hoge klassieke conditioneerbaarheid.
Het derde onderzoek laat zien dat
volwassenen die zich schuldig hebben
gemaakt aan ernstig gewelddadig
gedrag gekenmerkt worden door een
slecht functioneren van de prefrontale
regionen van de hersenen. Uit het
vierde onderzoek blijkt dat complica-
ties bij de geboorte in samenhang met
afwijzing door de moeder op eenjarige
leeftijd een predispositie voor
gewelddadig gedrag oplevert op de
leeftijd van achttien jaar. Deze
onderzoekresultaten nopen volgens de
auteurs tot de volgende interventies:
biofeedback-training om de
prikkelbaarheid te verhogen bij
adolescenten die een te laag niveau
hebben; cognitieve bijscholing ter
compensatie van het verlies van de
psychologische functies als gevolg van
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de schade aan de prefrontale zones in
de hersenen; het pre-, peri- en
postnataal voorkomen van complica-
ties bij de geboorte. De auteurs
betogen dat biologie niet gelijkstaat
aan een voorbestemming tot geweld,
dat we invloed kunnen uitoefenen op
de biologische risicofactoren door het
gebruik van niet-agressieve technieken
en dat een succesvolle beheersing van
het geweld gebaat is bij een nieuwe
biosociale gezondheidszorg.
Met literatuuropgave.

11
Ross, J.I.
Situating the academic study of
controlling state crime
Crime, law and social change, 29e jrg.,
nr. 4, 1998, pp. 331-340
In dit artikel gaat de auteur in op
vormen van criminaliteit gepleegd door
overheden: een tot voor kort
onderbelicht thema voor sociale
wetenschappers en beleidsmakers.
Overheden kunnen niet alleen
slachtoffer zijn van criminaliteit, maar
kunnen in voorkomende gevallen ook
optreden als plegers van criminaliteit.
De auteur gaat in op de definitie van
‘staatscriminaliteit’ en bespreekt een
aantal methoden om deze vorm van
criminaliteit te bestrijden en de
onbedoelde gevolgen die dit kan
hebben. De auteur bespreekt
vervolgens enkele suggesties die
betrekking hebben op het doen van
empirisch vergelijkend onderzoek,
theorieontwikkeling op het terrein van
het publieke bestuur en de ontwikke-
ling van praktische programma’s die
staatscriminaliteit moeten tegengaan.
De auteur benadrukt tenslotte dat dit
thema continue de wetenschappelijke
– in multidisciplinair verband – en
beleidsmatige aandacht verdient. Dit
gezien de bedreiging die uitgaat van
‘staatscriminaliteit’ voor de legitimeit
van de democratie.

12
Sieber, U.
Euro-fraud; organised fraud against the
financial interests of the European
Union
Crime, law & social change, 30e jrg.,
nr. 1, 1999, pp. 1-42
Gegeven het feit dat het leeuwendeel
van het budget van de EU opgaat aan
economische subsidies, wordt er
vermoedelijk op omvangrijke schaal
misbruik van deze fondsen gemaakt.
Vermoedelijk, omdat er weinig
onderzoek naar is gedaan, ook naar de
betrokken daders. De auteur
presenteert de resultaten van drie
studies gedaan in Duitsland,
Griekenland en Nederland waarbij
experts op het gebied van corruptie-
(bestrijding) naar hun inzichten en
opinies werd gevraagd. In het artikel
wordt gedetailleerd beschreven hoe
fraudeurs de mazen in de wet
gebruiken. In sommige sectoren is de
concurrentie zo intens dat bedrijven
sterk onder druk staan te frauderen,
vooral bij kleine bedrijven komt dit
voor. De auteur noemt drie omstandig-
heden die fraude in de hand werken:
bepaalde subsidies zijn zo gecompli-
ceerd en ondoorzichtig opgezet dat ze
uitnodigen tot regelovertreding;
politieke onmacht van en te weinig
samenwerking tussen lidstaten; en
ongrijpbare, internationaal opererende
en hoogst gespecialiseerde criminelen,
die zich gesteund weten door
machtige criminele organisaties. Maar
de lidstaten, zo blijkt uit de drie
rapporten, zijn bezig de bestrijding
steeds efficiënter aan te pakken. Maar
het zal zeer moeilijk zijn, wellicht
onmogelijk, bepaalde regel-
overtredingen voldoende in te
dammen. Als effectiefste maatregel
ziet de auteur het verminderen van het
aantal subsidies.
Met literatuuropgave.
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13
Temkin, J.
Reporting rape in London ; a qualitative
study
The Howard journal of criminal justice,
38e jrg., nr. 1, 1999, pp. 17-41
In antwoord op kritiek vanuit de
samenleving over de aanpak van
gevallen van verkrachting door de
politie werd er in 1983 binnen de
‘London Metropolitan Police’ een
stuurgroep t.a.v. seksuele misdrijven
ingesteld. Dit resulteerde in een groot
aantal verbeteringen in aanpak en
procedures. Hieronder valt het creëren
van speciale ruimtes voor gesprek en
onderzoek van slachtoffers, zodat zij
niet naar een politiebureau behoeven
te komen om hun verhaal te doen.
Ook het vernieuwende chaperonne-
systeem bij de hulp aan slachtoffers
wordt geïntroduceerd. Tenslotte dienen
de trainingscursussen voor politie-
ambtenaren en het aanstellen van
vrouwelijke artsen genoemd te
worden. Ook in andere politiekorpsen
werden deze verbeteringen al spoedig
doorgevoerd. Toch is er nog weinig
onderzoek gedaan naar de resultaten
van deze nieuwe aanpak. In dit artikel
worden de ervaringen van 17
verkrachte vrouwen en 21 politie-
mensen, beschreven in open
interviews, geanalyseerd. Er wordt m.n.
gekeken naar de reacties van de
slachtoffers, die zich meldden in drie
districten (noordoosten) van het
‘Metropolitan Police District’ in de
jaren 1993-1995. Hun reacties op de
handelingsprocessen van de politie
worden vastgesteld en de aspecten
van hun contact met de politie die zij
als specifiek positief of negatief
ervoeren worden uitgebreid
beschreven.
Met literatuuropgave.

14
Tremblay, P., M. Cusson e.a.
Market offenses and limits to growth

Crime, law and social change, 29e jrg.,
nr. 4, 1998, pp. 311-330
In dit artikel bespreken de auteurs de
relatie tussen economische groei en
het bestaan van illegale, criminele
markten. De auteurs beargumenteren
dat er grenzen zijn aan de groei van
illegale markten. Het eerste argument
heeft betrekking op sociale normen
die bepalend zijn voor de vraag naar
illegale goederen. Uit opinieonderzoek
blijkt dat hoe discutabeler de morele
status van een illegale markt, hoe
minder groot de vraag is van
consumenten en kopers. Verder zijn er
organisatorische en geografische
obstakels die een ongelimiteerde groei
van illegale markten en ondernemin-
gen belemmeren. Het derde argument
heeft betrekking op de mate van
straffeloosheid die kan worden bereikt
door het aangaan van strategische
allianties. De mate van corruptie
varieert immers in tijd en verschilt per
jurisdictie en heeft daarom per
definitie een wisselvallig karakter. De
auteurs benadrukken tenslotte dat de
veelgehoorde stelling dat illegale
criminele markten ongelimiteerd
groeien en niet aan controle
onderhevig zijn, in ieder geval niet kan
worden onderschreven.

Gevangeniswezen/tbs

15
Colledge, D., J. Gerber
Rethinking the assumptions about boot
camps
Federal probation, 62e jrg., nr. 1, juni
1998, pp. 54-61
In de Verenigde Staten is een
wildgroei van zogenaamde boot camps
ontstaan. Boot camps zijn justitiële
inrichtingen gebaseerd op een strakke
discipline en militaire dril. Zij zijn
doorgaans bestemd voor jeugdige
first-offenders en het verblijf is korter
dan een detentie in een normale
gevangenis. De boot camps verschillen

Justitiële verkenningen, jrg. 26, nr. 8, 2000 142



onderling zeer sterk. Dit komt mede
doordat er zeer verschillende doelen
mee worden beoogd. Resocialisatie
leidend tot een verminderde recidive is
meestal het belangrijkste doel, gevolgd
door kostenbesparing en vermindering
van de druk op de reguliere
gevangeniscapaciteit. Bescherming
van de samenleving door veroordeel-
den buiten de samenleving te sluiten,
afschrikking en straf zijn drie andere
doelen van boot camps. Omdat de
onderlinge verschillen tussen boot
camps zo groot zijn, is het moeilijk om
de resultaten van evaluaties van de
effectiviteit ervan te generaliseren. De
auteurs hebben met het oog hierop
een typologie van boot camps
opgesteld waarbij de verschillende
componenten ervan in verband
worden gebracht met de vijf
eerdergenoemde mogelijke doelen
ervan. Om deze typologie te kunnen
opstellen hebben zijn informatie
ingewonnen over de opzet van 15 boot
camps, verspreid over de Verenigde
Staten. Zij hebben vervolgens de
verschillende mogelijke componenten
van boot camps beoordeeld in termen
van hun bijdrage aan de onderschei-
den vijf doelen. Met dit classificatie-
systeem kan worden vastgesteld welke
doelen een boot camp primair
nastreeft. De evaluatie dient zich dan
vervolgens op deze primaire doelen te
richten.
Met literatuuropgave.

16
Fullard, D.A.
A New York city version of correctional
boot camp; an overview
Federal probation, 62e jrg., nr. 1, 1998,
pp. 62-67
Het gevangeniswezen van New York
heeft in 1990 het zogenaamde High
Impact Incarceration Program (HIIP)
ingevoerd, aanvankelijk voor 100
gedetineerden. Inmiddels omvat deze
faciliteit 300 bedden. HIIP is een sterk

gedisciplineerd, paramilitair trainings-
programma van 9 weken voor
mannelijke veroordeelden dat uit drie
fasen bestaat. In de eerste fase ligt de
nadruk op het versterken van het
verantwoordelijkheidsbesef voor het
eigen gedrag. In de tweede fase staat
de verantwoordelijkheid voor anderen
binnen de groep centraal. De slotfase
is gewijd aan de verantwoordelijkheid
voor de kwaliteit van het leven buiten.
Het intensieve programma is bedoeld
om de kosten van een langdurige
insluiting te voorkomen en de recidive
te verminderen. Fysieke training en
militair drillen vormen een integraal
onderdeel van het programma. Verder
kan de veroordeelde onder meer
deelnemen aan een verslavingsbestrij-
dingsprogramma, aan groepstherapie,
aan algemeen en beroepsonderwijs, en
aan sociale vaardigheidstrainingen.
Negatief gedrag wordt in en door de
groep gecorrigeerd. Het programma
wordt afgesloten met een ceremoniële
diploma-uitreiking. Daarna volgt een
voorwaardelijke invrijheidstelling met
reclasseringstoezicht. In deze fase is
een nazorgprogramma beschikbaar
met onderdelen zoals arbeidstoeleiding
en verslavingsbegeleiding. Er is dan
ook een 24-uurs telefonische
hulpdienst waarmee ex-gedetineerden
contact kunnen zoeken met het
personeel van het HIIP. De auteur
vindt het programma een effectieve
methode om toekomstig delictgedrag
te verminderen.

17
Quayle, M., N. Deu e.a.
Sexual knowledge and sex education in
a secure hospital setting
Criminal behavior and mental health,
8e jrg, 1998, pp. 66-76
Seksuele voorlichting maakt vaak
onderdeel uit van behandelings-
programma’s voor mannen die een
seksueel delict hebben gepleegd. Toch
is dit onderdeel nog maar zelden
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geëvalueerd. Dit onderzoek bouwt
voort op een vergelijkende studie door
Crawford en Howells (1982), waarbij
jonge mannelijke patiënten in
‘Broadmoor Hospital’ in Engeland (een
streng beveiligd justitieel
behandelingsinstituut) willekeurig
werden onderverdeeld in één van de
twee seksuele voorlichtingsgroepen.
Naarmate het programma vorderde
was er sprake van een significante
toename van de kennis over
seksualiteit en een niet-significante
vermindering in psychische angsten en
toename van vertrouwen in het eigen
seksueel functioneren. In deze studie,
uitgevoerd in de jaren 1984-1997, test
men de kennis over seksualiteit bij
mannen (plegers van seksuele
misdrijven en anders) in hetzelfde
instituut. Hierbij maken de onderzoe-
kers gebruik van een vragenlijst,
speciaal ontwikkeld voor dit instituut.
Het effect op de deelnemers (N=49)
van een seksueel voorlichtings-
programma werd vervolgens gemeten
en vergeleken met een controlegroep
(N=50). Aan het eind van de
voorlichtingscursus werd de vragenlijst
opnieuw voorgelegd. Het blijkt dat
kennis t.a.v. seksualiteit was
toegenomen bij diegenen die
deelnamen aan de cursus; zowel bij
plegers van een seksueel misdrijf als
bij de andere patiënten. Seksuele
voorlichting aan alle psychisch
gestoorde patiënten die veroordeeld
zijn, wordt dan ook aanbevolen.
Met literatuuropgave.

Reclassering

18
Smith, G.
Recent developments in the probation
service in England and Wales
Penological information bulletin, nr. 21,
december 1998, pp. 3-20
Het reclasseringswerk in Engeland en
Wales heeft de afgelopen periode een

aantal belangrijke veranderingen
ondergaan. Deze veranderingen
weerspiegelen dilemma’s waarmee de
strafrechtelijke systemen in geheel
Europa worden geconfronteerd.
Algemeen is nu aanvaard dat de
primaire taak van de reclassering de
bescherming is van de samenleving
tegen criminaliteit. Het beheersen en
zo mogelijk reduceren van crimineel
gedrag van haar cliënten staat
tegenwoordig voorop. Daarbij komt dat
de taken van de reclassering er ook
op zijn gericht om onnodige druk op
de gevangeniscapaciteit te verminde-
ren. Nieuw in het reclasseringswerk is
de oriëntatie op slachtoffers van
misdrijven. Deze oriëntatie komt tot
uiting in haar voorlichtingsrapporten
voor de rechterlijke autoriteiten, in
programmatische activiteiten en in de
informatie-verschaffing aan slachtof-
fers bij de invrijheidstelling van
gedetineerden. Nieuw is ook de inzet
van de reclassering bij elektronisch
toezicht. Het wellicht allerbelangrijkste
is echter de introductie van de
zogenaamde what-works-
methodologie. Nadat jarenlang het
geloof in de effectiviteit van
strafrechtelijke interventies om
herhaling van crimineel gedrag te
voorkomen was aangetast, is er nu
sprake van een nieuw optimisme.
Voorwaarde voor succes is dat de
reclasseringsprogramma’s aan
stringente eisen voldoen. Nadat de
auteur is ingegaan op de geschiedenis
van de reclassering in Engeland en
Wales worden deze recente trends
nader toegelicht.
Met literatuuropgave.

Jeugdbescherming en
-delinquentie

19
Cirillo, K.J., B.E. Pruitt e.a.
School violence; prevalence and
intervention strategies for at-risk
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adolescents
Adolescence, 33e jrg., nr. 130, 1998,
pp. 319-330
De auteurs evalueerden een project in
Texas waarbij wordt getracht
scholieren anders te doen omgaan met
agressie. Het project bestaande uit 10
wekelijkse bijeenkomsten met
groepsgesprekken, rollenspel en
begeleiding door mentoren, bracht bij
de deelnemersgroep in vergelijking tot
een controlegroep geen merkbare
veranderingen op in de attituden van
de deelnemers ten opzichte van het
gebruik van geweld in conflictsituaties.
De auteurs vermoeden dat de selectie
van kandidaten voor het experiment
niet geheel vlekkeloos is verlopen.
Wellicht duurde de interventie ook niet
lang genoeg, of was de experimentele
groep te klein. De auteurs ontdekten
wel dat met name scholieren die drugs
gebruiken aangeven vaak geweld te
gebruiken. Projecten als deze zouden
daarom gepaard moeten gaan met
voorlichting over drugs.
Met literatuuropgave.

Politie

20
Outrive, L. van
Des tâches policières priviatisées à une
police grise; quatre recherches Belges
en la matière
Criminologie, 31e jrg., nr. 2, 1998, pp.
7-30
Dit artikel geeft een samenvatting van
de gecombineerde resultaten van vier
onderzoeken naar de privatisering van
politietaken en de interactie tussen
particuliere instellingen en de politie.
De onderzoeken werden gehouden in
België tussen 1988 en 1997. Het eerste
segment concentreerde zich op privé
detectives. Een tweede onderzoeks-
segment convergeerde de evolutie van
gespecialiseerde onderzoeken op het
gebied van verzekeringsfraude. Een
derde onderzoek was gericht op het

gebrek aan wettelijke bescherming
van burgers die blootgesteld waren
aan privé-onderzoeken. Het laatste
segment bestond uit een analyse van
‘politievergrijzing’. Alle segmenten
werden ontwikkeld vanuit een zekere
hypothese en waren uitsluitend
gebaseerd op kwalitatieve onderzoeks-
methoden. De resultaten van ieder
segment zijn beoordeeld aan de hand
van gevestigde theorieën. De auteur
concludeert dat in België, net als in
veel andere Europese landen, de
ontwikkeling van het fenomeen
particuliere beveiligingsdiensten zo
belangrijk is dat het nodig is een
zekere continuïteit in het onderzoek op
dit terrein te betrachten. Er zijn nog
veel lacunes op dit gebied in België en
de ontwikkeling van meer globale
theorieën met betrekking tot sociale
controle ware wenselijk.
Met literatuuropgave.

21
Poerting, P., W. Vahlenkamp
Internal strategies against corruption;
guidelines for preventing and combating
corruption in police authorities
Crime, law & social change, 29e jrg.,
nr. 2-3, 1998, pp. 225-249
De laatste jaren is het aantal
geregistreerde corruptiezaken in
Duitsland gestaag gestegen. De
bestrijding van corruptie vraagt om
toepassing van systematische
preventieve maatregelen. Aan de hand
van de definitie van het begrip
corruptie wordt in het artikel een
anti-corruptie concept gepresenteerd.
Hoewel politie-organisaties hierbij het
uitgangspunt vormen, is dit concept
voor alle organisaties in de publieke
sector van praktisch belang. Eerst
wordt aandacht besteed aan het
identificeren van corruptie aan de
hand van neutrale en specifieke
indicatoren. Vervolgens worden
richtlijnen gegeven voor het
voorkomen en bestrijden van corruptie.
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Er wordt een aantal maatregelen
voorgesteld die, apart en gezamenlijk
toegepast, behulpzaam kunnen zijn bij
het voorkomen en ontdekken van
corruptie. Voorgesteld wordt om bij de
bestrijding van corruptie gebruik te
maken van een brede aanpak, waarbij
achtereenvolgens algemene en meer
specifieke anti-corruptie strategieën en
acties worden opgesteld. Ook de
omstandigheden waarin corruptie zich
voor kan doen moeten in kaart worden
gebracht en middelen om risico-
gebieden te ontdekken dienen
beschikbaar te zijn.

Verslaving

22
Deshapriya, E.B.R., N. Iwase
Impact of the 1970 legal BAC 0.05
mg% limit legislation on drunk-driver-
involved traffic fatalities, accidents and
DWI in Japan.
Substance use & misuse, 33e jrg. nr.
14, 1998, pp. 2757-2788
De auteurs gaan na of de invoering
van de wetgeving inzake rijden onder
invloed in 1970 in Japan heeft
geresulteerd in de beoogde gevolgen.
Eerst worden in het artikel enkele
nationale studies besproken over het
verband tussen de bloed-
alcoholconcentratie (BAC) en
verkeersvaardigheid. De meeste staten
in de VS hanteren een grenswaarde
van 0.10 mg%, maar er gaan stemmen
op om die te verlagen tot 0.05mg%. De
Amerikaanse anti-drankwetgeving
heeft slechts een marginaal effect
vanwege de gangbare praktijk in de
rechtszaal van plea-bargaining: het
bepleiten van strafvermindering in ruil
voor schuldbekentenis. Ook
internationaal wordt de noodzaak
gevoeld grenswaarden te verlagen. De
1970-wetgeving in Japan stelt dat er
sprake is van syukiobi unten (letterlijk:
rijden onder invloed) als er in het
bloed een waarde wordt aangetroffen

van 0.05 mg% en in de adem van 0.25
mg%. Zelfs als een bestuurder onder
de 0.05 mg% zit, kan hij aangeklaagd
worden wegens 1 DWI (‘driving while
impaired’) oftewel sakevoi unten; de
politie hoeft hiervoor geen adem- of
bloedtest af te nemen. In Japan
huldigt men de opvatting dat de
gevaren van alcoholgebruik het beste
bestreden kunnen worden door
prompt optreden, een grote pakkans
en hoge straffen. Gebruikmakend van
statistieken over de jaren 1960-1995
komen de auteurs tot de slotsom dat
de wetgeving van 1970 met de
bijbehorende hoge straffen een positief
en meetbaar lange-termijn effect heeft
op het aantal verkeersongelukken.
Volgens de auteurs kan het Japanse
afschrikkingsmodel dienen als
internationaal voorbeeld van een
‘harde benadering’ die vruchten
afwerpt.
Met literatuuropgave.

23
Farabee, D., M. Prendergast e.a.
The effectiveness of coerced treatment
for drug-abusing offenders
Federal probation, 62e jrg., nr. 1, 1998,
pp. 3-10
In het artikel wordt een overzicht
gegeven van de resultaten van elf
studies naar de effectiviteit van
verschillende niveaus van gedwongen
behandeling van alcohol- en
drugsverslaafden. Een probleem bij het
bepalen van de effectiviteit is dat het
begrip ‘gedwongen behandeling’ niet
goed omschreven kan worden.
Ondanks onderlinge verschillen in de
uitkomsten vinden de meeste studies
dat het toepassen van een vorm van
dwang de kans op (blijvende)
deelname aan een behandeling
vergroot. Verschillen in resultaten
tussen de diverse studies kunnen
toegeschreven worden aan inconsis-
tentie in terminologie, een gebrek aan
aandacht voor interne motivatie en
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afwijkingen bij de implementatie van
programma’s. Tot slot worden
implicaties voor behandeling en beleid
besproken.
Met literatuuropgave.

24
Hakkert, A.
Group delinquency in the Netherlands;
some findings from an exploratory study
International review of law computers
& technology, 12e jrg., nr. 3, 1998, pp.
453-475
Het fenomeen groepsdelinquentie is
nog terra incognita in Nederland. In dit
artikel wordt het resultaat van een
recent Nederlands onderzoek naar dit
onderwerp weergegeven. De
resultaten komen voort uit literatuur-
onderzoek, een (re)analyse van
gegevens naar aanleiding van
zelfreportage en een aantal interviews
met informanten en groepsleden.
Co-criminaliteit (criminele activiteiten
begaan door meer dan één persoon)
en groepen als een (semi)georgani-
seerde associatie zijn twee aspecten
van groepsdelinguentie die hier aan de
orde komen. Groepen jongeren die
rondhangen en ergernis veroorzaken
zijn de meest duidelijke vormen van
groepsgedrag. Blijkens een onderzoek
uit 1997 geeft 12% van de Neder-
landse bevolking aan dat narigheid
veroorzaakt door groepen jongeren
een veel voorkomend probleem is.
Co-criminaliteit wordt het meest
gezien bij vandalisme, drugs-
gerelateerde misdrijven, intimidatie en
relletjes. Interviews met informanten
geven aan dat er vaak een gebrek aan
kennis bestaat bij de locale autoritei-
ten over de problematiek van criminele
groepen. De overheid lijkt niet
structureel aandacht te besteden aan
groepsdelinquentie. Naast het horen
informanten is nog informatie
verkregen door computeranalyse,
gebruikmakend van politiegegevens.
Ook de karakteristieken van de

jeugdige criminelen zijn nader
onderzocht. Gegevens met betrekking
tot leeftijd, sexe, etnische achtergrond,
type dader en sociale identiteit worden
nader beschouwd. Tenslotte worden
nog enige suggesties gedaan over hoe
groepsdelinquentie dient te worden
aangepakt.

25
Santtila, P., M. Ekblom e.a.
Factors moderating the effects of
alcohol on interrogative suggestibility
Psychology, crime & law, 4e jrg, nr. 2,
1998, pp. 139-152
De auteurs van dit artikel ontdekten
dat alcoholconsumptie de weerstand
om in te gaan op suggestieve vragen
vergroot. Uit nader experimenteel
onderzoek onder 51 Finse studenten
blijkt nu dat de mate waarin dit
verschijnsel optreedt, afhankelijk is van
persoonlijkheidsfactoren en emoties.
Met name onder mensen die vaak
boos zijn of gekenmerkt worden door
een hoog schuldbewustzijn zorgt
alcohol er voor dat men zich in
verhoorsituaties of bij ondervraging
minder gemakkelijk laat leiden door de
bedoelingen van de ondervrager.
Hetzelfde effect deed zich voor onder
de proefpersonen die niet bang zijn
voor afkeurende reacties. Dit laatste
resultaat kunnen de auteurs niet
verklaren. Men zou juist denken dat
mensen met een grote angst voor
afkeuring onder invloed van alcohol
meer weerstand tegen suggestieve
vragen zouden gaan vertonen. Maar
dat bleek dus niet het geval te zijn.
Met literatuuropgave.

26
Yu, J.
Perceived parental/peer attitudes and
alcohol-related behaviours; an analysis
of the impact of the Drinking Age Law
Substance use & misuse, 33e jrg., nr.
14, 1998, pp. 2687-2702
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De staat New York verhoogde in de
jaren tachtig twee maal de wettelijke
minimumleeftijd m.b.t. kopen en
drinken van alcoholische dranken. In
december 1982 werd die verhoogd van
18 tot 19 jaar, in december 1985 van
19 tot 21 jaar. Deze wijzigingen
hadden een vermindering van het
aantal verkeersongelukken tot gevolg.
De auteur onderzoekt in welke mate
veranderende attitudes van ouders en
leeftijdgenoten hebben bijgedragen
aan alcoholgebruik en rijgedrag van
jongeren. De New York State Youth
Alcohol Survey bestaat uit in totaal
vier telefonische surveys: twee in 1982
en 1983 (dus voor en na de verhoging
tot 19 jaar) onder 16-20 jarigen en
twee in 1985 en 1986 (dus voor en na
de verhoging tot 21 jaar) onder 16-24
jarigen. Het blijkt dat ouderlijke
goedkeuring van alcoholgebruik onder
de ‘legale drinkers’ beduidend hoger
was dan die onder de ‘illegale
drinkers’. In deze groep van illegale
drinkers bleven ouders weinig
goedkeuring hechten aan alcohol-
gebruik ook al werd de wettelijke
minimumleeftijd verhoogd tot 21 jaar.
Leeftijdgenoten toonden veel
goedkeuring, zowel in de ene als in de
andere groep, ongeacht de wettelijke
minimumleeftijd. De auteur meent dat
beleidsmakers er goed aan doen
strategieën te ontwikkelen waarin
nauw met ouders wordt samenge-
werkt.
Met literatuuropgave.

Slachtofferstudies

27
Farrell, G., A. Buckley
Evaluation of a UK Police Domestic
Violence Unit using repeat victimisation
as a performance indicator
The Howard journal of criminal justice,
38e jrg., nr. 1, 1999, pp. 42-53
In z’n algemeenheid zijn schommelin-
gen in criminaliteitscijfers grotendeels

onafhankelijk van politiewerk. Hierdoor
is de mate van criminaliteit ook niet
per se een maatstaf voor de
effectiviteit van politieoptreden. Daar
waar optreden door de politie het
antwoord is op incidenten waarbij
slachtoffers vallen, zou de mate waarin
iemand herhaald slachtoffer van een
misdrijf wordt een betere maatstaf zijn.
Dit empirische onderzoek is een
evaluatie van het eerste jaar (juli 1991-
juni 1992) van het inzetten van een
‘Domestic Violence Unit’ (DVU) bij een
bureau van de Merseyside Police in
Engeland, die optrad bij meldingen van
geweld binnen gezinssituaties. In dit
jaar waarin deze speciale eenheid
actief was nam het aantal herhaalde
oproepen tot ingrijpen bij huiselijk
geweld af, terwijl er in de zes andere
bureaus van de Merseyside Police juist
sprake was van een toename. Van een
dergelijk effect was geen sprake toen
alle oproepen tot assistentie werden
meegenomen. De onderzoekers
proberen na te gaan waardoor de
speciale eenheid een vermindering van
herhaalde oproepen tot hulp bij
geweld binnen gezinssituaties
bewerkstelligde. Ook de mogelijke
preventieve mechanismen worden
onderzocht. Geconcludeerd wordt dat
de aanpak van huiselijk geweld door
de politie profijt kan hebben van de
gevonden resultaten in gevallen
waarbij herhaaldelijk sprake is van
slachtoffers.
Met literatuuropgave.

28
Frohmann, L.
Constituting power in sexual assault
cases; prosecutorial strategies for victim
management
Social problems, 45e jrg., nr. 3, 1998,
pp. 393-407
In dit artikel wordt de interactie
onderzocht tussen de officier van
justitie en het slachtoffer in
verkrachtingszaken. Uit de analyse
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blijkt dat slachtoffers met klachten
over de procedure veel minder macht
hebben dan de officieren van justitie.
Dat komt doordat de laatsten een veel
betere toegang hebben tot de
mogelijkheden van het strafrechtelijk
systeem en veel meer kennis dragen
van de processen die daarbinnen
spelen. Officieren van justitie
gebruiken drie retorische strategieën
om problemen met slachtoffers die
bijvoorbeeld niet bereid zijn tot
samenwerking op te lossen:
bezorgdheid tonen; verwijzen naar
mogelijkheden op een lager niveau in
de organisatie en het verschuiven van
paradigma’s. Deze bevindingen zijn
van het grootste belang voor pogingen
om de behandeling van verkrachtingen
te hervormen. De hervormers willen de
slachtoffers van verkrachting immers
meer macht geven en hun een grotere
toegang geven tot het strafproces.
Maar om die toegang te krijgen, zijn
vrouwen gedwongen hun
verkrachtingsbelevenis weer te geven
binnen een wettelijk kader. Daarmee
zijn ze onderhevig aan de regels,
assumpties en belangen van de
betreffende organisatie. De affectieve
en persoonlijke belangen van het
slachtoffer komen op de tweede
plaats. Om het slachtoffer meer recht
te doen, zijn structurele en ideologi-
sche veranderingen in het wettelijk
systeem nodig. Tot het zover is, is het
twijfelachtig of de hervorming zal
slagen.
Met literatuuropgave.

Preventie van criminaliteit

29
Gorta, A.
Minimising corruption; applying lessons
from the crime prevention literature
Crime, law & social change, 30e jrg.,
nr. 1, 1999, pp. 67-87
De auteur tracht, door te wijzen op
bepaalde benaderingen uit de
(empirische) preventieliteratuur van
delinquentie, de corruptiebestrijding te
ondersteunen. Zij presenteert de zes
lessen die zij uit haar bestudering van
deze literatuur heeft getrokken, bij elk
waarvan zij een aantal adviezen geeft
om corruptie te minimaliseren: zie
iedereen als een potentiële dader;
onderzoek de uitgangspunten, visie,
meningen etc. van de dader; volg een
misdaadspecifieke benadering;
onderzoek de rationalisaties van de
dader; onderzoek de organisatie-
cultuur; er zijn vijf soorten preventie-
technieken die ieder voor de dader
andere gevolgen kunnen hebben:
verhoging van drempels, risico’s en
sociale controle, verlaging van
voordelen voor de dader het opwekken
van schuldgevoelens. Enkele van deze
technieken zijn gebruikt door de ICAC,
de Independant Commission Against
Corruption.
Met literatuuropgave.
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