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Hoe staat de relatie van Turkije met de NAVO ervoor? Dit artikel analyseert het Turkije 
van Erdogan: zijn opkomst, de mislukte staatsgreep tegen hem in 2016, en de gevolgen 
daarvan voor de positie van de Turkse strijdkrachten en de NAVO. 

“Turkije moet lid worden van de Europese Unie. Dat is voor zowel Turkije als voor de EU het 
beste. Het is een logische stap, want Turkije oriënteert zich op economisch, cultureel en 
politiek gebied al op Europa: het is lid van de NAVO, van de OESO, zit in de Raad van Europa. 
En Europa is sinds jaar en dag de belangrijkste handels- en investeringspartner. Ik geloofde 
heilig: toetreding maakt van Turkije een stabiel en democratisch land”. Aldus de voormalig 
directeur van het inmiddels opgeheven Turkije Instituut, Lily Sprangers.1 

Inmiddels is Sprangers 180 graden van mening veranderd: “Turkije kan niet tot de EU 
toetreden omdat het willens en wetens, onder het mom van terrorismedreiging, vrijheid 
van meningsuiting aan banden legt en de rechtstaat verder uitholt. (…) De macht van 
Erdogan is inmiddels absoluut”.2 

Kortom alle reden de ontwikkelingen in Turkije nader te beschouwen. In dit artikel komen 
allereerst de gebeurtenissen in Turkije sinds de opkomst van Erdogan in 2001 aan de orde. 
Vervolgens wordt ingegaan op de staatgreep van 15 juli 2016 en het referendum van 16 
april jl. en de gevolgen hiervan voor de Turkse militairen; voor de positie en rol van Turkije 
in de NAVO; en die voor het bondgenootschap zelf. Aan het eind volgt een korte 
beschouwing over de toekomst. 

Recente geschiedenis 

De Turkse politiek in het begin van deze eeuw stond in het teken van het streven naar 
toetreding tot de Europese Unie (EU).3 Toen de EU in 1999 Turkije als kandidaat-lid 
aanvaardde, moest Ankara vanaf 2001 in het kader van het harmonisatieproces van de EU 
verregaande hervormingen doorvoeren.4 In dat jaar had Erdogan met gelijkgestemden de 
AK-partij (de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling) opgericht. In 2003 werd hij 
premier.  

De hervormingen in de periode 2002-2007 breidden de burgerlijke rechten verder uit en 
verminderden de institutionele mogelijkheden van de militairen om controle uit te oefenen 
op de civiele politiek. Het ging onder meer om een toenemende transparantie in en 
parlementair toezicht op de militaire budgettering en het defensiebeleid. Nationale 
veiligheid werd ook niet langer als een militaire aangelegenheid beschouwd.  

De Europese Raad besloot in oktober 2005 onderhandelingen met Turkije te beginnen over 
toetreding. Echter kort daarna kwamen de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-
lidstaten unaniem overeen dat alternatieve overeenkomsten daarvoor in de plaats moesten 



komen. De obstakels die ze toen opwierpen hebben het onderhandeling proces doen 
ontsporen. Onenigheid over Cyprus was een van de meningsverschillen.  

In Turkije leidde dit tot een forse daling van de publieke steun en het verminderde de 
vastberadenheid van de regering om het transformatieproces voort te zetten. Dit op zijn 
beurt versterkte de argumenten van de sceptici in de Europese landen. Zij vonden dat het 
gebrek aan hervormingen het bewijs vormde dat Turkije het lidmaatschap van de EU 
onwaardig was.  

De krijgsmacht tot aan de staatsgreep op 15 juli 2016 

Niet onvermeld mag blijven dat de Turkse krijgsmacht in de recente Turkse geschiedenis 
aanvankelijk een belangrijke rol in de binnenlandse politiek heeft gespeeld.  

Zo pleegden de militairen staatsgrepen in 1960, 1971 en 1980 en een ‘milde’ staatsgreep in 
1997. Wanneer de militairen niet zelf de politieke touwtjes in handen hadden, deden ze dit 
indirect via de ‘Diepe Staat’. Dit was een duister netwerk van leden van de strijdkrachten en 
de nationale inlichtingenorganisatie. De ‘Diepe Staat’ beschouwde zichzelf als de bewaker 
van de seculiere republiek. Door de hervormingen verminderde geleidelijk aan de invloed 
van de militairen. 

De staatsgreep in 2016 en Gülen 

Onverwachts kwam er op 15 juli 2016 een staatsgreep, waarbij 250 mensen om het leven 
kwamen. Hoewel de coup binnen enkele uren was afgewend, ontaardde daarna de zuivering 
van vermeende Gülen-samenzweerders in een heksenjacht, die tot de dag van vandaag 
doorgaat en verbreed is tot alle Erdogan-opponenten: liberalen, links georiënteerde 
burgers, Koerdische nationalisten, en eenieder die Erdogan trotseert.5 De regering en de 
mensen die haar steunen — maar ook vele anderen — beweren dat de couppoging het werk 
was van militairen die lid waren van de Gülen-beweging in het leger. Maar overtuigende 
bewijzen zijn niet geleverd. De regering-Erdogan heeft onverwijld de Amerikaanse regering 
verzocht om uitlevering van Gülen, die in Amerika verblijft. Tot op heden is aan dit verzoek 
geen gevolg gegeven. 

Wie is die Gülen eigenlijk? Hij is een 76-jarige moslimgeleerde en gepensioneerd prediker.6 
Zijn doel was een meer religieuze samenleving waarbij de macht zich rondom zijn beweging 
concentreerde en niet meer rond Erdogan en zijn AK-partij. Aanvankelijk waren Erdogan en 
Gülen echter bondgenoten.  

Hun eerste ruzie betrof de situatie toen de top van de Turkse inlichtingendienst namens de 
AKP-regering geheime onderhandelingen bleek te voeren met leiders van de Koerdische 
PKK-beweging. Officieren van justitie die aanhangers van de Gülenbeweging waren, startten 
daarop een strafrechtelijk onderzoek. De AKP-regering bezwoer echter de crisis, door 
officieren van justitie en duizenden politiemedewerkers te ontslaan.  

Eind 2013 werden Erdogan en zijn familie en AKP-kopstukken onderwerp van een 
grootschalig corruptieonderzoek. De AKP verhinderde echter deze doorlichting. Erdogan 
sprak inmiddels over de Gülenbeweging als een parallelle staat, die als doel had de 
gevestigde orde omver te gooien. Hij gaf opdracht alle instanties in de samenleving die 



banden hadden met de Gülenbeweging, zoals de staatsbureaucratie, scholen, kranten en 
televisiestations, stap voor stap aan te pakken.  

Toen de couppoging plaatsvond, was de Turkse krijgsmacht de plek waar de Gülenbeweging 
zich tien jaar lang het best had weten te verstoppen.  

Gevolgen voor de Turkse krijgsmacht 

De mislukte couppoging van 15 juli 2016 leidde tot belangrijke veranderingen in de Turkse 
krijgsmacht en het overige overheidsapparaat.7 De regering-Erdogan zette vele Turken 
gevangen of ontsloeg ze uit hun functie. Volgens een rapport van de Raad van Europa 
daalde door de zuivering het aantal militairen in de krijgsmacht van 518.166 naar 355.212.8 
In het militaire apparaat verloor bijna veertig procent van de generaals en admiraals zijn 
baan. Het ging hierbij vooral om hoogopgeleide kemalisten, wier westerse oriëntatie 
conflicteerde met de islamitische visie. Als bolwerk van secularisten gold het leger als 
voornaamste tegenkracht voor de steeds meer autoritair opererende Erdogan.  

Bijna 150.000 overheidswerknemers zijn inmiddels ontslagen, inclusief militairen, 
politiemensen, rechters en academici. Meer dan 50.000 personen zitten in de gevangenis, 
waaronder vele journalisten, intellectuelen, mensenrechtenactivisten en zakenlieden.  

Gevolgen voor de NAVO 

Over de rol en positie van de Turkse krijgsmacht en haar militairen in de NAVO is sinds de 
coup vanwege de politieke gevoeligheid van het onderwerp weinig bekend. Vele Turkse 
officieren zochten asiel in landen van verblijf , zoals in België, Duitsland, Nederland en 
Noorwegen.9 De informatie hierover is echter bijzonder schaars en is in dit artikel 
voornamelijk ontleend aan het Belgisch tijdschrift Knack en het Nederlandsche De 
Correspondent.10  

In Europa werkten ten tijde van de coup zo’n zeshonderd Turkse militairen en diplomaten 
voor de NAVO. Vierhonderd werden opgeroepen om naar Turkije terug te keren. Wie 
terugkeerde werd bij aankomst in Turkije meteen gearresteerd. Zo’n vierhonderd Turkse 
militairen vermoedden geen eerlijk proces in Turkije te krijgen en hopen nu in landen waar 
ze verblijven politiek asiel te krijgen. Dit resulteerde in hun ontslag in oktober 2016. 

Ook de NAVO heeft haar twijfels over het terugroepen en ontslaan van de Turkse militairen. 
In een interview met de Deutsche Welle zegt generaal Curtis Scaparrotti, de hoogste NAVO-
militair in Europa: “Ik heb nooit enige reden gehad om te denken dat Turkse officieren in 
mijn teams onderdeel zouden kunnen zijn van een couppoging. Door hun afwezigheid, en 
zonder hun expertise, is mijn team erop achteruitgegaan.”11 

De ontslagen militairen zijn vervangen door nieuwe officieren, die slecht blijken te 
functioneren. Ze spreken vaak bijna geen Engels. Dat leidt tot vertragingen in de 
besluitvorming, waardoor de NAVO aan slagkracht verliest. Turkije verlamt de hele NAVO. 

Terwijl er vroeger een gemoedelijke sfeer hing tussen de verschillende partnerlanden, 
mijden de Turken nu vrijwel alle contact met de delegaties van andere landen. Het 
merendeel van de nieuwe officieren komt uit de inlichtingendiensten. Omdat de nieuwe 



jonge officieren ervaring en knowhow missen, vraagt de Turkse delegatie systematisch 
uitstel om overleg te plegen met het hoofdkwartier in Turkije. Eén op de twee dossiers komt 
er niet door omdat de Turken het blokkeren. Er bestaat dan ook veel ongenoegen over de 
positie van Turkije in de NAVO. Zo blokkeert Turkije sinds november een 
samenwerkingsakkoord met Oostenrijk, dat als niet-NAVO-lid deelneemt aan bepaalde 
missies. Ook andere partnerlanden zoals Finland worden door Ankara geblokkeerd. 

De Turkse asielverzoeken vormen een heet hangijzer dat de relatie van de Europese landen 
met Turkije op scherp zet. Toen bleek dat veertig Turkse voormalige NAVO-militairen asiel 
hadden aangevraagd in Duitsland, waarschuwde Erdogan Duitsland ze geen asiel te 
verlenen: “Hoe kan een terrorist, een terroristische militair, een militair die betrokken was 
bij een couppoging, werkzaam blijven voor NAVO? De NAVO kan dit soort asielverzoeken 
niet honoreren”, zei hij.12 

Dat is dan ook geen zaak voor de NAVO. Het bondgenootschap zegt te hopen dat Turkije de 
wet respecteert en het zal dit ook aankaarten bij Turkije. Maar uiteindelijk heeft de NAVO 
niets te maken met de asielprocedures in de desbetreffende landen. 

Geostrategische ligging  

Niettemin is Turkije een belangrijke bondgenoot binnen de westerse veiligheidsalliantie. 
Naast zijn omvangrijke leger en militaire capaciteiten is vooral de geostrategische ligging van 
groot belang. Deze ligging is een verbinding van het Midden-Oosten met Europa. Bovendien 
grenst Turkije aan zowel de Middellandse als de Zwarte Zee. Dit maakt het land militair-
strategisch voor de NAVO onmisbaar. Maar gezien de locatie van Turkije heeft dit land de 
NAVO evenzeer nodig: de nabijheid van Rusland in het noorden en het conflictueuze 
Midden-Oosten in het zuiden. 

Afgezien van de geschillen met zijn Europese bondgenoten, heeft Ankara ook problemen 
met de Amerikanen. In Syrië bombardeert Turkije de YPG, een Koerdische militie die Turkije 
als een terroristische groep beschouwt die de territoriale integriteit van het land bedreigt, 
maar die door Amerika gesteund wordt.  

Mede gezien de Turkse meningsverschillen met de Verenigde Staten is het niet langer 
duidelijk in hoeverre Turkije nog echt een NAVO-land is.13 In Syrië treedt Turkije als 
onafhankelijke actor op en soms als rivaal van de Verenigde Staten. In 2016 onderhandelden 
Turkije en Rusland samen over een wapenstilstand. Dit jaar werden de Verenigde Staten en 
Rusland plotseling tactische bondgenoten tegen Turkije in de buurt van de Syrische de stad 
Manbij waar ze een Turks offensief tegenhielden tegen Koerdische strijders die Erdogan 
terroristen noemt. Wat de NAVO betreft nam Turkije in 2016 slechts aan vier van de 
achttien sleuteloefeningen van het bondgenootschap deel. De Turkse bijdrage aan NAVO-
missies was klein.  

Erdogan wil de voordelen van het NAVO-lidmaatschap behouden, zonder al te veel 
verplichtingen. De Verenigde Staten en de Europeanen tolereren dat om strategische 
redenen. Maar Erdogan is niemands bondgenoot voor de lange termijn. Hij is een populist 
die er vooral op uit is zijn binnenlandse macht te consolideren.  



De taken die Ankara uitvoert tonen de nauwe militaire relatie met het Westen aan. Zo zijn 
de Turken onder meer verantwoordelijk voor: 

 Het stationeren van tactische nucleaire raketten van de Verenigde Staten; 

 Het faciliteren van het X-Band-radarsysteem, dat onderdeel uitmaakt van de 
bredere NAVO-luchtverdedigingsstructuur; 

 De speerpunt van de gevechtseenheden van de alliantie — ofwel, het hart van 
het NAVO-rapid response-systeem. 

Daar blijft het niet bij: Turkije importeert zijn wapens en andere militaire apparatuur en 
materiaal voornamelijk vanuit het Westen. Dit maakt duidelijk dat Turkije sterk geïntegreerd 
en afhankelijk is van het westerse alliantiesysteem.14  

Inmiddels is het Turkse streven niet alleen om de import van defensie te diversifiëren, maar 
ook een eigen wapenindustrie te ontwikkelen. Aangezien westerse partners volgens Ankara 
soms onvoldoende meespelen, zijn ze genoodzaakt naar andere partners te kijken. Sinds de 
staatsgreep is dit streven toegenomen. Deze ambitie motiveert Turkije ook om de banden 
met militaire grootmachten als Rusland en China te versterken en te verbreden. Zo maakte 
Erdogan eind 2016 bekend dat hij graag lid wil worden van de Shanghai-
samenwerkingsorganisatie, een militair en economisch samenwerkingsverband dat wordt 
geleid door China en Rusland.15 

Referendum 16 april 2017 

Inmiddels heeft Erdogan op 16 april jl. een referendum gehouden om een presidentieel 
systeem in te stellen. Hij won met slechts een miniem verschil. In de oneerlijke campagne 
voor het referendum werd een ‘nee’-stem door Erdogan gelijkgesteld aan steun voor het 
terrorisme en de coup. Dit heeft tot gevolg dat de autoritaire aanpak van Erdogan op steeds 
meer weerstand stuit.16 De steun voor zijn AK-partij wordt dan ook langzamerhand minder. 
Het aanvankelijk pro-westerse en hervormingsgezinde beleid van deze partij is 
langzamerhand veranderd in een nationalistische en conservatief-religieuze koers.  

Zoals duidelijk is gaf het strategisch belang van Turkije Erdogan een gevoel van 
straffeloosheid. En het referendum dat hij gewonnen heeft zal dit gevoel slechts versterken. 
Erdogan is dan ook niet van plan uit de NAVO te treden.17 

Het arresteren van journalisten, de wens om de doodstraf weer in te voeren en militaire 
samenwerking met Rusland in Syrië zorgen echter voor een moeilijke situatie waarin de 
overtuiging van Turkije steeds meer haaks lijkt te staan op de gedeelde NAVO-doelen. 

Zo groeit ook de oppositie in Turkije. De 450 kilometer lange Mars voor Gerechtigheid van 
Ankara naar Istanbul onder leiding van Kemal Kilicdaroglu van de Republikeinse Volkspartij 
CHP in juli was een groot succes. Duidelijk is dat er ook nog een ander Turkije is. Van belang 
is echter de vraag of de oppositiepartijen een front kunnen vormen.18 

De verhitte Turkse campagne voor het referendum had ook een diplomatieke crisis 
veroorzaakt tussen Turkije en NAVO-bondgenoten als Nederland en Duitsland. Beide landen 
waren zeer geïrriteerd over Erdogans voortdurende beschuldigingen over ‘nazi’s’ en 
‘fascisten’ aan het adres van Berlijn en Den Haag.19 



De Duits-Turkse relatie raakte steeds meer gespannen. Zo trok Duitsland in juli zijn troepen 
terug van de Turkse luchtmachtbasis waar ze gestationeerd waren als deel van de anti-IS 
campagne in Syrië. Turkije weigerde namelijk Duitse parlementariërs deze troepen te laten 
bezoeken. Later die maand werd het Duitse reisadvies naar Turkije aangescherpt. Dit onder 
meer vanwege de arrestatie van Peter Steudtner, een mensenrechtenactivist, op 
onduidelijke gronden. Ook kon de Duitse overheid de veiligheid van investeringen in Turkije 
niet langer garanderen. 

Voor de rol van Turkije in de NAVO in zijn geheel heeft de uitslag van het referendum ook 
gevolgen. NAVO-landen hebben immers de vaste wil de beginselen van democratie, 
persoonlijke vrijheid en rechtsorde te beschermen. Het nieuwe Turkije van Erdogan handelt 
in strijd met de geest van de NAVO. Maar het bondgenootschap bestaat formeel nog steeds 
uit individuele staten met hun eigen belangen en ook met verschillende onderlinge 
verhoudingen. De politieke cohesie tussen Turkije en de overige lidstaten van de NAVO is 
echter nu wel ver te zoeken.  

Turkije raakt onder leiding van president Erdogan dan ook steeds verder in een isolement. 
De man die twaalf jaar geleden toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie begon, 
keert zich af van zijn traditionele bondgenoten in het Westen. Heel Europa is volgens 
Erdogan trouwens verdorven en zou willens en wetens afstevenen op een ‘heilige oorlog’. 

Maar vooralsnog neemt de NAVO alle wrijvingen met Turkije op de koop toe omdat 
niemand de strategisch gelegen partner wil missen. In feite is echter sprake van niet meer 
dan een verstandshuwelijk tussen de NAVO en Turkije.  

Hoewel Erdogan in het omstreden referendum slechts met een minimale meerderheid 
steun kreeg voor de door hem voorgestelde wijziging van de Turkse grondwet zal die hem 
wel aanzienlijk meer bevoegdhedengeven. Het referendum was ook omstreden omdat het 
volgens internationale waarnemers niet eerlijk zou zijn verlopen. Tegenstanders zouden te 
weinig ruimte hebben gekregen om hun standpunten duidelijk te maken.  

Wat Turkije en de EU nu vooral bindt is de vluchtelingenovereenkomst van vorig jaar. Geen 
akkoord uit overtuiging, maar uit bittere noodzaak. President Erdogan meent hierbij de zaak 
naar zijn hand te kunnen zetten door telkens opnieuw te dreigen met het openen van de 
grenzen naar Europa waardoor de vluchtelingenstroom weer op gang komt. Zowel de EU als 
Turkije heeft echter belang bij deze deal. De Europese Unie bij minder vluchtelingen, en 
Turkije financieel.20 

Slotbeschouwing 

Gebruikmakend van de voortdurende noodtoestand heeft Erdogan met zijn regering de 
couppoging van 15 april 2016 aangewend om al zijn tegenstanders uit te schakelen. Zoals 
boven beschreven was dit proces al vóór de mislukte coup aan de gang, maar is sindsdien in 
een stroomversnelling gekomen. Op 13 juli vlak voor de jaarlijkse herdenking van de coup, 
zijn er nog eens 7.000 ambtenaren gearresteerd. 

Bedacht moet ook worden, dat Erdogan nog steeds in belangrijke mate afhankelijk is van 
Europa. Zowel voor import als export is de Europese Unie de grootste handelspartner van 
Turkije. De welvaartstoename als gevolg van de forse economische groei is voor een 



belangrijk deel terug te voeren op het in 2004 ontstane perspectief op het EU-lidmaatschap. 
Dat heeft gezorgd voor een forse toename van de investeringen en een groeiende 
middenklasse. Maar voor het huidige Turkije is in beginsel geen plaats in de EU. Ankara 
werkt aan het opleggen van een religieus-conservatieve agenda aan de maatschappij, 
ondanks een belangrijke oppositie onder het volk, terwijl men meningsverschillen en 
politiek debat uitsluit. Van een rechtsstaat is geen sprake meer. Inmiddels heeft het 
Europees Parlement bij meerderheid opgeroepen de toetredingsonderhandelingen te 
stoppen.  

Recente ontwikkelingen hebben de Turken geprikkeld om alternatieve opties 
in(her)overweging te nemen. Zo zijn de Turken vastberaden om hun 2023-doelstelling (100 
jaar Turkse Republiek) van militaire zelfvoorziening ook te bereiken. Ze realiseren zich dat ze 
buitenlandse partners nodig hebben, maar ze zullen in het kiezen daarvan pragmatisch 
handelen. Erdogan werkt openlijk toe naar zijn doel het Turks-Ottomaanse Rijk als nieuwe 
wereldmacht te herstellen. Het realiteitsgehalte van dit doel is echter vrij gering. 

Het probleem met Erdogan is dat hoewel de helft van Turkije hem adoreert, de andere helft 
hem verfoeit. De oppositie tegen zijn autoritair leiderschap heeft zijn oorsprong in een 
verschil van mening van vele secularisten en een belangrijk aantal conservatieven. Doorgaan 
met de komende invoering van een dictatoriaal systeem zonder ‘checks and balances’ 
creëert dan ook vele potentiële risico’s. 

Ten slotte betekenen de ontwikkelingen rondom Turkije — evenals bijvoorbeeld die rondom 
de Krim, Oost-Oekraïne en de Zuid-Chinese Zee — de terugkeer van de geopolitiek in de 
internationale betrekkingen. Met andere woorden: belangen zijn belangrijker dan waarden! 

Kees Homan is veiligheidsdeskundige. 
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