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Turkije 

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 toe gevoegd, 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 en 
de ontwikkelingen die in deze twee islamitische landen plaatsvinden, in kaart brengen. 
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 Marokkanen) 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 bedrijvigheid binnen eigen kring te realiseren (winkels, naaiateliers, horeca, 
coffeeshops, etcetera). Bovendien zorgt de hechte Turkse familiestructuur 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 aandacht 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 voorgrond? Dat zijn de vragen die in dit nummer 
uitvoerig aan de orde worden gesteld. 
In het inleidende artikel gaat N. Landman in op de huidige politiek-islamitische beweging in Turkije. Hij 
bespreekt eerst de opkomst en neergang 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. Tenslotte gaat Landman in op vormen van islam die door 
staatsorganen gewenst en gestimuleerd worden. Deze succesvolle ‘mainstream-islam’ bestaat 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 
moskeeën beheert. Turkije kent dus geen scheiding van kerk en staat, maar een vergaande controle 
van de staat over de religie. Landman concludeert 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 geroepen, 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 
veiligheidsraad in feite als het hoogste politieke orgaan. Vanaf 1946 heeft het Turkse leger vier keer in 
de politiek geïntervenieerd. De auteur gaat nader in op de interventies van 1980 en 1997. In 1980 
vreesden de militairen 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 
hebben 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 een 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 breken: de Koerdische 
nationalistische beweging, aangevoerd door de PKK (de Arbeiderspartij van Koerdistan), werd er juist 
sterker door. Halverwege 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 Öcelan de positie voor de Koerden vrijwel uitzichtsloos is. 
Ö.F. Akinbingöl vestigt in zijn artikel de aandacht op de medewerking die het Turkse staatsapparaat 
verleent aan de handel in drugs. De corruptie van politie en politici kwam aan het licht na het Susurluk-
incident en de 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 geledingen 
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 sluizen. 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 geboekt. 
Y. Yesilgöz schetst vervolgens enkele kernaspecten van het Turkse strafrechtelijke bedrijf. Hij wijst op 
de continuïteit tussen het islamitische strafrecht in de Osmaanse periode en het seculiere strafrecht 
dat in de republiek gestalte heeft gekregen: met name het toestaan van martelingen om verdachten 
bekentenissen te ontlokken. Het rechtsysteem en het gevangeniswezen zijn naar westerse 
maatstaven onmenselijk en ouderwets. De criminaliteitscijfers van de Turkse politie zijn sterk 
vertekend omdat de politie regelmatig grote groepen onschuldige burgers oppakt. De auteur 
concludeert dat het Turkse recht niet de burgers beschermt, maar de civiele en militaire bureaucraten. 
Het strafrechtelijk klimaat zal zijns inziens aanzienlijk gewijzigd moeten worden, wil Turkije 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 staatsveiligheidsrechtbanken te wensen over laat, 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 gevangenneming (oprekken termijn van voorarrest en onder druk verkrijgen van 
verklaringen), 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 vrouwen te doden (of, zij het in mindere mate, mannen die de eer van een meisje 
hebben geschonden). Onkuisheid bezoedelt immers de familienaam 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 bespreekt 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. Vervolgens gaat Van Eck na welke kritiek 
er in Turkije op eerwraak bestaat. Met name in de steden in West-Turkije hebben wetenschappers, 
journalisten en vrouwenactivisten betoogd dat het recht op leven belangrijker 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 vrouwenstrijd vanaf het 19de 
eeuwse Osmaanse Rijk. Dat feminisme beoogde overigens niet zozeer individuele vrouwen een kans 



te geven zich te ontwikkelen, 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 rechtsongelijkheid met zich mee. Zo is de man gezinshoofd geworden en moeten 
vrouwen toestemming van hun man vragen om buitenshuis te kunnen werken. Ook in het 
hedendaagse Turkije leveren vrouwen veel kritiek op allerlei praktijken van ongelijke behandeling, met 
name binnen het gezin. 
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 gastarbeider naar West-Europa trokken (ongeveer 1 miljoen). De gezinshereniging en 
gezinsvorming die er op volgden brachten nog eens ongeveer 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 mafia. 
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 Öcalan nauwlettend volgen. Turkije bevindt zich in de fase van transitie tussen traditie 
en moderniteit.  


