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De uitoefening van politiek en crimineel geweld door Koerden 

kan niet worden "verklaard" vanuit traditionele normen en 

waarden (als zouden de Koerden door hun cultuur tot specifieke 

vormen van geweld gepredisponeerd zijn). Niettemin kan het 

verhelderend werken, eerst de traditionele konteksten te 

beschouwen waarin uitoefening van geweld niet alleen wordt 

getolereerd maar zelfs als verplichting wordt beschouwd. Tegen 

deze achtergrond wordt duidelijker dat het moderne politieke en 

criminele geweld enerzijds wel inspeelt op maatschappelijke 

morele normen (met name "eer") maar qua doel, omvang en 

methode sterk verschilt van traditioneel geweld.

 

a. Geweld in de traditionele Koerdische samenleving

Iedere samenleving kent naast geweld dat algemeen afgekeurd 

wordt vormen van geweld die positief worden gewaardeerd (en 

waarvoor men dan ook vaak andere termen gebruikt dan voor 

het afgekeurde type van geweld). Doorgaans gaat het hierbij om 

geweld dat de samenleving als geheel beschermt of dat dient om 

ernstige inbreuken in de sociale verhoudingen af te straffen. De 

Koerden verschillen inzake normen betreffende "moreel" 

geweld niet sterk van andere tribale volkeren in het Midden-

Oosten, al zijn er regionale verschillen in de mate waarin 

geweld ook werkelijk wordt uitgeoefend. Er zijn ook 
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traditionele methoden om geweld te beëindigen of te 

voorkomen, maar die vereisen de aanwezigheid van 

leidinggevende personen wier gezag door beide partijen in een 

gewelddadig conflict erkend wordt.

            In veel landen (waaronder Turkije en Irak) is de 

wetgeving gemodelleerd op Europese voorbeelden en 

weerspiegelt niet het morele waardenstelsel van de gehele 

samenleving. In sommige situaties gebieden de traditionele 

normen van iemands omgeving geweld (bv. eerwraak) terwijl 

dit voor de wet een misdrijf is. De keuze is dan, simpel gezegd, 

tussen uitstoting door de eigen gemeenschap of vervolging door 

de staat. Dit dilemma staat aan de wortel van het verschijnsel 

van de "sociale bandiet", de outlaw die na een eremoord op de 

vlucht is voor de justitie maar door de dorpsgemeenschap als 

"man van eer" wordt beschouwd — hoewel de relatie tussen 

bandieten en boeren maar zelden aan het geromantiseerde Robin 

Hood-ideaal beantwoordt.[2]

 

 

a.1  Eer, eerwraak, vete

Eer (namus, •eref) is in geheel Turkije een zwaar geladen 

moreel begrip, van het hoogste belang voor het zelfrespect van 

een man en voor het respect dat hij bij anderen afdwingt. Het 

schenden van iemands eer is de ernstigste vorm van 

vernedering; de eer is dan eigenlijk alleen te herstellen door een 

daad van geweld.[3] De mate waarin de samenleving dat geweld 

ook werkelijk eist verschilt van streek tot streek, en is het sterkst 

bij de Koerden en de Zwarte-Zee-Turken (vaak "Lazen" 

genoemd).[4]

            De namus van een man hangt allereerst af van zijn 
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beheersing van de sexualiteit van zijn vrouwvolk (zusters, 

dochters, echtgenote, moeder) en van zijn vermogen hen te 

beschermen tegen alle gevaren. Als een vrouw bijvoorbeeld een 

buitenechtelijke verhouding heeft of op andere wijze de 

gedragscode overtreedt schendt zij daarmee de eer van haar 

echtgenoot maar in nog sterkere mate die van haar familie van 

herkomst. Straf en eerwraak zijn allereerst een zaak van de 

laatsten: het is vaak een broer die de vrouw en haar minnaar 

bestraft (wat vaak de dood betekent). Als een ongehuwd meisje, 

al dan niet tegen haar zin, ontvoerd wordt door een man die haar 

wil huwen is de eer evenzeer geschonden. Tenzij tijdig iemand 

met groot gezag (bijvoorbeeld een religieus leider) ten gunste 

van het paar tussenbeide komt zullen de broers proberen het 

paar te doden. (Althans, zo wil de traditionele moraal het; in de 

rpaktijk komen wel allerlei compromissen voor.)

            Is eenmaal iemand gedood, dan zal diens familie wraak 

willen nemen, en uit een geval van eremoord kan een bloedvete 

voortkomen tussen twee families of tussen twee hele stammen, 

die zich generaties lang voortsleept. Wraak is niet de plicht van 

een enkel individu maar van de hele verwantschapsgroep. En 

niet alleen de dader is een mogelijk doelwit van wraakoefening 

maar ook diens verwanten. De Islam staat bloedwraak toe maar 

legt beperkingen op: oog om oog, tand om tand, en een dode 

voor een dode. In tribaal milieu is er de sterke neiging meer dan 

een oog voor een oog te nemen, zodat vetes kunnen escaleren. 

Het vermogen en de bereidheid geweld met meer geweld te 

beantwoorden maakt deel uit van de eer (•eref) van een familie- 

of stamhoofd.

            De cyclus van geweld en tegengeweld kan op een aantal 
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wijzen worden beëindigd. Er kan tussen beide partijen worden 

bemiddeld en een geldsom (diyet, "bloedgeld") vastgesteld 

worden om de wraak af te kopen. Bemiddeling is eigenlijk 

alleen mogelijk wanneer er iemand is wiens gezag door beide 

partijen wordt erkend. Dat kan een charismatische religieuze 

leider zijn, of een machtig stamhoofd; een enkele keer ook wel 

een militaire commandant die het respect van de plaatselijke 

bevolking gewonnen heeft. Door met succes te bemiddelen 

tussen twee partijen versterkt de bemiddelaar de facto zijn gezag 

over hen.

            Bloedwraak wordt ook voorkomen wanneer hetzij de 

potentiële doelwitten van wraak, hetzij de wraaknemers zich uit 

de voeten maken en voortaan alle contact met hun gemeenschap 

vermijden. Men zou dit de "sociale dood" van de betrokkenen 

kunnen noemen: door hun verdwijnen vervalt de plicht tot 

wraak.

            Veten verdelen de samenleving maar zijn tegelijkertijd 

een samenbindend element: door de confrontatie met een andere 

familie of stam wordt de interne solidariteit versterkt.[5] Ook de 

gezagsverhoudingen binnen de familie of stam worden erdoor 

bevestigd. Vindt er bemiddeling plaats en wordt een bloedgeld 

overeengekomen wordt deze som collectief opgebracht: ook dat 

is een uitdrukking van familie- of stam-solidariteit.

 

a.2  Geweld in het kader van een strijd om de macht

Het leiderschap binnen een stam is in principe erfelijk maar er 

zijn geen strikte regels over de opvolging. Een machtsstrijd 

tussen broers of neven, of tussen twee leidende families binnen 

dezelfde stam, is geen zeldzaamheid.[6] Elk van de rivalen 
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wordt dan door diverse facties binnen de stam en allerlei 

bondgenoten daarbuiten gesteund. Anders dan bij de gewone 

bloedvete sluiten naaste verwanten zich hier niet samen; 

bondgenootschappen doorkruisen de segmentaire structuur van 

de stam. 

            De persoon die zich als stamhoofd wil vestigen kan dit 

doen door een overmaat aan geweld uit te oefenen, juist jegens 

de leden van de stam door wie hij erkend wil worden. Geweld 

en afpersing zijn erkende methoden om gehoorzaamheid af te 

dwingen. Dit houdt een zekere mate van aantasting van hun eer 

(•eref) in, maar door aan te tonen dat hij dit ongestraft kan doen 

bewijst de ambitieuze sociale klimmer zijn eigen superieure eer 

— en zijn vermogen loyale onderdanen te beschermen. Juist 

door een goed gedoseerde mate van geweld (geen moord, wel 

het openlijk afnemen van bezit) kan gehoorzaamheid worden 

afgedwongen.

            Omverwerping van de bestaande hiërarchische 

verhoudingen is waarschijnlijk alleen maar mogelijk door 

dergelijk gewelddadig optreden; dit wordt als legitiem ervaren 

als het aan bepaalde normen voldoet.

 

b. Botsingen van tribaal gewoonterecht en wetten van de staat 

als oorzaak van geweld

Modernisering van het staatsapparaat en geleidelijke 

centralisering van het bestuur hebben vaak geleid tot botsingen 

tussen contrasterende rechtsstelsels. De moderne staat en zijn 

wetten hebben in de dorpssamenleving aanvankelijk minder 

legitimiteit dan het gewoonterecht. De wet kan vaak alleen 

onder geweld worden afgedwongen, en verzet tegen de staat 
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wordt in zulke gevallen vaak als vanzelfsprekend ervaren. 

Moderne vormen van verzet en ernstige wetsovertredingen, 

zoals politieke guerrillastrijd en internationaal georganiseerde 

smokkel, sluiten aan op traditioneel verzet van de 

dorpssamenleving tegen de staat en worden nauwelijks als 

illegitiem gezien.

 

b.1  smokkel

De staten Syrië en Iraq bestaan pas sinds de jaren '20. De 

grenzen die na de Eerste Wereldoorlog op de kaart van het 

Midden-Oosten werden getrokken sneden dwars door 

stamgebieden heen. Talloze Koerden hebben verwanten aan de 

andere kant van een van de grenzen. Door die grenzen werd wat 

tot dan toe gewone handel was geweest plotseling tot smokkel. 

Naarmate de prijzen en beschikbaarheid van goederen in de 

buurlanden sterker van elkaar begonnen te verschillen werd 

smokkel ook winstgevender. Levend vee en 

consumptiegoederen als suiker en thee, sigaretten en drank 

waren lange tijd de belangrijkste smokkelwaar. Later kwamen 

daar elektronische apparaten bij. (Drugs zijn pas na 1980 

belangrijk geworden.)

            Zolang de grenzen niet al te streng bewaakt werden, kon 

iedereen die de grensstreken kende op eigen gelegenheid kleine 

hoeveelheden smokkelen. Een groot deel van de Koerdische 

bevolking is direkt of indirekt wel eens bij smokkel betrokken 

geweest. Na landbouw en veeteelt is smokkel lange tijd de 

belangrijkste bron van inkomsten geweest in Zuidoost-Turkije. 

Zonder risico was het nooit; smokkelaars konden worden 

neergeschoten. Meerdere malen is het ook voorgekomen dat 
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schaapherders in het grensgebied voor smokkelaars werden 

aangezien en zonder vorm van proces door militairen zijn 

doodgeschoten.

            De geleidelijk strikter wordende grenscontrole 

concentreerde de smokkel in de handen van een relatief klein 

aantal "ondernemers" met goede contacten. In samenwerking 

met omkoopbare grensbeambten en militaire commandanten 

worden nu grote hoeveelheden tegelijk over de grens gebracht. 

Van een activiteit waarbij talrijke mensen wat extra's verdienden 

is het er een geworden waarbij groot geld verdiend wordt door 

bendes waarin plaatselijke ondernemers (veelal stamhoofden, 

die op gehoorzaamheid van hun stamleden kunnen rekenen), 

politie en militairen samenwerken.

 

b.2  sociaal banditisme

Zoals in veel andere plattelandssamenlevingen komt in 

Koerdistan veel banditisme voor. De wetsovertreding die 

iemand in eerste instantie tot een leven als outlaw veroordeelt 

kan variëren van het ontlopen van militaire dienst of een 

eremoord (die sociaal geaccepteerd zijn) tot mishandeling, 

doodslag of moord. Sommige bandieten zijn ware volkshelden. 

Toen de socioloog Ismail Be•ikçi rond 1965 aan de nomadische 

stam Alikan een lijst met bekende Turkse en Koerdische 

persoonlijkheden voorlegde was de enige naam die allen kenden 

die van de bandiet Koçero. Atatürk en de leider van de grote 

Koerdische opstand van 1925, Shaikh Said, waren veel minder 

bekend.[7]

            Veel bandieten worden tegelijk gerespecteerd maar 

vooral ook gevreesd. Ze zijn afhankelijk van de steun van de 
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dorpsbevolking maar dwingen die vaak hardhandig af. Sommige 

sociale bandieten hebben bij de bevolking populariteit 

verworven doordat ze zich verzetten tegen de macht van 

grootgrondbezitters, stamhoofden of andere plaatselijke 

machthebbers. Even vaak of vaker komt het voor dat bandieten 

in dienst van zo'n lokale autoriteit geweld uitoefenen tegen diens 

vijanden of de dorpelingen afpersen.

 

b.3  Geweld in dienst van "traditionele" autoriteiten

De meeste stamhoofden en andere "sterke mannen" in de 

Koerdische samenleving hadden — voordat de moderne staat 

zijn geweldmonopolie vestigde — een gewapende garde als 

lijfwacht en voor het afdwingen van gehoorzaamheid. Deze 

traditionele gardes werden in de Turkse Republiek officieel niet 

meer gedoogd, maar geheel verdwijnen deden ze niet. Sommige 

stamhoofden en grootgrondbezitters — vooral degenen die 

goede betrekkingen met de staat hadden — gaven bescherming 

aan outlaws en verlangden in ruil gewapende diensten van hen. 

Zo had in de jaren '70 de familie Bucak in Siverek een privé-

legertje van enkele tientallen bandieten, die schatting 

afdwongen van de boeren en een groot gebied intimideerden. 

(Een van de eerste gewapende PKK-activiteiten, in 1979, was 

een aanslag op het hoofd van deze familie, dat tevens 

parlementslid was. Deze mislukte aanslag leidde tot een 

bloedvete tussen de Bucak-familie en zijn gewapende mannen 

enerzijds en de PKK en traditionele rivalen van de Bucaks 

anderzijds.)

            Korte tijd nadat de PKK in 1984 een guerrilla-offensief 

tegen de Turkse strijdkrachten had ontketend stichtte de 
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overheid Koerdische paramilitaire eenheden, de zg. 

dorpswachters, die tegen de PKK werden ingezet. In veel 

gevallen waren het door de Turkse autoriteiten vertrouwde 

stamhoofden die geld en wapens kregen om onder hun eigen 

aanhang een aantal mannen te recruteren. De dorpswachters 

kwamen al spoedig te functioneren als privé-legertjes waarmee 

dergelijke stamhoofden hun macht ter plaatse uitbreidden. In het 

kader van de strijd tegen de PKK genoten/genieten de 

dorpswachters een hoge mate van immuniteit voor vervolging 

wegens crimineel geweld, en er zijn in de pers talrijke gevallen 

van moord, ontvoering, afpersing, en drugssmokkel door 

dorpswachters vermeld, die maar zelden tot veroordelingen 

geleid hebben.

 

b.4  "structureel geweld" van de zijde van de staat

Zoals er enerzijds geweld is dat door de traditionele 

samenleving als legitiem wordt beschouwd maar door de staat 

als crimineel, bestaan er omgekeerd ook vormen van geweld 

van overheidszijde die door de bevolking als uiterst illegitiem 

worden ervaren. De vestiging en handhaving van het staatsgezag 

in de Koerdische provincies is vaak met een aanzienlijke mate 

van fysiek geweld gepaard gegaan. Actief en passief verzet 

tegen de vestiging van het staatsgezag (variërend van weigering 

belasting te betalen, ontduiking van de dienstplicht tot het 

doorsnijden van telefoonleidingen en werkelijke opstandjes) is 

met bruut militair geweld beantwoord, waarbij mensenlevens 

niet gespaard werden. De politiek van culturele assimilatie, 

gericht op het vernietigen van de Koerdische cultuur, werd met 

harde hand uitgevoerd. 
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            Om het eenmaal gevestigde staatsgezag te handhaven 

werkten de autoriteiten doorgaans samen met als loyaal 

beschouwde Koerdische stamhoofden en grootgrondbezitters, 

die dankzij de ondersteuning van politie en militairen de 

boerenbevolking konden uitbuiten en onderdrukken en hun 

traditionele sociale verplichtingen (bescherming, gegarandeerde 

werkgelegenheid, hulp bij ziekte en nood) konden 

veronachtzamen. 

            De gendarmerie (het legeronderdeel dat op het platteland 

politietaken vervult) gedraagt zich vaak meer als een bezettende 

koloniale macht dan als een volksleger. Herhaaldelijk zijn van 

smokkel of banditisme verdachte personen zonder vorm van 

proces doodgeschoten. Vooral sinds de opkomst van de 

Koerdische nationale beweging in de jaren '60 zijn met 

regelmaat overvallen op Koerdische dorpen uitgevoerd, waarbij 

dorpelingen worden geslagen, getrapt en vernederd. De laatste 

tien jaar is de frequentie van zulke overvallen en de mate van 

geweld hierbij sterk toegenomen. Mannen en vrouwen werden 

gedwongen zich in publiek te ontkleden of menselijke 

uitwerpselen te eten en onder zware foltering ondervraagd, 

bezittingen eenvoudig geplunderd, huisraad vernield, huizen in 

brand gestoken.[8]

            Sinds twintig jaar is in het grootste deel van Turks 

Koerdistan de uitzonderingstoestand van kracht. Het geweld dat 

daarmee samenhangt is voor de bevolking de meest ingrijpende 

ervaring van hun leven.

 

c. Revolutionair geweld

Sinds de late jaren zestig hebben diverse politieke groeperingen 
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die in gewelddadige revolutie geloofden een toevlucht gezocht 

op het platteland, met name in Centraal- en Oost-Anatolië.

 

c.1  De linkse studentenbeweging

De studentenbeweging van de jaren zestig radicaliseerde 

geleidelijk en onder invloed van Latijns-Amerikaanse (Che 

Guevara, Carlos Marighela), Oost-Aziatische (Mao, Vietnams 

Giap) en Palestijnse voorbeelden bereidden Turkse studenten 

zich voor op stads- of plattelandsguerrilla. Kleine groepen 

zochten zich een basis op het platteland, of probeerden zich er te 

verbergen toen ze voor de politie op de vlucht waren. De 

revolutionaire studenten namen deels de rol van de traditionele 

bandiet over — en ervoeren dezelfde ambivalente houding die 

de dorpsbevolking tegenover deze voorgangers had. Net als de 

beroemdste van de traditionele bandieten zijn ook de meeste van 

deze radikale studenten verraden en gearresteerd of op de vlucht 

neergeschoten, en zijn hun leven en dood het onderwerp van 

balladen geworden.

 

c.2  De Koerdische beweging

Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig zijn er diverse 

Koerdische groeperingen (een deel van hen afgesplitst van de 

Turkse linkse beweging) die op het platteland actief zijn en 

betrokken bij gewapende botsingen. De meest radikale en 

gewelddadige is de PKK, die als studentenbeweging ontstaan 

was, maar zich vervolgens vooral op de armste segmenten van 

de Koerdische samenleving richtte. Een van de eerste 

spectaculaire gewelddadige acties van de PKK was de aanslag 

die zij in 1979 pleegde op het stamhoofd en parlementslid 
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Mehmet Celal Bucak in het distrikt Siverek. Deze mislukte 

aanslag resulteerde in een bloedige vete tussen de Bucaks en de 

PKK, die zich verbond met traditionele rivalen van de Bucaks. 

Elders (met name in het noordelijke deel van de provincie 

Mardin) raakte de PKK verwikkeld in een soortgelijke vete met 

een andere Koerdische beweging, de KUK, waarbij ettelijke 

doden vielen. 

            Na de militaire staatsgreep van 1980 werden de andere 

Koerdische bewegingen in Turkije praktisch geëlimineerd, 

alleen de PKK kon zich handhaven, ondanks de arrestatie van 

vele duizenden activisten. In 1984 begon de PKK een 

tegenoffensief, het begin van een geleidelijk escalerende 

guerrilla-oorlog die tot dusver meer dan 30.000 doden heeft 

geëist. Beide partijen in het conflict, de Turkse strijdkrachten en 

de PKK, hebben ook tegen de burgerbevolking excessief geweld 

uitgeoefend en bovendien elkaar tot geweld jegens burgers 

geprovoceerd.

 

c.3  "Theologie van het geweld"

Geweld neemt in de denkwereld van de PKK een centrale plaats 

in. Sommige waarnemers hebben gemeend daarin een direkte 

invloed te onderkennen van Frantz Fanon, de ideoloog van de 

Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd, die de psychologisch 

bevrijdende rol van geweld benadrukte. In PKK-geschriften 

over rol van geweld in Koerdistan wordt echter niet zozeer over 

revolutionair geweld gesproken als wel over onderdrukkend 

geweld benadrukt. In diverse toonaarden wordt benadrukt dat de 

meeste Koerden zich pas bewust zullen worden van hun 

nationale identiteit wanneer zij met heviger en gewelddadiger 
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onderdrukking geconfronteerd worden. Een van de taken die de 

PKK zich stelde was, het ware onderdrukkende karakter van de 

Turkse staat aan te tonen. Het provoceren tot gewelddadige 

repressie is vanuit dit gezichtspunt een logische stap. En de 

autoriteiten lieten zich maar al te gemakkelijk provoceren.

 

c.4  De PKK en haar specifieke geweld, 1984-1997

De PKK zag zich, toen zij in 1984 met de guerrillastrijd begon, 

allereerst als een antikoloniale bevrijdingsbeweging, en 

beschouwde zowel de "koloniale onderdrukker", d.w.z. het 

Turkse leger en de politie, als Koerdische "collaborateurs" als 

legitieme doelwitten van haar eigen militaire geweld. De eerste 

gewapende acties van 1984 waren dan ook tegen gendarmerie-

posities in de provincies Siirt en Hakkari gericht. Toen de 

overheid enige tijd later begon, onder Koerden 

"dorpswachters" (milities) te recruteren voor de strijd tegen de 

PKK bestond er ook een eenduidig identificeerbare groep 

collaborateurs. Al was het maar om anderen te ontmoedigen 

"dorpswachter" te worden, concentreerde de PKK veel van hun 

geweld op deze "dorpswachters".

            Hierbij kwam het ook tot de acties die lange tijd het 

image van de PKK in sterke mate bepaald hebben: gewapende 

overvallen op "dorpswachters"-dorpen, waarbij ook vrouwen en 

jonge kinderen werden omgebracht. Dit geweld tegen 

onschuldige vrouwen en kinderen werd — anders dan op 

"dorpswachters" en andere "collaborateurs" gericht geweld — 

door de Koerdische gemeenschap strikt onaanvaardbaar 

gevonden maar had wel een zekere rationaliteit: het was de 

meest effectieve manier om de eer van de "dorpswachters" aan 
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te tasten. Zelf gedood worden is voor een traditionele 

Koerdische man minder erg dan niet in staat te zijn, de eigen 

familie te beschermen. Deze wrede aanvallen waren  de meest 

effectieve waarschuwing aan het adres van anderen, om niet tot 

de "dorpswachters" toe te treden.[9] Sinds het begin van de 

jaren '90 is dit soort geweld tegen burgers aanzienlijk 

verminderd, en sinds 1995 is het bij mijn weten niet meer 

voorgekomen.

            De gewelddadige reputatie van de PKK berust ook voor 

een belangrijk deel op de talrijke zuiveringen in eigen 

gelederen. Veel "agenten", "verraders", en dissidenten die 

daarvoor uitgemaakt werden zijn uit de weg geruimd. Een aantal 

van die "executies" vond zelfs in Europa plaats.[10] Overigens 

lijkt de PKK de laatste jaren van deze harde aanpak van 

dissidenten afgestapt te zijn en is er sprake van een groeiende 

tolerantie voor kritiek.

            De PKK heeft in het verleden herhaaldelijk gedreigd de 

strijd naar de toeristencentra aan de Zuid- en Westkust te zullen 

verplaatsen. Er zijn ook werkelijk enkele bomaanslagen in 

plaatsen als Istanbul en Antalya gepleegd, maar verder heeft de 

PKK het bij dreigementen gelaten. Dit is typerend voor het 

dilemma waarmee de PKK geconfronteerd is. Wil ze ooit met de 

regering onderhandelen, dan moet ze iets aan te bieden hebben, 

maar de Koerden hebben zo'n zwakke onderhandelingspositie 

dat afzien van (potentieel) geweld het enige is dat ze aan kunnen 

bieden. Dat aanbod heeft alleen maar waarde als ze kunnen 

aantonen dat ze wel degelijk in staat zijn geweld uit te oefenen. 

De te verwachten reactie in Europa maakte echter dat de PKK 

terugschrok voor geweld dat toeristen ernstig zou kunnen 
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treffen. 

            De Europese publieke opinie maakt zich natuurlijk het 

meest zorgen over geweld dat hier plaatsvindt, en het zijn 

gewelddaden in Europa (gecombineerd met zware diplomatieke 

druk vanuit Turkije) die ertoe geleid hebben dat de PKK in 

Duitsland en Frankrijk verboden is. Van veel aan de PKK 

toegeschreven gewelddaden is alweer niet met zekerheid vast te 

stellen of zij die ook werkelijk gepleegd heeft, of is zelfs 

achteraf gebleken dat ze andere achtergronden hadden. Wel zijn 

leden van de PKK in ieder geval betrokken geweest bij 

            - aanslagen op dissidenten

            - aanslagen op Turkse doelen zoals consulaten en 

reisbureaus

            - het onder druk zetten van hier 

verblijvende Koerden om financiële bijdragen 

aan de PKK af te dragen.

            Als gevolg van diplomatieke contacten tussen Duitse 

veiligheidsautoriteiten en de leiding van de PKK in Syrië/

Libanon ziet de PKK overigens sinds enige tijd geheel af van 

geweld op Europese bodem.

 

 

c.6  Turks tegengeweld: de contraguerrilla

Objectiviteit en evenwichtigheid vereisen dat de 

gewelddadigheid van de PKK wel geplaatst wordt binnen de 

context van het Turkse politieke systeem, dat tot dusver geen 

enkele ruimte heeft toegestaan aan niet-gewelddadige uitingen 

van Koerdisch nationalisme, en dat zelfs de meest onschuldige 

uitingen van Koerdische culturele identiteit tot voor kort uiterst 
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hardhandig heeft onderdrukt. In het kader van de strijd tegen de 

PKK heeft het geweld van de zijde van de overheid tegen de 

Koerdische burgerbevolking ongekende dimensies bereikt. De 

zg. Afdeling Speciale Oorlogvoering van de generale staf, in de 

volksmond bekend als de "contraguerrilla", heeft zich bediend 

van het hele arsenaal aan "dirty war" technieken dat uit Vietnam 

en Midden-Amerika bekend is. Speciale eenheden, veelal 

gerecruteerd onder de aanhangers van Turkijes fascistische, 

ultranationalistische beweging hebben de plattelandsbevolking 

geterroriseerd — waarbij ze zich vaak als PKK-ers voordeden. 

Duizenden Koerdische dorpen zijn onder militaire dwang 

ontruimd en geheel of gedeeltelijk verwoest.[11] Doodseskaders 

hebben duizenden Koerdische gemeenschapsleiders, advocaten, 

politici en mensenrechten-activisten vermoord.[12]

            Sinds eind 1996 is er een aanhoudende reeks 

onthullingen over de nauwe vervlechting van (delen van) het 

politieapparaat en het leger met de georganiseerde criminaliteit 

en met name met een netwerk van ultrarechtse activisten die 

onder bescherming van hogerhand lucratieve carrières als 

huurmoordenaars en heroïnesmokkelaars hadden opgebouwd. 

De laatsten hebben ook in Europa aanslagen gepleegd, 

waaronder mogelijk één in Nederland.[13] De oorlog tegen de 

PKK had aanvankelijk de rechtvaardiging gevormd voor deze 

privatisering van het geweld. Het resultaat is dat er een staat 

binnen de staat ontstond, die voor een deel door criminele 

elementen werd gecontroleerd. De rechtsstaat in Turkije is tot in 

de wortels aangetast. 
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    [1] Paper presented at the Symposium "Politiek geweld en 
Turken", Willem Pompe Instituut voor Strafwetenschappen & Studie-
en Informatiecentrum Mensenrechten, Utrecht, 31 October 1997.
    [2] E.J. Hobsbawm, Bandits (London: Weidenfeld & Nicolson, 
1969); Anton Blok, "The peasant and the brigand: social banditry 
reconsidered", Comparative Studies in Society and History XIV no 4 
(1972), 494-503. Zie ook de opmerkingen hierna in paragraaf b.2.

    [3] De belangrijkste studie over eer en geweld in Turkije, waarin 
ook aan de regionale variatie aandacht wordt besteed, is: Artun Unsal, 
Tuer pour survivre: la vendetta (Paris: L'Harmattan, 1990). 

    [4] Bedoeld is de bevolking van het kustgebied ten Oosten van 
Samsun (tot aan de grens met Georgië), die grotendeels Turkstalig is. 
Door hun landgenoten worden zij (ten onrechte)gewoonlijk als 
"Lazen" betiteld. De eigenlijke Lazen zijn een aparte etnische groep in 
het uiterste Oosten van dit gebied; zij spreken een aan het Georgisch 
verwante taal, het Lazuri.

    [5] Dit idee wordt sterk benadrukt door de Britse antropoloog Jacob 
Black-Michaud in Cohesive force: feud in the Mediterranean and the 
Middle East (New York: St Martin's Press, 1975).

    [6] Voor een gedetailleerde beschrijving van een machtsstrijd, zie: 
Martin van Bruinessen, Agha, shaikh and state: the social and political 
structures of Kurdistan (London: Zed Books, 1992), pp. 101-5: "The 
Heverkan confederation and Hajo".

    [7] Slechts ruim de helft van de ondervraagden kenden Atatürk en 
60% de toenmalige president van Turkije, Cemal Gürsel. Shaikh Said 
was bij 20% bekend maar de Koerdenleider Barzani, die toen in Iraq 
tegen de centrale regering vocht, bij 90%. Ismail Be•ikçi, Do•u'da 
de•i•im ve yapısal sorunlar (Göçebe Alikan a•ireti) (Ankara: Yurt, 
1992), pp. 242-4 (oorspronkelijke uitgave 1969).

    [8] In enkele gevallen hebben dorpelingen, dankzij de steun van 
Turkse en Europese juristen, na een lange rechtsgang waarbij ze tot het 
Europese Hof voor Mensenrechten moesten gaan, achteraf 
schadevergoeding kunnen krijgen. De daders worden zelden, en dan 
nog zeer licht, gestraft.

    [9] Hierbij moet aangetekend worden dat vermoedelijk niet alle 
aanslagen van dit type die aan de PKK zijn toegeschreven ook 
werkelijk door haar zijn gepleegd. De PKK heeft een aantal van deze 
aanslagen direkt openlijk opgeëist -- het was tenslotte een zaak van 
gewapende propaganda -- maar van een aantal andere verklaard dat ze 
niet door haar maar door militairen gepleegd zouden zijn.

    [10] Zie hiervoor bv. Martin van Bruinessen, "Between guerrilla war 
and political murder: The Workers' Party of Kurdistan", MERIP 
Middle East Report no. 153 (July-August 1988), 40-46, en de felle 
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aanval van een dissident die aan de dood ontsnapte: Selim Çürükkaya, 
PKK, die Diktatur des Abdullah Öcalan (Frankfurt am Main: Fischer 
Verlag, 1997).

    [11] Eén golf dorpsontruimingen, in het najaar van 1994, is in detail 
gedocumenteerd. Zie het rapport Forced evictions and destruction of 
villages in Dersim (Tunceli) and western Bingöl, September-November 
1994 (Amsterdam: Stichting Nederland-Koerdistan, 1995).

    [12] Zie: Martin van Bruinessen, "Turkey's death squads", Middle 
East Report #199 (Spring 1996), 20-23.

    [13] De geheime, maar later uitgelekte, eerste 11 pagina's van het 
door de speciale rapporteur Kutlu Sava• aan premier Mesut Yılmaz 
uitgebrachte rapport over de vervlechting van staat, maffia en 
ultrarechts bevatten een lijst met aanslagen die door de beruchte Grijze 
Wolvenleider Abdullah Çatlı en zijn vrienden zouden zijn gepleegd, 
waaronder de moord op een Armeniër in Utrecht in 1982. Zie NRC 14 
maart 1998, "Moord op vluchteling in opdracht Turkije".

 

 

                Terug naar Artikelen op het Web

 

file:///P|/Igitur%20Archief/acquisitie/actie%20websites/bruinessen/bruinessen_97_koerdenengeweld.htm (18 van 18)15-3-2007 13:56:36


	Lokale schijf
	De Koerden en geweld


