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“De PKK vormt een primaire dreiging voor Turkije terwijl ISIS een secundaire en een 
buitenlandse dreiging is” aldus de Turkse President Erdoğan in een interview met CNN 
over de recente verschuivingen in het Turkse beleid ten aanzien van Islamitische Staat (IS) 
en de Koerdische Arbeiderspartij (PKK).1 Erdoğan benadrukt met deze uitspraak dat voor 
Turkije de prioriteit bij het bestrijden van de PKK ligt terwijl de Verenigde Staten een 
daadkrachtigere bijdrage van Turkije aan de internationale coalitie tegen IS verwachten. 
Sterker nog, het bestrijden van de PKK kan juist de strijd tegen IS verzwakken aangezien 
de Koerden in Syrië en Irak belangrijke en succesvolle bondgenoten van de Amerikanen 
zijn gebleken. De uitspraak illustreert dan ook de tweespalt tussen Turkije en NAVO-
bondgenoten: de Turkse belangen in de regio komen niet overeen met die van de NAVO-
bondgenoten en met name van de Verenigde Staten. 

Op 25 augustus maakten Turkse en Amerikaanse vertegenwoordigers bekend dat er een 
militair akkoord over de Turkse bijdrage aan de internationale coalitie tegen IS op tafel ligt. 
Kort daarna voerden de Turken en de Amerikanen voor het eerst samen luchtaanvallen uit 
op IS-doelen in Syrië. Hiermee lijkt Turkije na jarenlange terughoudendheid eindelijk 
overstag te gaan en actief een bijdrage te willen leveren aan de strijd tegen IS. Daarnaast 
breidden de Turken de militaire strijd tegen de PKK, die ook in juli werd gestart, op nationaal 
en regionaal niveau verder uit. Deze radicale koerswijziging is interessant omdat de 
afgelopen twee jaar sprake was van een wapenstilstand tussen Turkije en de PKK. 
Gedurende die periode weigerden de Turken, ondanks druk van de NAVO-bondgenoten, 
harder op te treden tegen IS. De vraag blijft welke binnenlandse en regionale 
ontwikkelingen deze koerswijziging mogelijk hebben gemaakt en in hoeverre de Turkse 
bijdrage aan de anti-IS-coalitie daadwerkelijk effectief zal zijn in de strijd tegen IS. Dit artikel 
beargumenteert dat de Turkse nationale en regionale belangen dermate verschillen van de 
NAVO-bondgenoten en met name de VS, dat zij een duurzame samenwerking in de weg 
staan. De successen die de Koerden hebben geboekt tijdens de parlementaire verkiezingen 
en in de strijd tegen IS zijn bepalend geweest voor het huidige Turkse beleid om hen te 
isoleren, terwijl veel NAVO-landen hen als bondgenoten zien. Op de lange termijn zal de 
Turkse bijdrage aan de strijd tegen IS deze niet versterken.  

‘De Turkse brug naar jihad’ 

De opmars van Islamitische Staat sinds 2013 heeft geleid tot een verschuiving van de 
Amerikaanse strategie ten aanzien van Syrië. Het bestrijden van IS werd nu geprioriteerd in 
plaats van de strijd tegen Assad, terwijl Turkije zich wél bleef richten op het bestrijden van 
Assad. In die context weigerde Turkije dan ook hardere maatregelen te nemen tegen de 
stroom jihadisten die vanuit Europa naar Syrië reisden om zich aan te sluiten bij 
terroristische organisaties als Al-Nusra en IS. Turkije werd daarom gezien als een ‘brug’ en 
een ‘snelweg’ naar jihad. Er zijn naar schatting ruim 5.000 jihadisten uit Europa actief in 



Syrië en Irak, en vele van hen zijn door Turkije gereisd. Tevens gebruikten IS-militanten de 
smokkelroutes in het grensgebied om via Turkije ruwe olie te verhandelen waarmee ze de 
strijd konden financieren. Sterker nog, Reuters verklaarde in mei 2015 op basis van een 
interview met Turkse officieren van justitie en een inzage in een getuigenisverklaring van 
gendarmerieofficieren dat de Turkse geheime dienst eind 2013 en begin 2014 steun heeft 
geleverd bij het leveren van wapens aan radicaal-islamitische bewegingen in Syrië.2 De 
Turkse regering bleef deze beschuldigingen ontkennen en de officieren van justitie die 
betrokken waren bij het doorzoeken van de vrachtwagens, die wapens zouden 
transporteren naar Syrië, zijn onder meer aangeklaagd voor een ‘poging tot omverwerping 
van de Turkse regering’.  

Aarzelingen en argusogen 

Om de strijd tegen IS te versterken riep de VS in 2014 een internationale coalitie tegen IS in 
het leven, die voor een belangrijk deel uit NAVO-bondgenoten bestaat. De anti-IS-coalitie 
richtte zich in eerste instantie voornamelijk op het bestrijden van IS in Irak, aangezien de 
Iraakse regering formeel om hulp had gevraagd, maar ook IS-doelen in Syrië werden 
aangepakt. De VS hoopte dat Turkije, als NAVO-bondgenoot en prominente militaire 
mogendheid in de regio, de kern van de internationale coalitie zou worden en bereid zou 
zijn om grondtroepen in te zetten tegen IS. Daarnaast werd de internationale druk op 
Turkije opgevoerd om strikter controle te houden op zijn grenzen om jihadisten tegen te 
houden. Turkije legde op zijn beurt de schuldvraag bij de Europese regeringen door te 
stellen dat zij te weinig deden tegen radicaliserende jongeren en nauwelijks informatie 
deelden met de Turkse overheid over potentiële jihadisten.   

Turkije weigerde een gemeenschappelijke verklaring, die door de VS en 10 Arabische landen 
werd opgesteld om de samenwerking tegen IS te versterken, te ondertekenen. 
Binnenlandse en regionale ontwikkelingen lagen hieraan ten grondslag. Allereerst waren de 
Turken bang dat een actieve deelname aan de strijd tegen IS Turkije kwetsbaar zou maken 
voor IS-aanslagen in het binnenland. Als Turkije een brug voor jihadisten zou zijn om Syrië te 
bereiken, betekende dit ook dat deze jihadisten weer terug zouden kunnen keren. Met 
andere woorden: het verliezen van toezicht en controle op het grensgebied maakte Turkije 
ook kwetsbaar voor aanslagen, al dan niet door IS. De twee autobommen die op 11 mei 
2013 in het dorp Reyhanli, vlak bij de Syrische grens, tot ontploffing werden gebracht en die 
tot 52 doden hebben geleid zijn hier een goed voorbeeld van. Daarnaast werd op 11 juni 
2014 het Turkse consulaat in Mosul door IS-militanten bestormd en de 49 medewerkers, 
waaronder de consul-generaal, werden als gevangenen meegenomen. De Turkse regering 
wilde de gegijzelden niet in gevaar brengen. Tevens heeft de Süleyman Shah Tombe in Syrië 
invloed gehad op Turks beleid. Süleyman Shah was de grootvader van de stichter van het 
Ottomaanse Rijk en zijn tombe lag 37 kilometer van de Turkse grens af. De graftombe 
behoort sinds 1921 tot Turks grondgebied en wordt bewaakt door Turkse militairen. IS heeft 
de tombe en de militairen veelvuldig bedreigd.  

De verslechterde relatie tussen president Obama en president Erdoğan heeft ook een 
bijdrage geleverd aan het Turkse weigeren om IS te bestrijden. Het verschil in strategie en 
visie over Syrië heeft hier uiteraard een belangrijk aandeel in gehad, maar ook binnenlandse 
ontwikkelingen speelden een rol. President Erdoğan en zijn Partij voor Rechtvaardigheid en 
Ontwikkeling (AKP) lijden sinds 2013 onder een corruptieschandaal. Een groot 



corruptieonderzoek naar mensen die nauw gelieerd waren aan Erdoğan lijkt het gevolg te 
zijn van de intensiverende strijd tussen de kampen van Erdoğan en de in de VS wonende 
invloedrijke Turkse geestelijke Fetullah Gülen. Erdoğan en Gülen waren vroeger gelieerd aan 
elkaar, maar de afgelopen jaren is er een kloof tussen de twee ontstaan. Erdoğan heeft fel 
gereageerd en heeft het corruptieonderzoek weggezet als een internationaal complot en hij 
vreest de aanwezigheid van een ‘parallelstaat’ binnen de staat, die de Turkse economie en 
uiteindelijk hemzelf schade wil toebrengen. De president is nog steeds druk bezig om het 
politieapparaat en andere instituties te ‘zuiveren’ van Gülenisten, en Turkije heeft in 2014 
een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Gülen. Volgens journalist Baskin Oran, die de 
officiële notities van de vergadering tussen Erdoğan en Obama zou hebben bemachtigd, zou 
Obama bij Erdoğan hebben aangedrongen om harder op te treden tegen IS. Erdoğan zou in 
reactie hierop uitlevering van Gülen aan Turkije hebben gevraagd, wat tot op heden nog 
niet is gebeurd.3 

Hoewel de Turkse regering het gijzelingsdrama succesvol heeft beëindigd en met een 
geheime militaire operatie de tombe van Süleyman Shah naar een veilig gebied heeft 
verplaatst, blijft zij de strijd tegen Assad prioriteren. Een strijd tegen IS en andere radicaal-
islamitische groeperingen zou direct of indirect Assad helpen. Daarnaast zijn deze 
groeperingen in een hevige strijd verwikkeld met de Koerden in Syrië. De Koerdische 
politieke partij in Syrië, de Democratische Unie Partij (PYD), en de daaruit vloeiende 
Volksbeschermingseenheden (YPG) worden door Turkije als zusterorganisaties van de PKK 
gezien. Deze partijen delen een ideologische basis en zijn zeer effectief gebleken in de strijd 
tegen IS. De Turken weigerden, ondanks binnenlandse en internationale druk, de Koerden te 
helpen bij de belegering van de Koerdische grensstad Kobani door IS in 2014. Tevens 
weigerde Turkije toegang te verlenen aan Koerdische vrijwilligers die naar Kobani wilden 
reizen om de stad te verdedigen. Erdoğan verklaarde zelfs dat Kobani spoedig zou vallen, tot 
grote woede van de Koerden.4 Het weigeren van de Turkse regering om op te treden tegen 
IS en de verdediging van Kobani te steunen leidde tot hevige protesten in Turkije, waarbij 
zeker 19 doden zijn gevallen. Uiteindelijk stond Erdoğan onder internationale druk toe dat 
50 strijders van het Vrije Syrische Leger en 150 Peshmerga-strijders uit Noord-Irak via 
Turkije naar Kobani reisden om te helpen bij de verdediging van de stad. De YPG wist 
uiteindelijk door deze steun en dankzij de luchtaanvallen van de internationale coalitie IS 
terug te dringen. De Turken bekeken dit met argusogen en de Koerden bleven bepalend in 
het Turkse beleid ten aanzien van het Syrische conflict. 

De machtspositie van de Koerden 

De groeiende machtspositie van de Koerden op nationaal, regionaal, en internationaal 
niveau bleek een doorn in het oog van de Turkse regering. De pro-Koerdische 
Democratische Partij van de Volkeren (HDP) boekte succes bij de parlementaire verkiezing in 
juni dit jaar waarbij de partij met 13% van de stemmen ruimschoots de 10% kiesdrempel 
passeerde. Dit betekende een grote tegenvaller voor de AKP en Erdoğan moest voor het 
eerst rekening houden met de oppositie en dus een coalitie vormen. De president had 
gerekend op een tweederdemeerderheid in het parlement, waarmee hij middels een 
grondwetwijziging een presidentieel systeem zou kunnen invoeren. Erdoğan heeft vooral 
veel aanhang onder de Koerden verloren. De conservatieve Koerden steunden altijd 
Erdoğan vanwege zijn islamitische en conservatieve achtergrond, maar de strijd om Kobani 



en de terughoudendheid van Erdoğan om steun te leveren aan de Koerden in die stad heeft 
ertoe geleid dat ook de conservatieve Koerden overstapten naar de HDP.  

De AKP-regering onderhield altijd goede betrekkingen met de Koerdische Autonome Regio 
en de regerende Massoud Barzani vanwege economische belangen en om de PKK in de 
regio te isoleren. De Peshmerga-strijdkrachten van de Koerdische Autonome Regio 
begonnen dankzij steun van de internationale coalitie aan een opmars tegen IS en namen 
bijvoorbeeld het olierijke Kirkuk in. De militaire successen die de Koerden boekten in Irak 
kan een eventuele claim voor onafhankelijkheid verder versterken. Ook de PKK strijdt in Irak 
en Syrië mee tegen IS. De Turkse regering ervaart dit als een negatieve ontwikkeling, door 
de vermeende invloed hiervan op de veiligheid van Turkije.5 De Koerden in Syrië, verenigd 
onder de YPG, behaalden met steun van de internationale coalitie ook successen tegen IS. 
Sterker nog, het Syrische grensgebied is bijna volledig onder controle van de YPG. Een klein 
deel is nog in handen van IS en het is dan ook niet verbazingwekkend dat Turkije zich nu 
richt op het creëren van een IS-vrije bufferzone in dit gebied, zodat het niet in handen van 
de Koerden kan vallen. Turkije vreest dat er in het grensgebied van meer dan 1.000 
kilometer lang een onafhankelijke Koerdische staat komt, die tot radicalisering van de 
Koerden in eigen land kan leiden. 

Ondertussen hebben de Koerden internationaal meer aanzien gekregen vanwege hun strijd 
tegen IS. Steeds meer westerse landen werken nauw samen met de Koerden in Irak en Syrië, 
omdat ze een betrouwbare en een succesvolle bondgenoot zijn gebleken. Daarnaast hebben 
Koerdische strijders uit Irak, Syrië en Turkije veel sympathie gekregen vanwege het redden 
van duizenden jezidi’s en andere minderheden uit de handen van IS. De Koerden krijgen 
onder andere militaire, logistieke en financiële steun. Zij coördineren de aanvallen met die 
van de anti-IS-coalitie. Vooral de steun aan de Koerden in Syrië valt slecht bij de Turkse 
regering. Zo stelde president Erdoğan in juni nog dat “het Westen Arabieren en de 
Turkmenen beschiet om ze vervolgens te vervangen met terroristische organisaties als de 
PYD en de PKK”.6 De Turkse regering weigert een onderscheid te maken tussen IS, de 
PYD/YPG en de PKK. 

‘Uit chaos ontstaat orde’ 

Op 20 juli werd Turkije wakker geschud door een bomaanslag in de grensstad Suruç waarbij 
32 mensen om het leven kwamen. De slachtoffers waren voornamelijk Koerdische jongeren 
die een bijdrage wilden leveren aan de wederopbouw van Kobani. Vrijwel direct werd IS 
verantwoordelijk gehouden, wat de eerste grote IS-aanslag op Turks grondgebied zou 
betekenen. Twee dagen later werden twee Turkse agenten doodgeschoten in het 
zuidoosten van Turkije. De PKK zou de aanslag hebben gepleegd ter vergelding voor de 
aanslag in Suruç. In de ogen van vele Koerden is de Turkse staat medeverantwoordelijk voor 
de aanslag, omdat die volgens hen onvoldoende maatregelen heeft getroffen tegen IS. In 
reactie hierop startte Turkije grootschalige militaire en politieke operaties tegen de PKK, IS 
en het Revolutionair Volksbevrijdingsleger (DHKP-C). In drie dagen tijd werden ruim 400 
PKK-doelen gebombardeerd, tegenover slechts drie IS-doelen.7 Deze getallen laten duidelijk 
de prioriteiten zien in de Turkse strijd tegen terreur.  

De aanslag van IS in Suruç overtuigde de Turkse regering dat IS ook een reële dreiging was 
voor de Turkse veiligheid. Daarnaast wilden de Turken, zoals hierboven uiteengezet, de 



groeiende machtspositie van de Koerden in het binnen- en buitenland aanpakken. 
Bovendien zorgen militaire acties tegen de PKK ervoor dat de Koerden geen gebruik kunnen 
maken van een eventueel machtsvacuüm wanneer IS wordt verzwakt. Tot nu toe zijn meer 
dan 2.000 terreurverdachten opgepakt, waarvan het merendeel bestaat uit PKK-militanten 
en sympathisanten. In verschillende steden in het zuidoosten van Turkije wordt met 
regelmaat een avondklok ingesteld die gepaard gaat met militaire operaties. De Turkse 
regering stelt dat de strijd tegen de PKK een kwestie van nationale veiligheid is, maar er 
speelt een politiek element mee: de coalitiegesprekken zijn op niets uitgelopen en de 
president heeft vervroegde verkiezingen uitgeschreven, die op 1 november worden 
gehouden. De militaire operaties kunnen de steun van de nationalisten aan de AKP 
vergroten en daarmee zullen gewonnen zetels ten koste gaan van de Partij van de 
Nationalistische Beweging (MHP). Daarnaast kan het nationalistische discours de pro-
Koerdische HDP politiek isoleren. Zo stelt Erdoğan met regelmaat dat de HDP banden heeft 
met de PKK en impliceert hij dat de partij “een verlengstuk van de PKK in het parlement” is.8 
Hij blijft benadrukken dat de AKP als regeringspartij de afgelopen decennia stabiliteit heeft 
gecreëerd. Zo stelde hij recentelijk in een televisie-interview over de militaire operaties 
tegen de PKK dat “als een partij in de verkiezingen genoeg [400] zetels had gekregen om de 
grondwet te wijzigen, zou de situatie anders zijn”.9 Turkije zou dus in deze moeilijke tijden 
een sterke regeringspartij nodig hebben die daadkrachtig kan optreden en voor stabiliteit 
kan zorgen.  

Conflicterende belangen 

De NAVO heeft positief gereageerd op een actievere Turkse bijdrage aan de strijd tegen IS. 
Daarnaast staat Turkije de Amerikanen nu toe luchtaanvallen uit te voeren vanaf hun basis 
bij Incirlik. Tevens geven de westerse bondgenoten aan dat Turkije het recht heeft zichzelf 
te verdedigen tegen PKK-aanvallen. De PKK wordt immers door de NAVO, de VS en de EU 
erkend als een terreurorganisatie. Echter, deze bondgenoten benadrukken ook dat Turkije 
proportioneel moet reageren en het conflict middels diplomatieke kanalen moet oplossen. 
Turkije en de VS zijn er in ieder geval over uit dat er een IS-vrije bufferzone moet komen aan 
de Syrische grens. De Turkse regering eist wel dat de Syrische Koerden geen gebruik mogen 
maken van deze bufferzone. Turkije maakt geen onderscheid tussen de YPG en de PKK, 
terwijl de VS dit wel doet. Sterker nog, de YPG is de belangrijkste bondgenoot van de VS in 
Syrië.  

Daarnaast zal Turkije alleen IS-doelen bombarderen als dit niet gepaard gaat met directe 
steun aan de YPG. De VS gedoogt voorlopig de Turkse militaire operaties tegen de PKK, 
omdat de stappen die de Turken hebben gezet omtrent de militaire basis in Incirlik en het 
strenger toezicht houden op de grenzen de strijd tegen IS helpen. De VS realiseert zich 
echter ook goed dat Turkije niet bereid zal zijn grondtroepen in te zetten tegen IS, en de 
Amerikanen blijven daarvoor dus afhankelijk van de YPG. Mochten de aanvallen op de PKK 
verder intensifiëren dan zal dat negatieve invloed hebben op de strijd van de YPG. De VS en 
Turkije moeten dus de tegengestelde belangen zien te balanceren. Voor de Turkse regering 
staan in ieder geval de naderende Turkse verkiezingen samen met het isoleren van de 
Koerden op nationaal en regionaal niveau voorop, terwijl de VS zich volledig richt op het 
bestrijden van IS. Hoewel de stappen die Turkije neemt ten aanzien van IS als positief 
bestempeld kunnen worden zullen die vanwege conflicterende belangen niet leiden tot een 
duurzame samenwerking met westerse bondgenoten in de regio.  



Erdoğan Aykaç is werkzaam als onderzoeker en docent aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Hij werkt aan een dissertatie over de mogelijke ‘brugrol’ van Turkije 
tussen Europa en Azië door discoursen van Turkse politieke elites te onderzoeken.  
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