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Meryem KANMAZ behaalde haar doctoraat in de sociale en 
politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent met haar 
onderzoek naar organisatiestructuren en mobilisatiestrate-
gieën van moslimminderheden in de diaspora. De ontwik-

kelingen in Turkije volgt ze op de voet op sinds ze haar licentiaatsthesis 
‘Thank God we are secular’ schreef over  laïcité en de invulling van de 
scheiding tussen politiek en religie in Turkije. 
 

Misschien wel voor het eerst in de geschiedenis van de republiek Turkije 
stond het land er goed voor. Weliswaar met een islamitische partij aan 
de macht, maar eentje die erin slaagde om hervormingsmaatregelen door 
te voeren waar geen van de seculiere kemalistische regimes ervoor in 
geslaagd waren. Hoewel er zeker argwaan bleef voor de factor islam werd 
Turkije ook internationaal als voorbeeld gesteld om aan te tonen dat is-
lam en democratie wel degelijk verzoenbaar waren. 
Dat liedje heeft echter niet lang mogen duren. Na een periode van her-
vormingen, vooral in de periode van de toetredingsonderhandelingen tot 
de EU die resulteerden in een positief voortgangsrapport in 2007, kwa-
men er barsten in het nieuwe imago die uiteindelijk resulteerden in een 
opbod van repressie, autoritaire maatregelen, polarisering en vijandig-
heid.

In dit artikel staan we stil bij de hervormingen die doorgevoerd werden 
in de beginjaren van het AKP regime, bekijken wanneer het beginopti-
misme begon te kantelen en welke binnenlandse en buitenlandse facto-
ren hiertoe bijgedragen hebben. 

het ‘nieuWe’ turkiJe 
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Van een deMoCratisChe naar een autoritaire koers
Na haar oprichting in 2001 neemt de AKP in 2002 voor een eerste keer 
deel aan de verkiezingen en scoort 35% waardoor ze met een ruime 
meerderheid kan regeren. De coalitieregering die voordien aan de macht 
was, was geen lang leven beschoren omdat ze geen antwoord kon bie-
den op de financiële en economische crisis van 2001. In haar beginja-
ren konden de AKP en Erdogan nog weinig mis doen door de wijze 
waarop Erdogan en zijn regering het land door de grote financiële crisis 
loodste en door de enorme groei van de Turkse economie. 
Tijdens de eerste ambtsperiode van de AKP kwamen er ook heel wat 
democratische hervormingen. Vooral onder druk van de Europese Unie 
in het kader van de toetredingsonderhandelingen werden wijzigingen 
aangaande democratie, minderheidsrechten en de rechtsstaat doorge-
voerd. Zo werd de rol van het leger in de politiek verminderd, kregen 
Koerden meer rechten en kenden de marteling en folteringspraktijken 
door de politie en in de gevangenis een drastische daling.
Uitzonderlijk was ook de start van (geheime) onderhandelingen met de 
PKK om tot een politieke in plaats van militaire oplossing te komen van 
de ‘Koerdische kwestie’. Iets wat geen enkele regering hem voorgedaan 
had. Hoewel zijn islamitisch profiel nog steeds argwaan bleef oproepen, 
begon Erdogan toch steeds meer krediet te winnen en werd hij steeds 
meer als voorbeeld gebruikt in de gehele moslimwereld voor zijn verzoe-
ning van islam en democratie binnen een moslim-democratische partij, 
zoals ook Europese christendemocratische partijen deden. Zelfs in de 
Verenigde Staten werd hij net daarom als voorbeeld gesteld. 
Ook de islamitische landen volgden met argusogen hoe Turkije erin 
slaagde om de economie zo’n boost te geven en democratische hervor-
mingen door te voeren en dat allemaal zonder de eigen identiteit, cul-
tuur en religie prijs te geven. Velen zagen het als een richting die ze zelf 
mogelijk konden inslaan.
In eigen land had Erdogan meer dan de helft van de stemmen en kreeg 
stilaan ook steun uit het andere kamp van voormalige ‘seculieren’. De 
vooruitgang in de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie 
leverde hem veel goodwill op. Niettemin waren andere seculieren be-
ducht en zagen hem als een wolf in een schaapsvacht die, zodra de kust 
veilig is, zijn werkelijke, islamitische gelaat zou laten zien. Zijn traditio-
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nele en vrome achterban had hij ‘verzorgd’ door de rigide secularisering 
van de kemalistische elites aan te passen en bijvoorbeeld de hoofddoek 
toe te laten op universiteiten en hogescholen. 
Vanaf de derde regeringsperiode verhardt Erdogans regime echter en 
komt er een einde aan de openheid en compromisbereidheid. In de 
plaats komt wat Bayram Balci een ‘bonapartisme à la turque’ noemt, 
een autoritair beleid geconcentreerd rond één persoon, die geen enkele 
kritiek duldt1. 
Erdogan legitimeert zijn autocratisch, niet democratisch bestuur door te 
verwijzen naar zijn electorale overwinningen, wat de Turkse analist en 
politiek islam-kenner Ruşen Çakır als ‘stembus-fetisjisme’ omschrijft, 
oftewel het meerderheidsdenken en ‘nationale wil’ (milli irade). 
Niet te onderschatten is ook het collectieve psychologische effect van 
het aan de macht komen van de AKP. 
Voor het eerst hadden de achtergestelde gelovigen, zowel zij uit de pro-
vincie, als degenen die naar de steden migreerden, het voor het zeggen. 
Er heerste en heerst een enorm gevoel van revanchisme ten opzichte 
van de kemalistische stedelijke seculiere elites die voor het eerst sinds 
het ontstaan van de republiek van de troon werden gestoten. De inciden-
ten volgen elkaar in snel tempo op.
Enkele van deze historische gebeurtenissen komen hieronder kort aan 
bod. 

GeZi 2013
Hoewel er na 2007 al indicaties waren voor een andere koers, kwam die 
vooral vanaf 2013 op de voorgrond toen Erdogan ongemeen hard optrad 
tegen de milieuactivisten die protesteerden tegen het kappen van de 
bomen en de bouw van een winkelcentrum in het Gezi-park op het cen-
trale Taksimplein hartje Istanbul. De buitenproportionele, overmatige 
reactie van Erdogans politiemacht en vooral de wijze waarop Erdogan 
zelf de protestanten schoffeerde en het politieoptreden goed sprak, rie-
pen veel reactie op. Al snel voegden ook anderen zich bij de milieuacti-
visten en kreeg het protest zo een meer politiek karakter gericht tegen 
de persoon van Erdogan. Het bleef niet enkel bij protesten in Istanbul: 
in heel het land gingen mensen de straat op. 
Opmerkelijk was ook dat de mensen die op straat kwamen bestonden uit 
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een bont gezelschap die niet onmiddellijk gekaderd konden worden bin-
nen een bepaalde partij, of stroming, of in de klassieke breuklijnen van 
links-rechts, seculier-religieus, rijk-arm, oud-jong, ... .

CorruPtiesChandalen
Dat het niet meer pluis was met de ‘democratische’ AKP bleek eerder 
ook al via de grootschalige rechtszaken Balyoz en Ergenekon waarbij 
Erdogan, geholpen door aanhangers van Gülen, de vroegere kemalisti-
sche elite wilde uitschakelen door hen terecht te laten staan op grond 
van valse beschuldigingen. 
Daarnaast kwamen tal van corruptieschandalen aan het licht waarbij 
Erdogan en zijn familie en entourage betrokken waren. Al snel bleek dat 
deze informatie vooral uit Gülenkringen kwam. Erdogan op zijn beurt 
sloeg keihard terug met de sluiting van de scholen van Fethullah Gülen. 

striJd Gülen – erdoGan
Hiermee werd de strijd tussen Gülen-Erdogan openlijk uitgevochten. 
Ook hier reageerde Erdogan autoritair zoals tijdens de Gezi protesten en 
startte een heksenjacht tegen iedereen die van dicht of van ver iets met 
de organisatie te maken had. Zowel verantwoordelijken van de bewe-
ging, intellectuelen als journalisten werden opgepakt, maar ook de eer-
ste de beste Turk die zijn kinderen naar één van de scholen stuurde, of 
bijvoorbeeld een bankrekening bij de Asya bank had. De strijd tegen 
Gülen werd nog heviger sinds de poging tot staatsgreep op 15 juli 2016. 
De dag erna al wisten de officiële media samen met Erdogan te zeggen 
dat de schuldige gezocht moesten worden in de hoek van de Gülenisten, 
inmiddels omgedoopt tot de terroristische organisatie FETO. 

VerkieZinGen Juni en noVeMber 2015
2015 jaar was het jaar waarin twee parlementaire verkiezingen plaats-
vonden. Een eerste in juni waar de AKP de meerderheid kwijtspeelde, 
o.a. omwille van het succes van de nieuwe pro-Koerdische partij HDP 
van Selahattin Demirtaş. Erdogan, die de meerderheid broodnodig had 
om een grondwetswijziging van parlementair naar presidentieel regime 
door te voeren, neigde al snel naar het uitschrijven van nieuwe verkiezin-
gen. Die kwamen er drie maanden later al. Het land was ondertussen 
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onherkenbaar veranderd en bevond zich in 
chaos en onzekerheid door twee oorlogen 
die Turkije gestart was, enerzijds tegen IS 
en de uitvloeiing ervan in Syrië maar vooral 
door de oorlog in het zuidoosten van het 
land tegen de Koerdische PKK. Die onze-
kerheid zorgde ervoor dat de bevolking in 
november (terug) massaal voor de AKP van 
Erdogan koos omdat ze hoopte op een ster-
ke leider die terug stabiliteit kon brengen. 

de staatsGreeP Van 16 Juli 2016 en de PerManente noodtoestand
Op vrijdagavond 16 juli bezetten soldaten de bruggen over de Bosporus 
en gevechtsvliegtuigen vlogen over Istanbul. In Ankara werd het parle-
ment gebombardeerd. Militairen die overal in de stad stonden opgesteld 
schoten op de burgers. Wanneer kort erna een nieuwslezeres een verkla-
ring van de coupplegers voorlas op de nationale televisiezenders, bleek 
het om een staatsgreep te gaan. Inwoners van de steden trokken de 
straat op om te protesteren. 250 mensen kwamen hierbij om het leven.
President Erdogan, die op dat moment in zijn vakantieverblijf in Marma-
ris was, kwam dezelfde nacht nog terug naar Istanbul waar hij door een 
uitgelaten menigte onthaald werd op de luchthaven. Erdogan beschul-
digde zijn voormalige bondgenoot Fethullah Gülen, de islamitische pre-
diker die in de Verenigde Staten verbleef, ervan de coup georkestreerd 
te hebben. Hij beloofde dat de schuldigen gevonden zouden worden en 
dat vergelding zou volgen. De jacht op ‘Gülenisten’ startte onmiddellijk 
de dag erop. Al snel breidde de heksenjacht op ‘Gülenisten’ zich uit naar 
andere oppositiegroepen van soldaten en politieofficieren tot journalis-
ten, advocaten, politieofficieren, academici, Koerdische politici, men-
senrechtenactivisten, ... . Meer dan 140.000 mensen werden ontslagen 
of geschorst. Meer dan 50.000 anderen zaten vast op beschuldiging 
van betrokkenheid bij terreur. Bij al deze ontslagen en aanhoudingen 
nam men zelfs niet meer de moeite om bewijs te leveren van het lid-
maatschap of het gepleegde misdrijf. Een vermoeden van schuld of ‘ver-
raad’ volstond. Weerwerk was onmogelijk en door de noodtoestand kon-
den mensen langer vastgehouden worden zonder gehoord te worden. 

erdogan gebruikte de staatsgreep 
niet alleen om zich te ontdoen van 
zijn potentiële tegenstanders, hij 
maakte er ook dankbaar gebruik van 
door het een plaats te geven in de 
constructie van zijn ‘nieuwe turkije’. 
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Erdogan gebruikte de staatsgreep niet alleen om zich te ontdoen van 
zijn potentiële tegenstanders, hij maakte er ook dankbaar gebruik van 
door het een plaats te geven in de constructie van zijn ‘nieuwe Turkije’. 
De datum van de staatsgreep kreeg een symbolische plek die vergelijk-
baar is met de Onafhankelijkheidsoorlog die het begin betekende van de 
republiek van Atatürk in 1923. Deze nieuwe staatsgreep luidde op zijn 
beurt het begin in van het ‘nieuwe’ Turkije van Erdogan, bijna honderd 
jaar later, in 2016. 

internationaal: de syrisChe burGeroorloG en de aCtiVerinG Van 
oude deMonen
Turkije bestaat uiteraard niet in een vacuüm. Integendeel, het land be-
vindt zich op een kruispunt van verschillende culturen, bondgenoot-
schappen, regio’s en landen. De impact van de Syrische burgeroorlog 
aan haar grenzen en de inmenging van wereldmachten in Syrië, heeft 
mee het Turks binnenlands beleid bepaald. 
Hoe de internationale en geostrategische aspecten een rol spelen in de 
politiek van Erdogan en in de geesten van de Turken komt hieronder aan 
bod. 

Over het algemeen vinden alle Turken dat er vanuit de EU of de VS te 
weinig aandacht is voor de moeilijke veiligheidssituatie waarin Turkije 
zich bevindt, met name de oorlog in Syrië aan haar grenzen en de im-
pact van de Koerdische inzet in de oorlog tegen IS op de Koerden in 
eigen land. Turken vrezen dat de afscheuring van de Koerden in Syrië en 
de vorming van een autonoom Koerdisch gedeelte in Irak, ook de Turkse 
Koerden op gedachten zal brengen om zich af te scheuren van Turkije 
en dus een eigen staat op te eisen. 
Ze verwijten het westen in zee te gaan met de Syrische Koerden door ze 
wapens te leveren en eigenlijk de facto de strijd tegen IS op de grond 
aan hen overlaten, terwijl diezelfde Syrische Koerden van YPG (People’s 
Protection Units) gelieerd zijn met de PKK die voor Turkije een terroris-
tische organisatie is. 
Turkije verwijt het Westen met twee maten en twee gewichten te wer-
ken. Terwijl de Verenigde Staten en Europa elke maatregel nemen die 
nodig is om het terrorisme van IS tegen te gaan, zowel in Syrië als op 
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eigen bodem, wordt die kans, het ferm op-
treden tegen terrorisme, de Turken niet ge-
gund als het om de strijd tegen het terro-
risme van PKK gaat. Zeker gezien Amerika 
en vele Europese landen de PKK zelf op de 
lijst van terroristische organisaties hebben 
staan, aldus de Turkse versie van de feiten. 
Naast de oorlogssituatie in Syrië en Irak, en 
de strijd tegen IS, hebben ook andere ge-
beurtenissen in de regio mee een stempel 
gedrukt op de binnenlandse en buitenland-
se politiek van Erdogan. Dat in Egypte Mor-
si, de voorman van de Moslimbroeders waar 
AKP ideologisch mee verwant is, afgezet en 
gevangen genomen werd na een staats-
greep door de opperbevelhebber van het 
Egyptisch leger Abdul Fattah al-Sissi, ver-
klaarde mede Erdogans uithalen. Hij was immers op het nippertje ont-
snapt aan hetzelfde lot. 

In de internationale relaties van Turkije loopt het niet alleen mis door de 
geostrategische impact van de oorlog in Syrië en de strijd tegen IS. Ook 
verwijt Turkije het Westen dat ze na de staatsgreep van juli 2016 onge-
past geantwoord hebben en dat ze ook vandaag nog de strijd die Turkije 
voert tegen interne en externe terroristen niet ernstig neemt. Ze verwij-
zen dan naar de uitleveringsverzoeken aan de VS over Fethulah Gülen 
maar ook naar de duizenden uitleveringsverzoeken aan EU-lidstaten lan-
den waar vele Gülen-aanhangers en Koerden met banden met de PKK 
naartoe gevlucht zijn. Verzoeken waar nauwelijks aan tegemoet zouden 
gekomen worden. 
Dat alles activeert natuurlijk het Turkse oude collectief Sèvres-trauma: 
‘de Turk heeft geen vrienden maar enkel vijanden’ en ‘iedereen is uit op 
de ontmanteling van Turkije’. Zodanig dat Erdogan, of het nu bluf is of 
niet, steeds meer uitpakt met een houding alsof hij de EU en zelfs de 
NATO niet (meer) nodig heeft en uitkijkt naar nieuwe horizonten en 
bondgenootschappen, zoals met het Rusland van Poetin.

dat alles activeert natuurlijk het 
turkse oude collectief sèvres-
trauma: ‘de turk heeft geen 
vrienden maar enkel vijanden’ en 
‘iedereen is uit op de ontmanteling 
van turkije’. Zodanig dat erdogan, 
of het nu bluf is of niet, steeds 
meer uitpakt met een houding 
alsof hij de eu en zelfs de nato 
niet (meer) nodig heeft en uitkijkt 
naar nieuwe horizonten en 
bondgenootschappen, zoals met 
het rusland van Poetin.



30

Globaal: PoPulisMe en de oPkoMst Van autoritaire reGiMes als 
internationale trend. 
Met het internationaal perspectief komen we onvermijdelijk bij de globa-
lisering en hoe deze doorspeelt op het lokale niveau. We kaderen de 
transitie van het Erdogan-regime naar een autocratisch systeem in de 
wereldwijde tendens waarbij geïnspireerd door de globalisering en het 
liberale vrije markt denken, heel wat landen evolueren naar een rechts 
discours en/of beleid van behoud van de ‘eigen’ nationale identiteit. 
Hieraan gekoppeld herkennen we een misprijzen en wantrouwen tegen-
over de ‘ander’, binnen en buiten de eigen grenzen.
Immers ‘islam versus de rest’ is niet de enige breuklijn die speelt in de 
ontwikkelingen in Turkije sinds de AKP aan de macht kwam. Wat er 
vandaag gebeurt, kan niet uitsluitend verklaard worden vanuit de factor 
islam, zoals in het Westen nog teveel gedacht wordt. 
Integendeel, het gaat om een de transitie naar de afbraak van democra-
tie, een trend die wereldwijd bezig is. 
De permanente noodtoestand en het autoritair bestuur van Erdogan die 
het land bestuurt zonder rekening te houden met oppositie of de andere 
helft van de bevolking dat niet voor hem gestemd heeft, zijn helemaal 
niet zo uniek of specifiek Turks. Vandaag zien we deze trend naar auto-
cratische regimes met een sterke leider waarbij de macht geconcen-
treerd zit bij één man, zonder rekening te houden met de scheiding van 
de machten en de rechten van de minderheden wereldwijd opkomen. 
Van Polen en Hongarije tot de verkiezing van Trump of de Hindoenatio-
nalisten van Modi: allen zijn in het zelfde bedje ziek. 
Kenmerkend voor deze populisten is het identitaire discours waar bij ze 
beweren als enige in naam van het ‘volk’ te spreken. Erdogan heeft het 
dan over de ‘nationale wil’ (mili irade), Trump neemt het op voor de ‘real 
Americans’, de Brexiteers beweren, tegen de EU-elites in, de stem van 
de kleine Brit te vertolken. Idem voor Geert Wilders in Nederland, Viktor 
Orbán in Hongarije, Jarosław Kaczyşski in Polen, Marine Le Pen, Frauke 
Petry in Duitsland enz. .
Daarnaast zijn er parallellen tussen de eerste oppositiepartij met haar 
leider Menderes en latere ‘oppositiekrachten’ als Demirel, Turgut Özal 
en tenslotte Erdogan. Hun keuze voor die kritiek op het etatisme en het 
vrijgeven van de economie, bleek ook na Menderes altijd de basis te zijn 
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voor het succes van nieuwe partijen. Inte-
ressant is ook de parallel tussen Menderes 
en Erdogan die zich beschouwen als ‘de 
vertegenwoordiger van de volkswil zonder 
rivaal’, met een partij die geloofde dat het 
de hele meerderheid representeerde en dat 
deze omstandigheid allés legaliseerde wat 
de partij als noodzakelijk zag. Een verabso-
lutering van het meerderheidsmandaat die 
we ook bij Erdogan kunnen vermoeden. 
Nochtans zijn zij het net die, eens de stem-
men geteld en ze het voor het zeggen heb-
ben enkel rekening houden met dat deel 
dat voor hen gekozen heeft. Terwijl de an-
deren die het niet met hun beleid eens zijn 
en kritiek geven of veranderingen willen, 
verweten worden ‘verraders’ van het land te 
zijn, die de ‘nationale wil’ verpatsen aan de globale. Bij Erdogan bestaat 
het volk of zelfs het land uit de middenklasse die ontstond met het eco-
nomisch succes onder het AKP beleid vanaf de jaren 2000. Het beli-
chaamt het beeld van de ideale vrome moslim, tegengesteld aan de 
verwesterde, stedelijke seculiere elites en ook verschillend van minder-
heden zoals de koerden, niet-soenni moslims zoals de Alevieten. 

Net deze kenmerken: het dictaat van de electorale meerderheid, het lak 
hebben aan controlemechanismen op het beleid, de afbraak van checks-
and-balances, het negeren van de minderheden en de marginalisering 
van kritiek, maakt dat Turkije van een jonge democratie waar het naar-
toe ging, vandaag het toonbeeld van wat in de politieke wetenschappen 
een ‘illiberal democracy’ wordt genoemd2. 
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