
Rusland en Turkije:

een relatie gestoeld op 
pragmatisme én rancune Erik-Jan Zürcher

De betrekkingen tussen de bijvoorbeeld de Europese Unie aan de ene kant en Rusland of Turkije aan de andere kant 
zijn op zichzelf vaak al lastig te doorgronden. De relatie tussen deze twee lastige buren aan de rand van Europa on-
derling is voor de meeste mensen al helemaal ondoorgrondelijk. Zelfs als we het vreemde interregnum van Donald 
Trump even buiten beschouwing laten, is het niet overdreven om te stellen dat Rusland en Turkije zich voor Europa - en 
breder voor de Atlantische gemeenschap - in de afgelopen jaren tot hoofdpijndossiers hebben ontwikkeld. Bij nadere 
beschouwing wordt ook zichtbaar dat dat proces zich bij beide landen op een vergelijkbare manier heeft ontwikkeld.

Om te beginnen zijn beide landen - of misschien beter: 
de huidige regimes van Poetin en Erdogan -voorbeelden 
van de manier waarop de hooggespannen verwachtingen 
in het Westen na het einde van de Koude Oorlog zijn 
teleurgesteld. Ondanks alle corruptie en instabiliteit van 
zijn regime werd Boris Jeltsin toch gezien als iemand met 
een democratische mentaliteit die het Sovjetsysteem 
ontmantelde. Na zijn plotselinge aftreden in 1999 en de 
overname van het staatsapparaat door de voormalige 
KGB-chef Vladimir Poetin, werd geleidelijk duidelijk dat 
in Rusland de macht van de Communistische Partij was 
overgegaan naar haar voormalige veiligheidsdiensten en 
dat van een ontwikkeling naar een liberale westerse de-
mocratie geen sprake was.  

In Turkije gebeurde iets soortgelijks. Tijdens de Koude 
Oorlog was het Turkse leger erin geslaagd om een domi-
nante positie in het politieke systeem te verwerven en, 
mede dankzij een door het leger zelfgeschreven grond-
wet, te behouden. Toen de nieuwe AKP (Partij voor Ge-
rechtigheid en Ontwikkeling) in 2002 met een landslide 
aan de macht kwam, en met steun van de bevolking een 
eind wilde maken aan de dominantie van het leger in de 
politiek, werd dat in Europa met enthousiasme onthaald. 

De populaire Erdogan werd gezien als een nieuw soort 
leider die van Turkije een echte democratie zou kunnen 
maken. Als resultaat hiervan werden in 2005 zelfs de on-
derhandelingen over een Turks EU-lidmaatschap gestart. 

In de eerste vijf jaar van zijn bewind liepen de westerse 
belangen en die van Erdogan en zijn AKP parallel. De 
rechten van de burgers en hun gekozen vertegenwoordi-
gers werden drastisch versterkt. Het leger werd terugge-
drongen in de kazernes en het kon niet langer het land 
als een soort schaduwregering besturen. Maar ook in het 
geval van Turkije wachtte de desillusie. Zo rond 2012-13 
werd steeds duidelijker dat democratisering voor Erdogan 
vooral een middel was om zich van het juk van het leger 
te ontdoen en dat hij belangrijke delen van het autoritaire 
staatssysteem in stand hield en zelfs uitbreidde. Alleen 
nu met hemzelf en de AKP aan de top. Inmiddels is het 
autoritaire systeem van Erdogan ook steeds meer, net 
als in het Rusland van Poetin, het systeem van de leider 
geworden. Binnen de regerende AK-partij, die inmiddels 
twintig jaar aan de macht is, is geen plaats meer voor 
tegenspraak. Alle échte macht, en dito persoonsverheer-
lijking, berust net als in Rusland bij de president. 
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AGRESSIEVE BUITENLANDPOLITIEK
Rusland en Turkije zijn niet alleen hoofdpijndossiers voor 
het Westen omdat de hoop op democratisering de grond 
is ingeslagen. Minstens zo belangrijk is de agressieve 
buitenlandpolitiek die beide landen voeren. Een opvallen-
de overeenkomst tussen het Rusland van Poetin en het 
Turkije van Erdogan is dat beiden een politiek volgen van 
het scheppen van voldongen feiten op de grond om de 
positie van hun land (en regime) te versterken. Daarbij 
worden militaire middelen ingezet, vaak in samenwerking 
met door Rusland respectievelijk door Turkije opgeleide, 
bewapende en gefinancierde strijdgroepen. Internationa-
le staatsgrenzen worden door zowel Rusland als Turkije 
achteloos terzijde geschoven. Poetins Rusland viel in 
augustus 2008 Georgië binnen nadat een etnisch con-
flict tussen Georgiërs en Osseten in de autonome regio 
Zuid-Ossetië tot ingrijpen van het Georgische leger had 
geleid. Uiteindelijk was Georgië gedwongen om het ge-
bied de facto aan Rusland te laten. De regio Abchazië, 
die zich al in 1993 had losgemaakt van Georgië, werd nu 
door Rusland als onafhankelijke staat erkend. Daarmee 
werden in feite, binnen de grenzen van Georgië, twee 

Russische protectoraten gecreëerd. In augustus 2014 
reageerde Rusland op de pro-westerse Maidan-revolutie 
in Oekraïne door het schiereiland Krim te bezetten en na 
een dubieus referendum in te lijven. In datzelfde jaar be-
gon de opstand van pro-Russische rebellen in Oost-Oek-
raïne, die later dat jaar werd gevolgd door een Russische 
invasie om de rebellen in te steunen. 

Een vergelijkbaar patroon zien we ook in de recente 
Turkse buitenlandpolitiek. Als we de Turkse invasie van 
Cyprus in 1974, die volgens internationaal recht verde-
digbaar was (al was de daaropvolgende en nog steeds 
voortdurende bezetting dat beslist niet), en de vele kor-
tere en langere acties van het Turkse leger tegen de 
Koerdische PKK in Noord-Irak buiten beschouwing laten, 
dan begon agressieve Turkse buitenlandpolitiek tijdens 
de Syrische burgeroorlog. De eerste jaren van de burger-
oorlog beperkte Turkije zich tot het trainen en bewape-
nen van soennitische Syrische strijdgroepen, maar vanaf 
augustus 2016 gaat het Turkse leger de grens over en 
bezet het in samenwerking met Turkmeense en Arabi-
sche milities een gebied van zo’n honderd kilometer lang 
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en veertig kilometer diep ten westen van de Eufraat in 
Noord-Syrië. In januari 2018 volgde de invasie van het 
district Afrin, meer naar het westen, en in 2019 dwong 
Turkije Koerdische strijdgroepen zich terug te trekken van 
de Syrisch-Turkse grens ten oosten van de Eufraat. In 
hetzelfde jaar bezette Turkije een groot deel van de Sy-
rische provincie Idlib. In 2020, tenslotte, was Turkije op 
twee fronten buiten Syrië actief: het stuurde pro-Turkse 
Syrische milities naar Libië om daar, onder leiding van 
Turkse officieren, de Libische regering van de ondergang 
te redden en maakte het met wapenleveranties en trai-
ning de herovering van Nagorno-Karabach door Azerbei-
dzjan mogelijk. Joël Postma gaat hier in zijn bijdrage in 
dit nummer van Atlantisch Perspectief uitgebreid op in.

Het optreden van Rusland en Turkije in regionale conflic-
ten heeft dus een aantal karakteristieken gemeen: het 
is grensoverschrijdend, gewelddadig, gedeeltelijk gemas-

keerd via het gebruik van lokale milities en – het dient ge-
zegd – succesvol. In alle gevallen heeft hun optreden in-
derdaad geleid tot een nieuwe werkelijkheid op de grond. 

ZWAKTE VAN HET WESTEN
Dat zij succesvol zijn geweest, en dat zij het überhaupt 
hebben aangedurfd op deze manier brute machtspoli-
tiek te bedrijven, heeft zeker te maken met de zwakte 
van het Westen. In de analyse van Ankara en Moskou 
zijn zowel Washington als Brussel tandeloos gebleken. 
Washington door het onzekere en weifelende optreden 
van de regering-Obama (met de ‘red lines’ voor Assad die 
uiteindelijk niet bleken te bestaan) en daarna de chaos 
onder Trump; Brussel doordat het zich in het conflict over 
Oekraïne heeft beperkt tot vrijwel symbolische sancties 
en zich van Turkije afhankelijk heeft gemaakt via de zo-
genaamde vluchtelingendeal. Dat heeft het respect voor 
het Westen geen goed gedaan zeker omdat de relatie 
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tussen het Westen enerzijds en tussen Rusland en Tur-
kije anderzijds daarvoor al problematisch was.

Dat laatste heeft te maken met nog een eigenschap die 
Rusland en Turkije delen: het zijn beide opvolgerstaten 
van machtige en eeuwenoude imperia. Het besef daar-
van leeft breed en beide regimes hebben ook niet geaar-
zeld daar gebruik van te maken. In het geval van Rusland 
omvat dat imperiale verleden zowel het tsarenrijk als 
de Sovjet-Unie. Onder Jeltsin is de laatste tsarenfamilie 
plechtig herbegraven en onder Poetin wordt zelfs Stalin 
weer in een positief daglicht gesteld. In Turkije wordt het 
Ottomaanse verleden en met name de machtige sultans 
uit dat verleden verheerlijkt (Mehmed II, de veroveraar 
van Constantinopel; Süleyman de veroveraar van Honga-
rije; Abdülhamid II, de machtige sultan-kalief uit de late 
negentiende eeuw). De boodschap die daaraan wordt 
verbonden, is dat de Sovjet-Unie (in Rusland) en het Ot-
tomaanse Rijk (in Turkije) ten onder zijn gegaan en opge-
deeld door toedoen van het Westen. In de Russische en 
Turkse optiek heeft het Westen op een schandelijke ma-
nier misbruik gemaakt van de momenten dat zij op hun 
zwakst waren. Datzelfde Westen misgunt het Rusland en 
Turkije nu dat zij hun gerechte plaats op het wereldtoneel 
weer in willen nemen. Rusland ziet zichzelf, ondanks een 
krimpende bevolking en een zwakke economie, als een 
wereldmacht en Turkije ziet zichzelf als een wereldmacht 
van de toekomst en als de natuurlijke leider van het isla-
mitische Midden-Oosten.

Het gevoel miskend te worden door het Westen – gesti-
muleerd door de leidende politici maar ook breed gevoeld 
onder het publiek – verklaart ook iets op het oog on-
gerijmds als de aankoop van een Russisch raketverde-
digingssysteem (SS-400) door NAVO-land Turkije. Toen 
de VS weigerde om Turkije Patriot-systemen te leveren 
(en met name de Turkse wapenindustrie daarbij te be-
trekken), zagen zowel Poetin als Erdogan een kans. Voor 
Poetin was het aanbod van de SS-400 een manier om 
veel sympathie in Turkije te wekken en voor tweedracht 
binnen de NAVO te zorgen; voor Erdogan was het een ma-
nier om aan het Westen duidelijk te maken dat het land 
over alternatieven beschikt (zonder daarbij overigens het 
NAVO-lidmaatschap van Turkije serieus ter discussie te 
stellen). Daarbij kon hij bij het Turkse publiek de bood-
schap afgeven dat het Westen de veiligheid van Turkije 
niet serieus nam.

PRAGMATISCHE RELATIE
De relatie tussen Turkije en Rusland stoelt dus deels op 
een gedeelde rancune tegen het Westen en een hunke-
ring naar erkenning als wereldmacht, maar toch is zij in 
wezen pragmatisch. Ze werken samen waar zij wat aan 
elkaar hebben. De economische betrekkingen zijn hecht 

en daarbinnen is de energiesector van groot belang. Al 
sinds 2005 levert Rusland aardgas aan Turkije via een 
pijpleiding op de bodem van de Zwarte Zee (de zoge-
naamde ‘Blue Stream’). Dat gas was en is voor Turks 
gebruik. Turkije heeft nagenoeg geen eigen olie- en gas-
voorraden en met name toen de economie sterk groeide 
in de eerste tien jaar onder Erdogan, was het energiete-
kort nijpend. Maar in 2014 blokkeerde de EU de bouw 
van ‘South Stream’, de pijpleiding die via de Zwarte Zee 
en de Balkan Russisch gas aan Zuid- en Midden-Europa 
had moeten leveren (het zusje van het nu veelbesproken 
Nord Stream-project).  Op voorstel van Rusland is Tur-
kije in dat gat gesprongen en is over Turks grondgebied 
de TurkStream-pijpleiding aangelegd, die sinds vorig jaar 
gas aan Zuidoost-Europa levert. Voor Turkije is het een 
dubbelslag: de eigen energiebehoefte wordt gedekt en 
het realiseert weer een deel van zijn ambitie om een cru-
ciale schakel in de levering van fossiele brandstoffen te 
worden. Voor Rusland is het strategisch belang dat het 
– net als met Nordstream 1 en 2 – zijn belangrijkste ex-
portmarkt (Europa) direct kan bedienen en daarbij voorbij 
kan gaan aan de lastige Oost-Europese buren.

De relatie is dus vooral een pragmatische belangenge-
meenschap, maar de manier waarop beide landen hun in-
vloed in het buitenland doen gelden, leidt bijna onvermij-
delijk ook tot conflicten. In Syrië, in Libië en tot op zeker 
hoogte ook in de Kaukasus, steunen Turkije en Rusland 

groeperingen en regimes die elkaar op leven en dood 
bestrijden. Het resultaat is dat er telkens weer situaties 
ontstaan waarin Turkse en Russische militairen, of door 
hen aangestuurde groepen, oog in oog met elkaar komen 
te staan. Soms gaat dat mis. In november 2015 schoten 
de Turken een Russische Sukhoi-24-bommenwerper neer 
die vanuit Syrië (net) het Turkse luchtruim had geschon-
den. In de zomer van 2019 reageerden de Turken op een 
Russisch-Syrisch offensief in Idlib door stellingen onder 
vuur te nemen waarbij ook Russische militairen omkwa-
men.

Door de in wezen pragmatische onderlinge relatie blijkt 
het echter telkens weer mogelijk om de onderlinge conflic-
ten op te lossen, vaak door tussenkomst van de leiders 
zelf. Turkije kreeg stilzwijgende Russische instemming bij 
het veroveren van het district Afrin; na het neerschieten 
van de Sukhoi duurde het zes maanden, maar daarna 

De regimes in Rusland en Turkije worden niet 
verbonden door een gezamenlijke agenda, 
maar wel door gedeelde rancune jegens het 
Westen
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volgde verzoening op een top in Moskou; in Oost-Syrië 
trokken de Koerdische strijders zich na Russische be-
middeling terug en kwamen er gemengde Russisch/Turk-
se patrouilles; in Libië werd na het succesvolle Turkse 
tegenoffensief een informele verdeling in invloedssferen 
overeengekomen; in Nagorno-Karabach zorgde de tus-
senkomst van Rusland ervoor dat het gebied na de Ar-
meense nederlaag niet volledig door Azerbeidzjan onder 
de voet werd gelopen.

De conclusie moge duidelijk zijn: de regimes in Rusland 
en Turkije worden niet verbonden door een gezamenlij-
ke agenda, maar wel door gedeelde rancune jegens het 
Westen. Ze hebben daarbij onderling een pragmatische 
relatie opgebouwd waarbij ze beiden menen de ander 
te kunnen gebruiken. Grensoverschrijdende militaire in-
terventies hebben beide regimes de afgelopen tien jaar 

successen gebracht, maar hen ook tot concurrenten ge-
maakt in een aantal regionale conflictgebieden. Op basis 
van een fundamenteel pragmatische relatie slagen ze er 
in onderlinge confrontaties te ontmantelen voordat ze 
echt gevaarlijk worden. Het gevolg: een vooralsnog in-
stabiele ring rond Europa die Rusland en Turkije met veel 
plezier in stand houden en daarmee grote geopolitieke 
uitdagingen voor het Westen. 

Erik-Jan Zürcher is emeritus hoogleraar Turkse Talen en Culturen aan de 
Universiteit Leiden.
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Inmiddels is het autoritaire systeem van Erdogan ook steeds meer, net als in het Rusland van Poetin, het systeem van de leider geworden. Rond Mustafa Kemal Atatürk, de 
stichter van het moderne Turkije, bestaat in het land al veel langer een persoonlijkheidscultus. Op deze vlaggen staan de twee Turkse leiders naast elkaar afgebeeld (foto: 
Alexandros Michailidis / Shutterstock.com)


