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Dirk Rochtus

Het nieuwe Turkse ‘oriëntalisme’ 
g ewogen
Zoiets hadden de organisatoren van het Wereld-
economisch Forum in Davos in januari jl. nog niet 
meegemaakt. Woedend was de prominente gast na 
een woordenwisseling met een niet minder promi-
nente persoonlijkheid weggelopen. We hebben het 
over Tayyip Erdoğan, die premier is van de Turkse 
republiek. Of is hij de reïncarnatie van de sultan-
kalief van het teloorgegane Ottomaanse Rijk? Met 
zijn uithaal naar de Israëlische president Shimon 
Peres in een verhit debat over de recente gebeurte-
nissen in Gaza oogstte Erdoğan niet alleen bijval 
op het eigen thuisfront in Turkije, maar ook in heel 
de islamitische wereld. Nog nooit sinds de nadagen 
van het Rijk was een Turkse staatsman zo populair 
in een regio waarover de Ottomanen ooit hadden 
geheerst, als de leider van de Partij voor Gerechtig-
heid en Ontwikkeling (AKP). Van de Maghreb tot 
het Arabische schiereiland jubelden moslims de man 
toe die onverschrokken de militaire operatie van 
de Israëli’s in de Gazastrook als misdaad tegen de 
menselijkheid had gekapitteld en die Peres had toe-
gesnauwd met de woorden: ‘Als het op moorden aan-
komt, kunnen jullie er wel iets van.’ De lof die hem 
vanuit Iran te beurt viel, bewees dat de soennitische 
‘sultan’ Erdoğan met zijn anti-Israëlische uitval zelfs 
de tegenstelling tussen soennieten en sji’ieten te bo-
ven wist te komen.
 In welke mate de woede van Erdoğan in Davos 
ook gespeeld mocht wezen, de uitbarsting zat er 
alvast aan te komen. De Turkse premier was in zijn 
wiek geschoten toen hij van de Israëlische bombar-
dementen op Gaza hoorde, nota bene daags na het 
bezoek van de Israëlische premier Ehmut Olmert 
aan Ankara. ‘Gebrek aan respect’ voor Turkije, had 
het toen uit zijn mond geklonken. De afgelopen 
jaren had Erdoğan de acties van het Israëlische leger 
tegen Palestijnse doelwitten al wel eens als ‘staatster-
rorisme’ bestempeld. De Turkse regering had zelfs 
Hamas erkend – en in februari 2006 Hamas-leider 
Khaled Meshaal in Ankara ontvangen – wellicht 
in de ijdele hoop de invloed van Teheran op die or-
ganisatie te verminderen. De binnenlandse tegen-
standers van Erdoğan – de kemalisten, die waken 
over de seculiere erfenis van Mustafa Kemal Atatürk 

– schreven die opstelling nog toe aan zijn sympathie 
als islamitische politicus voor andere moslimstaten. 
Maar nu deed Erdoğan toch wel iets waar andere is-
lamitische staatslieden alleen maar van durfden dro-
men: hij nam geen blad voor de mond in een forum 
waar diplomatieke wellevendheid de toon aangeeft. 
De woede van de Turkse premier was onmiddellijk 
gericht tegen het staatshoofd van wat radicale mos-
lims als een ‘zionistisch gezwel’ plegen te brandmer-
ken. Erdoğan wist wat hij deed. Hij had zijn oor te 
luisteren gelegd bij de gewone Turken. En die waren 
witheet van woede over de Israëlische militaire ope-
ratie. Turkse organisaties riepen op tot een economi-
sche boycot en het afbreken van alle economische en 
diplomatieke betrekkingen met Israël. Op zondag 4 
januari 2009 stapten duizenden Turken mee in een 
anti-Israëlische protestdemonstratie in Istanboel.

Man van het volk
Erdoğan is een man van het volk, de zoon van een 
zeeman uit de arbeiderswijk Kasımpaşa in Istan-
boel. Een strijdlustige politicus met een opbruisend 
temperament. Zijn woede-uitbarsting in Davos was 
zowel natuurlijk als tactisch. Inderdaad was hij ge-
prikkeld door de woorden van zijn gesprekspartner 
Peres, maar hij deed er nog een schepje bovenop, 
in het besef dat niemand vóór hem de Israëli’s ooit 
zo ondiplomatiek zijn waarheid in het gezicht had 
geslingerd. ‘Ik ben politicus, geen diplomaat,’ zei 
Erdoğan achteraf, woorden die ons overigens, dit 
even terzijde, herinneren aan die van de Belgische 
minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel ten 
tijde van de Oostenrijk-crisis over de boycot van de 
regering-Haider in 2000. Bovendien was het panel 
over Gaza aan het programma in Davos toegevoegd 
op verzoek van de Turkse delegatie. Het was dus te 
verwachten dat Erdoğan er gebruik van zou maken 
om de Israëlische politiek op de korrel te nemen.
Sinds zijn partij het regeringsroer overnam (2002), 
heeft Erdoğan al vrij veel compromissen moeten 
sluiten tegenover de Europese Unie en het kemalisti-
sche establishment. De pro-Palestijnse kaart trekken 
levert hem als compensatie daarvoor heel wat krediet 
op bij de eigen bevolking. Welke gevolgen brengt, 
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deze uitval op de ‘dag van de Turkse toorn’ in Davos 
mee? Is de Turks-Israëlische relatie bedreigd? Wendt 
Turkije zich af van het Westen?

Nauwe banden
Het Turks-Israëlisch akkoord over militaire samen-
werking dateert van 23 februari 1996, kort na de 
verkiezingsoverwinning van de islamitische Wel-
vaartspartij. Haar leider, Necmettin Erbakan, zat 
in een coalitieregering met de seculiere politica 
Tansu Çiller. Tijdens zijn ambtstermijn als premier 
in 1996-1997 bracht Erbakan bezoekjes aan Iran en 
Libië, de ‘zwarte schapen’ van de Amerikaanse bui-
tenlandpolitiek, en droomde hij van de totstandko-
ming van een soort islamitisch handelsblok, de D-8 
(‘developing-8’) als antwoord op de G-7. Dit deed de 
wenkbrauwen fronsen bij de kemalisten (in het leger 
en op het ministerie van buitenlandse zaken), die 
vreesden voor een vervreemding van het Westen en 
een verstoring van het broze evenwicht in de relaties 
van Turkije met Israël en de Arabische wereld.1 In 
die zelfde periode sloten de Turkse militairen het 
akkoord met Israël, alsof ze Erbakan wilden signa-
leren: ‘Kijk, Başbakan (premier), u probeert Turkije 
een andere koers te doen varen, maar wij gaan toch 
lekker in zee met de Joodse staat.’ Wat de toen-
malige islamisten er dus ook van mochten denken, 
voor het seculiere establishment van Turkije was dat 
akkoord met Israël – buitenbeentje in een vijandig 
Midden-Oosten en vriend van de Verenigde Staten – 
een signaal dat het hun land verankerd mocht zien in 
de Westerse wereld.
 Een welwillend historisch klimaat konden de 
kemalisten ook aanvoeren: In 1581 verwelkomde de 
Ottomaanse sultan Bayezid de joden die uit Spanje 
werden verdreven en in 1933, bijna vier eeuwen 
later, opende de Republiek Turkije haar grenzen 
voor joodse mensen die de nazi-terreur ontvlucht-
ten. De beslissing de banden met Israël aan te halen, 
kon de kemalistische elite dus mooi inkleden in een 
historisch verhaal over warme menselijke relaties. 
Maar de doorslag gaf de Westerse agenda van het 
buitenlands-politiek establishment in Ankara. Had 
Atatürk niet ooit gezegd: ‘Liever dienaar in de he-
mel van het Westen dan heerser in de hel van het 
Midden-Oosten’? Die hel hadden de Ottomanen en 
ten slotte de Jonge Turken tot 1918 bestuurd en ze 
hielden er de haat van de Arabische nationalisten 
aan over. Liever dus de blik op Europa, op het Wes-
ten gericht, als model voor de eigen modernisering 

van bovenaf, al moest de republiek daarvoor in een 
geïsoleerde positie in de regio terechtkomen. In 1949 
was Ankara zelfs bereid, weliswaar onder Ameri-
kaanse druk, om als eerste staat met een overwegend 
islamitische bevolking Israël te erkennen.2 Wat Turkije 
over de streep trok, was juist de perceptie van Israël 
als een moderne Westerse staat. Beide landen deel-
den de ‘common sense of otherness’ in een vijandige 
omgeving van ondemocratische Arabische regimes.3

 Toch verliepen de betrekkingen tussen Ankara en 
Tel Aviv in de volgende decennia niet van een leien 
dakje. Turkije wilde aanvankelijk neutraal blijven 
in het Arabisch-Israëlisch conflict. In de hoop op 
betere economische en politieke betrekkingen met 
de Arabische wereld in de jaren ’70 van de vorige 
eeuw – de oliecrisis en de kwestie-Cyprus hadden 
hierin hun aandeel – namen de Turkse machtheb-
bers meer afstand van Israël. In 1975 ondersteunde 
Turkije een VN-resolutie die zionisme als een ‘vorm 
van racisme’ veroordeelde. De Turkse president 
Süleyman Demirel sprak in 1980, onder druk van 
de publieke opinie, zijn banvloek uit over de ‘Israë-
lische annexatie van Jeruzalem’, om kort daarna het 
Turkse consulaat in die stad te laten sluiten. Pas na 
de militaire coup van 10 september 1980 zouden de 
rollen weer worden omgedraaid: de Arabische staten 
verloren aan gewicht door de dalende olieprijs en de 
nieuwe Turkse president Turgut Özal zocht steun 
bij het Amerikaanse Congres en de zogenaamde 
Joodse-Amerikaanse belangengroepen om de relaties 
van Turkije met de Verenigde Staten weer aan te 
halen. ‘We know the role of the Israeli lobby in the 
US,’ aldus Özal.4 De toenadering tot Israël als uiting 
van de verbondenheid van Turkije met het Westen, 
in het bijzonder Amerika, zou in 1996 uitmonden in 
het bovengenoemde militaire akkoord. Ook waren 
de Turken nu zeker van de steun van die belangen-
groepen om te vermijden dat een resolutie houdende 
de erkenning van 24 april als ‘day of commemoration 
of the Armenian genocide’ in het Amerikaanse Huis 
van Afgevaardigden zou worden aangenomen. De 
bange vraag van de Turken is of daar nu met ‘Davos’ 
verandering in komt.

Actief in het Midden-Oosten
Sinds de betrekkingen met de Europese Unie enigs-
zins bekoeld zijn, voert Turkije onder de AKP een 
actievere politiek in het Midden-Oosten. De partij 
streeft daarbij veiligheid, stabiliteit en economische 
interdependentie in de regio na. Het voordeel is dat 
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de nieuwe elites uit de rangen van de AKP zich van-
uit hun meer geprononceerde religieuze achtergrond 
beter thuis voelen in het Midden-Oosten dan de ke-
malisten. Hun sociale en culturele connecties binnen 
de islamitische wereld vergemakkelijken het voeren 
van een buitenlands beleid dat Turkije tot een pijler 
van regionale stabiliteit dient te maken. De koers-
richting is dus weer veranderd. Sommige analisten 
gewagen zelfs van een nieuw ‘Oriëntalisme’.  
 De Turkse diplomatie komt met haar bemidde-
lingsinitiatieven wel goed over in Brussel, zoals ook 
bleek uit de lovende woorden van de Europese Com-
missie aan het adres van Turkije in haar jaarlijkse 
Vooruitgangsrapport van 3 november 2008. Tur-
kije heeft de laatste jaren meer aan zelfvertrouwen 
gewonnen dank zij zijn status van kandidaat-lidstaat 
van de EU en zijn sterke economische groei en het 
land ontpopt zich allengs tot een regionale mogend-
heid die zich niet meer blind staart op het Westen. 
De Turken beseffen dat ze zelf de handen uit de 
mouwen moeten steken om de gevarenzone van het 
Midden-Oosten te ontmijnen. Eigenbelang van poli-
tieke, economische en militair-strategische aard is 
hun natuurlijk niet vreemd. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit hun toenadering tot Bagdad en de Koerdische re-
gionale regering van Noord-Irak om ook de kwestie 
van de Koerdische separatistenorganisatie PKK aan 
te pakken.
 Een van de opvallendste ontwikkelingen vormt 
de betere verstandhouding tussen Turkije en Syrië. 
Sinds Damascus PKK-leider Öcalan in 1998 het 
land uitzette, is de oude vijandschap omgesla-
gen in toenadering, die stoelt op economische en 
veiligheidsbelangen. Syrië ziet in Turkije ook een 
toegangspoort tot Europa, waarmee het uit zijn 
internationaal isolement hoopt te geraken. Van zijn 
groeiend gewicht in de regio maakte Turkije ge-
bruik om te bemiddelen in het conflict tussen Syrië 
en Israël. Beide landen verklaarden in mei 2008 
gesprekken aan te knopen onder toezicht van Turkse 
diplomaten in Istanboel. Maar de hoop op bemid-
deling is vervlogen nu Syrië uit protest tegen de Is-
raëlische militaire operatie op 28 december 2008 de 
gesprekken met Israël heeft afgebroken. Israël heeft 
de Turken een lelijke pad in hun Syrische korf gezet.

Religieus-populistisch sentiment
Vormt de huidige crisis het moment dat de islamisten 
van de thans regerende AKP hebben afgewacht om de 
banden met Israël te kappen? Keert Turkije het Wes-

ten de rug toe? De oppositionele pers in Turkije vraagt 
zich bezorgd af of Erdoğan zijn geloofwaardigheid 
niet heeft verspeeld met zijn onbeheerst optreden in 
Davos. Ze doet dat voorzichtig, want Erdoğan deinst 
er niet voor terug lastige journalisten op hun stuk te 
zetten. De analist Soner Cagaptay, verbonden aan het 
Amerikaanse Institute for Near East Policy, windt er 
echter geen doekjes om: de AKP van Erdoğan pro-
beerde aanvankelijk de liberale, pro-Europese schijn 
hoog te houden, maar nu de EU haar te weinig kan 
helpen om het strikte secularisme van het kemalisti-
sche establishment af te zwakken, keert ze terug naar 
haar wortels, die bij de anti-Westerse en anti-seculiere 
Welvaartspartij liggen.5 Dat zou zich vertalen in het 
opgeven van de pro-Westerse buitenlandpolitiek en 
in het toegeven aan antisemitisch populisme als een 
middel om een Turks, op de religieuze identiteit geba-
seerd nationalisme te stimuleren. De ultranationalis-
tische film De Wolvenvallei (Kurtlar Vadisi, 2006), die 
een melodramatisch verhaal ophangt over een tegen 
Turkije gerichte samenzwering van de Amerikanen 
en het zionisme, lijkt van dat religieus-populistisch 
sentiment een voorbeeld te zijn.6 
 Die Welt meent dat Erdoğan geen aanzien als 
‘onpartijdig bemiddelaar’ meer geniet en Turkije, tot 
dan toe een stabiliteitsfactor in het Midden-Oosten, 
bijgevolg niet meer zo attractief is voor de EU.7 An-
dere analisten, zoals Ian O. Lesser, stellen dat Turkije 
zich niet afwendt van het Westen, maar alleen zijn 
Euro-atlantische relaties herijkt. Dat neemt niet weg 
dat de Westerse dimensie in de internationale agenda 
van Turkije relatief gezien afneemt.8 Suat Kınıklıoğlu, 
de AKP-expert voor buitenlandse politiek, tovert 
zelfs het concept van ‘complementariteit’ uit zijn hoed: 
‘Onze toenadering tot de buren gebeurt niet ten koste 
van onze relatie met het Westen. Integendeel, ze is er-
mee complementair. Onze regionale politiek interpre-
teren als een verschuiving in onze oriëntatie ziet onze 
pogingen over het hoofd om een woelige omgeving te 
stabiliseren.’9 De Turkse politicoloog Balkan Devlen 
vindt het wel opmerkelijk dat het juist Israël was dat 
zich zo inspande om de gemoederen te sussen na 
het Davos-incident; daaruit blijkt het inzicht van de 
Israëli’s dat Turkije zich een nieuwe rol aanmeet in het 
Midden-Oosten.10 Het geeft Erdoğan het gevoel dat 
het Westen Turkije meer nodig heeft dan omgekeerd.

Turks-Israëlische relaties als spiegelbeeld
Wat houdt die bredere internationale context nu in 
voor de betrekkingen tussen Ankara en Tel Aviv? De 
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historische terugblik op de Turks-Israëlische relaties 
leerde ons dat deze een spiegelbeeld vormt van de 
Turks-Arabische relaties. Zoekt Ankara toenadering 
tot het Westen, dan gaat dit ten koste van het Mid-
den-Oosten; is Ankara teleurgesteld over Europa of 
Amerika, zoals het de afgelopen jaren het geval was, 
dan zijn de betrekkingen met Israël hiervan de dupe. 
De ideologie van de machthebbers doet natuurlijk 
een duit in het zakje: de huidige regering teert op 
moslimsolidariteit, maar zelfs seculier ingestelde 
regeringsleiders als Demirel schuwden eertijds harde 
woorden aan het adres van Tel Aviv niet. De vrees 
dat Turkije zich afkeert van Europa, Amerika en 
Israël, is ingegeven door de perceptie dat de relaties 
met ‘het Westen’ altijd opperbest waren en dat wat er 
nu gebeurt uitzonderlijk is.
 Dat is niet het geval. Turkije en de Verenigde Staten 
lagen al met elkaar in de clinch in de jaren ’60, zoals 
de ‘Johnson Letter’ aantoonde, de brief waarin de 
Amerikaanse president Ankara geen NAVO-steun 
wilde garanderen, mocht de Sovjetunie een Turkse 
interventie in Cyprus niet pikken. Teleurstelling over 
Europa is een oud zeer; we hoeven alleen maar te 
denken aan de top van Luxemburg in 1997, toen de 
EU-regeringsleiders Turkije nog niet even rijp als de 
Midden-Europese landen achtten om kandidaat-lid-
staat te worden. Het motief van uitsluitend Westerse 
verankering telt nu niet meer – Turkije zoekt bewust 
goede contacten met moslimstaten – maar de militair-
technologische know how van Israël komt de Turken 
goed van pas. Een dag vóór de Israëlische actie tegen 
Gaza ondertekenden Turkije en Israël een nieuw mili-
tair samenwerkingsakkoord dat de Turkse luchtmacht 
de nodige technologie moet verschaffen om bijvoor-
beeld de PKK in Noord-Irak beter te kunnen opspo-
ren. De relaties tussen Ankara en Tel Aviv zijn te diep 
dat ze omwille van politieke strubbelingen zouden 
afknappen. Bovendien denkt Turkije toch nog altijd 
aan zijn eigen nationale belangen, zoals elke andere 
staat dat zou doen, en die zijn nu eenmaal het beste 
gediend met Israëlische spitstechnologie.

Mene Tekel?
De vraag is wel of het anti-westerse, anti-Israëlische 
en zelfs antisemitische sentiment onder de Turkse 
bevolking niet een eigen leven gaat leiden en de bui-
tenlandse politiek van de AKP in een andere richting 
stuwt. Moeten we de woorden over Turkije die Ca-
gaptay in een Open Brief aan President Elect Obama 
neerpende als een Mene Tekel opvatten?: ‘Dit is het 

eigenaardige land waarin anti-westerse uitspraken 
er echt toe doen omdat ze de identiteit van het volk 
helpen vorm te geven. Sinds de AKP aan de macht 
kwam in 2002, hebben de Turken van hun leiders 
niets positiefs vernomen over het Westen.’11

 Nam Obama met zijn bezoek aan Ankara op 6 en 
7 april jl. deze waarschuwing ter harte? De Ameri-
kaanse president brak er alvast een lans voor nauwere 
samenwerking tussen de Verenigde Staten en Turkije. 
Hij noemde Turkije de ‘brug tussen de islamitische 
wereld en het Westen’ en sprak tegelijkertijd zijn sym-
pathie uit voor de visie die Atatürk op zijn land had. 
Geen twijfel mogelijk: Obama wil er alles aan doen 
opdat Turkije verder op het Westen georiënteerd blijft.
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