
Onder het bewind van de Partij voor Gerechtigheid 
en Ontwikkeling (AKP) voert Turkije een actie-
ve buitenlandpolitiek in het Midden-Oosten en de 
Zuidelijke Kaukasus, waarin veiligheid, stabiliteit en 
economische interdependentie in de regio de belang-
rijkste Turkse doelstellingen zijn. De architect van 
deze nieuwe politiek is de hoogleraar internationale 
betrekkingen Ahmet Davutoglu, die in 2009 minister 
van buitenlandse zaken werd. Het concept ‘Stratejik 
Derinlik’ (‘Strategic Depth’) dat hij als academicus 
lanceerde en nu in de praktijk wil omzetten, houdt in 
dat Turkije op een gelijkwaardige wijze zou moeten 
omgaan met de westerse en de moslimwereld en an-
derzijds ‘zijn traditionele, uit de Ottomaanse periode 
stammende invloedssfeer zou moeten consolideren: 
het Midden-Oosten, de Kaukasus, Centraal-Europa 
en Wider Europe’.1
 Turkije verschijnt met zijn politiek van ‘zero pro-
blems with neighbours’ als een lichtbaken in een door 
chaos en terreur geplaagd werelddeel. Ankara sloot 
protocollen met Armenië, opende consulaten in Irak 
en haalde de banden aan met Syrië, een staat waarmee 
het elf jaar geleden nog in een ‘Krieg-in-Sicht’-crisis 
verkeerde – om een gevleugeld woord uit het tijdperk 
van Otto von Bismarck te gebruiken. De Turkse pre-
mier Erdogan haalde in de Iraanse hoofdstad Teheran 
zelfs een gascontract binnen en bracht begrip op 
voor de ‘vreedzame’ nucleaire ambities van president 
Ahmadinejad. Tegelijkertijd echter schrapte Turkije 
gemeenschappelijke manoeuvres met de Israëlische 
luchtmacht, naar verluidt uit onvrede van het Turkse 
volk met de Israëlische operatie in Gaza.
 Met de AKP-politici staan de zaken er anders voor 
dan toen de oude kemalistische kringen, in de geest 
van Mustafa Kemal Atatürk, de rest van de moslim-
wereld van zich vervreemdden door hun secularisti-
sche opstelling. Ze richtten de blik op Europa, het 
motto van Atatürk indachtig: ‘Liever dienaar in de 
hemel van het Westen dan heerser over de hel van 
het Midden-Oosten.’ De AKP-politici voelen zich, 
vanuit hun meer geprononceerd religieuze achter-
grond, beter thuis in het Midden-Oosten. Hun so-
ciale en culturele voelhorens binnen de islamitische 
wereld vergemakkelijken het voeren van een buiten-
lands beleid dat Turkije tot een pijler van regionale 
stabiliteit dient te maken. Ze wenden de steven naar 
het Oosten, zonder, naar eigen zeggen, het Westen 
prijs te geven.2 De Turkse ‘Ostpolitik’ voelt zich in de 

rug gedekt door het Westen. Een betere verstandhou-
ding met de landen ten oosten en zuidoosten van zijn 
eigen grens doet de eigen aandelen op de Westerse 
markt stijgen. De ‘Vijfdaagse Oorlog’ tussen Georgië 
en Rusland in augustus 2008 sterkte de Turkse be-
leidsmakers in hun vastberadenheid ‘een actievere rol 
in de Kaukasus op zich te nemen’.3

 De toenadering tot Armenië past zelfs in het kad-
er van verbetering van de Turks-Amerikaanse 
v erhoudingen. Amberin Zaman somt drie redenen 
op waarom Amerika gediend is met n ormalisering 
van de betrekkingen tussen Turkije en Armenië. 
Vrede of vriend schap tussen Ankara en Jerevan 
zou ‘Washington wapenen tegen pogingen van de 
Armeens-Amerikaanse diaspora een wetsontwerp 
door het Congres te drukken dat de massa slachting 
van 1915 van de Armeniërs in het Ottomaanse Rijk 
zou bestempelen als genocide […], de ingesloten 
voormalige Sovjetrepubliek [= Armenië] uit Ruslands 
baan trekken’ en Turkije in staat stellen Armenië ‘een 
regeling met Azerbeidzjan over de omstreden enclave 
Nagorno-Karabach aan te praten’.4

Voetbaldiplomatie
Op woensdag 14 oktober 2009 woonde de Armeense 
president Serzh Sarksyan de voetbalmatch Turkije-
Armenië in het Turkse Bursa bij. Een jaar eerder had 
de Turkse president Abdullah Gül de voorzet gege-
ven door de Turkse ploeg te komen aanmoedigen in 
Jerevan. Het toenaderingsproces tussen beide landen 
staat sindsdien geboekstaafd als ‘voetbaldiplomatie’. 
Op 22 april 2009 kregen Ankara en Jerevan een ‘road 
map’ voor elkaar – net op tijd, twee dagen voor de 
jaarlijkse herdenking van de Armeense genocide in 
Washington. De Turken hoefden niet meer te vrezen 
dat de Amerikaanse president in zijn herdenkingstoe-
spraak van 24 april het gevreesde G-woord in de mond 
zou nemen. Anders zou het een rode kaart geweest 
zijn die Obama de Turken had getoond in de ‘voetbal-
diplomatie’. Dan hadden de Turks-Amerikaanse rela-
ties een flinke knauw gekregen en was ook de Turks-
Armeense politieke match afgebroken.
 Op die zelfde 14de oktober 2009 maakte de Europese 
Commissie haar jaarlijks Vooruitgangsrapport over 
kandidaat-lidstaat Turkije bekend. Ankara kreeg, be-
halve voor zijn getoonde bereidheid verder te sleutelen 
aan een oplossing voor de Koerdische kwestie, in het 
bijzonder schouderklopjes voor de Turks-Armeense 
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toenadering, die enkele dagen daarvoor, op zaterdag 
10 oktober, formeel bezegeld was in Zürich. Toch 
had het geen haar gescheeld of de Turkse minister 
van buitenlandse zaken Davutoglu en zijn Armeense 
ambtscollega Eduard Nalbandian hadden de toena-
deringsprotocollen toch niet ondertekend. De oude 
twistpunten tussen beide staten hadden even weer de 
kop opgestoken: de Armeense genocide en Nagorno-
Karabach, een Armeense enclave in het Turkstalige 
Azerbeidzjan. De kwestie-Nagorno-Karabach kostte 
tienduizenden mensen het leven en vormt al 16 jaar 
het voorwerp van internationaal pokeren.5 
 Even recapituleren: de etnische Armeniërs rie-
pen in 1992 de onafhankelijkheid van Nagorno-
Karabach uit. Een oorlog met Azerbeidzjan volgde. 
Volkenrechtelijk behoort deze enclave nog altijd tot 
Azerbeidzjan. Geen enkele staat in de wereld erkent 
haar als onafhankelijke republiek. Maar de Karabach-
Armeniërs beroepen zich op het zelfbeschikkings-
recht. Terugkeren in de schoot van Azerbeidzjan wil-
len ze niet, want voor hen zijn de Turkstalige Azeri’s 
Turken zonder meer, dus ‘gevaarlijk’. Bovenop de 
strijd om grondgebied komt de herinnering aan de 
Ottomaanse Turken, die in 1915 anderhalf miljoen 
Armeniërs in oostelijk Turkije over de kling joegen. 
Er is één groot verschil: ‘1915’ staat voor de pijn die 
de Armeniërs leden in het beulswerk van de geno-
cide, ‘1994’ voor hun overwinning op de ‘Turken’. 
De Armeense genocide en de kwestie-Nagorno-
Karabach zijn dus symbolisch aan elkaar geklonken. 
Deze psychologische voldoening maakt het voor de 
Karabach-Armeniërs ondenkbaar hun moeizaam be-
vochten onafhankelijkheid te laten varen.

Genocide ‘begraven’ in commissie
Heikele punten dus. Toch ontbreken beide begrippen 
– genocide en Nagorno-Karabach – in de protocollen 
waar de buitenlandministers van Turkije en Armenië 
op 10 oktober 2009 hun handtekening onder hebben 
gezet. Tot grote woede van die Armeniërs en Turken 
die daarom vinden dat hun respectieve regering te-
veel concessies doet. De problemen die de Turks-
Armeense relaties verzuurden, zijn nog niet van de 
baan. De uitvoerende macht in zowel Ankara als 
Jerevan zet door, ondanks alle strubbelingen. Hebben 
de regeringsleiders soms hun zin gekregen? De voor-
waarden waaraan Turkije de opening van de grens al-
tijd placht te koppelen, zijn toch niet vervuld? En die 
hebben juist te maken met de genocide en Nagorno-
Karabach. De Armeniërs kunnen en zullen hun eis 
niet laten vallen dat Ankara de massaslachting op de 
Armeense onderdanen van het Ottomaanse Rijk in 
1915 als genocide erkent. Maar de Turken krijgen wel 
hun voorstel erdoor om een commissie van historici 
op te richten die de genocide moet onderzoeken. Zo 

wordt de kwestie onttrokken aan de politiek. Zolang 
de commissie werkt, zullen parlementen waar ook ter 
wereld geen aanstalten maken om de ‘tragische ge-
beurtenissen van 1915’ als genocide te erkennen. Het 
zit Turkije immers dwars dat de assemblee van een 
land als Frankrijk dat wel deed en de ontkenning van 
de Armeense genocide strafbaar stelt. Ook al komt 
de oprichting van een dergelijke commissie op vele 
Armeniërs over als een belediging van de nagedach-
tenis aan hun vermoorde familieleden, het valt te be-
twijfelen of Turkije zijn slag thuis haalt. In een rap-
port stelt het European Stability Initiative (ESI): ‘Toch 
is de genocide-diplomatie van Turkije over bijna de 
hele lijn zonder succes. Het tij van de internationale 
opinie is duidelijk en onomkeerbaar verschoven in de 
richting van erkenning van de Armeense genocide.’6

Terugtrekking uit Nagorno-Karabach?
Turkse nationalisten zijn woest, omdat de protocol-
len er het zwijgen toe doen over Nagorno-Karabach 
en Turkije niettemin bereid zou zijn de grens met 
Armenië te openen. Deze grens, die het in 1993 uit 
solidariteit met de Azeri’s sloot als straf voor Jerevan, 
dat de Karabach-Armeniërs tijdens de oorlog steun-
de. De hechte banden tussen Turkije en Azerbeidzjan 
stoelen op meer dan louter geostrategische belan-
gen. De Azeri’s zijn een broedervolk van de Turken. 
Minister Davutoglu wilde eerst in een verklaring na 
de ondertekening van de toenaderingsprotocollen 
nog de wens uitdrukken dat de vrede enkel lukt als 
‘de volken in de Kaukasus samen vooruitgaan’. Voor 
de Armeniërs was dat indirect aankaarten van de 
k westie-Nagorno-Karabach onaanvaardbaar. Hadden 
ze niet zelf al een concessie gedaan door in te stem-
men met de oprichting van genoemde commissie?
 Wat zijn minister van buitenlandse zaken op de 
valreep niet lukte, probeerde de Turkse premier 
Erdogan amper een dag later alsnog: Azerbeidzjan 
sussen door van de Armeniërs alsnog  terugtrekking 
te eisen uit Nagorno-Karabach vóór de ratificatie van 
de protocollen in het parlement. De Turkse oppositie 
schreeuwt nu al moord en brand. Maar als er al een 
oplossing voor Nagorno-Karabach komt, dan zal zij 
eerder te danken zijn aan de normalisering van de di-
plomatieke betrekkingen tussen Turkije en Armenië 
dan aan stoere verklaringen van Turkse en Armeense 
scherpslijpers. Zoals de Turkse politicoloog Ihsan 
Dagi schrijft: ‘Armenië komt eindelijk vanachter zijn 
IJzeren Gordijn tevoorschijn.’7 Inderdaad, door via de 
normalisering met Turkije meer aansluiting te krijgen 
met het Westen, wordt Jerevan minder afhankelijk van 
Rusland, zijn bondgenoot in de Kaukasus. Behalve 
Frankrijk begeleiden Rusland en de Verenigde Staten 
als co-voorzitters van de Minsk-Groep het onder-
handelingsproces over Nagorno-Karabach. Door de 
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gerichtheid van Jerevan op Moskou kon er te weinig 
druk volgen op Armenië en Azerbeidzjan.   
 Ankara rekent nu op een gebaar van goede wil van 
de Armeniërs, namelijk dat ze zich terugtrekken uit 
wat je ‘bezette gebieden’ zou kunnen noemen: be-
paalde districten van Azerbeidzjan die een landbrug 
slaan tussen Armenië en Nagorno-Karabach of de 
Armeniërs strategisch als een verdedigingslijn dienen 
tegen een mogelijke aanval van het Azeri-leger. Maar 
de regeling van het geschil hangt niet af van de terug-
trekking van Armeense troepen uit de enclave en de 
omliggende bezette gebieden van Azerbeidzjan, maar 
van het wegnemen van de vrees van de Armeniërs 
voor de ‘Turken’. Etyen Mahçupan, columnist van het 
Turkse dagblad Zaman, schrijft: ‘(…) indien de we-
reldgemeenschap de normalisering van de bilaterale 
betrekkingen tussen Armenië en Turkije wenst, dan 
moet ze de aandacht vestigen op de democratisering 
van Azerbeidzjan. Consolidering van de democratie 
in dat land zal de Armeense bezetting haar functie 
doen verliezen zo lang als een dergelijk democratise-
ringsproces de universele rechten en vrijheden van de 
Armeniërs daar erkent.’8

Toch verzoening?
Als de parlementen van beide staten de protocollen 
ratificeren, opent Turkije zijn grens met Armenië. De 
opening van de grens is, formeel beschouwd, geen 
criterium waarvan de toetreding van Turkije tot de 
EU afhangt. Maar het kan niet dat na toetreding van 
Turkije als lidstaat een van de buitengrenzen van de 
EU gesloten zou zijn. Dat staat haaks op de demo-
cratische transparantie die de EU ook internationaal 
voorstaat. Ankara heeft er dus alle belang bij zijn 
twist met Jerevan bij te leggen. Niet alleen omwille 
van stabiliteit in de regio of handelsbetrekkingen, 
maar ook en vooral omwille van zijn reputatie als po-
tentiële EU-lidstaat.
 Turkije en Armenië moeten vroeg of laat tot een 
akkoord komen, ook al is het niet optimaal. Armenië 
kampt met economische druk als ‘landlocked state’ 
die eigenlijk alleen naar Iran toe een open grens heeft. 
Zijn grens met Georgië is wel open, maar dat land 
stuit op zijn beurt op de onverzettelijke grensposten 
van Rusland. Turkije zelf worstelt met een morele 
druk vanwege de wereldpublieke opinie, omdat het 
‘1915’ niet als genocide bestempeld wil zien. In ruil 
voor de economische voordelen die voor de Armeniërs 
(en uiteraard ook voor de inwoners van Oost-Turkije) 
uit de opening van de grens voortvloeien, bevrijdt 
Ankara zich van een dubbel odium. Door de oprich-
ting van een onderzoekscommissie wekt Turkije de 
indruk open te kunnen omgaan met het verleden (al 
lijkt de kans klein dat er in de archieven nog schrif-
telijke bevelen voor de genocide terug te vinden zijn, 

als ze al op papier stonden). Door de opening van de 
grens – die het zelf in 1993 had gesloten – verschijnt 
het land als genereus tegenover het behoeftige kleine 
Armenië. Tegenstanders in Europa van Turks EU-
lidmaatschap verliezen munitie. Turkije stelt zich op 
het eerste gezicht immers grootmoedig op en draagt 
met normalisering van de relaties met Armenië bij 
tot een stabiel klimaat in de Zuidelijke Kaukasus. De 
energiebevoorrading van Europa is er ook mee ge-
diend: olie en gas zullen vanuit Azerbeidzjan via de 
Bakoe-Ceyhan-pijpleiding en het Nabucco-project 
via Anatolië ongestoord hun weg vinden naar het 
Europese continent. Als beloning zou de buitengrens 
van de EU op termijn wel eens tot aan Armenië kun-
nen opschuiven.
 De Turkse regering verdient al bij al zeker een 
pluim. Premier Erdogan is weer uit de startblokken 
geschoten. Met de lancering van TRT 6, een televi-
siezender in het Koerdisch, met de behandeling van 
de ‘Koerdische kwestie’ in het parlement op 10 no-
vember – nota bene de sterfdag van Atatürk – met 
de strijd tegen antidemocratische krachten binnen 
staat, leger en maatschappij, met de toenadering tot 
Armenië en andere landen in de regio weet de Turkse 
regeringsleider de Europese Commissie alvast te 
charmeren. Maar het huiswerk is nog niet af. Het 
werken aan democratie en internationale openheid in 
Turkije kan een duwtje krijgen door de symboliek van 
de plaats waar de Turks-Armeense protocollen wer-
den ondertekend: Zürich is de plaats waar Winston 
Churchill in 1946 een lans brak voor verzoening tus-
sen Frankrijk en Duitsland en voor de oprichting van 
een organisatie die de vrede en veiligheid in Europa 
dient.
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