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Bepalende factoren in 
de positie van de 
christenen in Turkije*) 
door dr. E.J. Zurcher 

Niet aileen religieuze minderheden in Nederland, ook 
christelijke minderheden in het buitenland zijn onderwerp 
van discuss/e. In dit nummer worden historische factoren 
aangeduid, die van bepalende invloed zijn geweest op de 
huidige situatie van christenen in T urkije. 

Dr. E.J. Zurcher (1953) prornoveerde 
in 1984 te Leiden op een proefschrift 
over het ontstaan van de Turkse onaf
hankelrJkherdsbeweging. HiJ is sinds 
19 7i wetenschappelrJk medewerker 
aan het lnstituut voor Tal en en Cultu
ren van het Midden-Oosten rn NrJ
megen 

De situatie waarin de christelijke minderhe
den in de republ1ek Turkije Ieven is een on
derwerp dat steeds opnieuw in de westerse 
pers opdu1kt en dat steeds opnieuw aanlei
ding vormt voor verhitte discussies. De aan
leiding hiervoor wordt steeds gevormd ofwel 
door de uittocht van de Syrisch-Orthodoxe 
christenen uit het zuidoosten van TurkiJe of
wei door de terreurdaden waarmee Armeen
se nationalisten de aandacht willen vestigen 
op de gebeurten1ssen waarbij in de eerste 
wereldoorlog grote aantallen Armenen het 
Ieven verloren en op de - vermeende -
verantwoordelijkheid van de Turkse regenng 
daarvoor. Het liJkt m1j nutt1g in plaats van 
opnieuw argumenten pro of contra op te 
sommen, eens de aandacht te vestigen op 
een aantal historische factoren waarvan ge
zegd kan worden dat ze sterk bepalend zijn 
geweest voor de ontwikkeling van de situat1e 
van de Turkse christenen zoals die nu is. 

De staat der geloofsstrijders 
Hoewel Turkije als land en de Turken als 
mensen misschien op het eerste gezicht 
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veel meer westers aandoen dan de rest van 
het Midden-Oosten en hoewel de Turkse 
elite inderdaad verregaand verwesterd is, 
moeten we niet u1t het oog verliezen dat juist 
de Turken een lange en njke lslam1tische 
traditie hebben. AI s1nds de m1ddeleeuwen 
hebben de Turken van de Arabieren de rol 
van voorvechters en verbreiders van de Is
lam overgenomen en dat is iets waarvan de 
Turken zich zeer bewust zijn. De directe 
voorganger van de Turkse republiek, het Os
maanse keizernjk, IS in de dertiende eeuw 
ontstaan als een gemeenschap van ghazis, 
strijders voor het geloof, langs de grens met 
Byzantium. Van toen af tot in het begin van 
de twintigste eeuw is het Osmaanse rijk de 
enige islamitische staat in het Midden-Oos
ten geweest d1e de confrontatie met het 
christelijke Europa, eerst vanuit een 

• Bovenstaande tekst rs gebaseerd op een inlerding gehou
den biJ de eerste gespreksronde tussen de Raad van 
Kerken in Nederland en de Turkse lslamitische Culturele 
Federatre (Den Haag, 26 1anuari 1985) 
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overheersende positie, later in de verdedi
ging, aanging. Het Osmaanse rijk was dan 
ook officieel een islamitische staat, gere
geerd volgens het islamitische recht, de Seri
at, waarin in principe ieder aspect van het 
Ieven van de moslims wordt geregeld. 

Christelijke onderdanen van een islamiti
sche staat 
De Islam kent christenen en joden - in te
genstelling tot andere niet-moslims - op 
grond van het feit dat zij in dezelfde openba
ringstraditie staan als de moslims zelf, de 
status van beschermde tweederangs bur
gers toe, die niet worden gedwongen tot 
bekering. In het Osmaanse rijk, dat door zijn 
veroveringen in Anatolie en in de Balkan de 
heerschappij was gaan voeren over zeer 
grote christelijke gemeenschappen, is aan 
dit principe uitvoering gegeven door middel 
van het zogenaamde mi//et-systeem. Dit 
hield 1n dat de verschillende christelijke ge
meenschappen (millets) alsmede de joodse 
gemeenschap een grote mate van autono
mie werd toegekend onder hun eigen gees
telijke leiders. Dezen waren dan tegenover 
het Osmaanse gezag verantwoordelijk voor 
de handhav1ng van de orde en de afdracht 
van de belastingen. Op deze manier vorm
den de christelijke gemeenschappen binnen 
het rijk grotendeels gesloten eenheden. We
liswaar werd een groot deel van de heersen
de Osmaanse elite gerecruteerd uit de chris
telijke bevolkingsgroepen op de Balkan, 
maar van dat proces maakte overgang tot 
de Islam en acceptatie van de Osmaanse 
cultuur en levensstijl een onvermijdelijk deel 
uit. 
De buitenlandse christenen (koopl1eden, di
plomaten) die in het rijk aanwezig waren, 
hadden een andere status. Dezen vielen in 
principe onder het recht van hun land van 
herkomst. Om hen enige bescherming te 
bieden en hun functioneren in het Midden
Oosten mogelijk te maken werd vanaf de 
zestiende eeuw voor steeds meer westerse 
mogendheden het systeem van de capitula
ties toegepast. Dit waren door de sultan aan 
de buitenlandse mogendheid toegekende 
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gunsten (beschreven in capita, vandaar de 
naam) waarvan de belangrijkste altijd waren: 
handelsprivileges en een mate van extraterri
torialiteit. Dit hield in dat ambassadeurs en 
consuls als vertegenwoordigers van hun 
land een aanzienlijke mate van zeggenschap 
kregen over het wei en wee van de Europese 
christenen in het Midden-Oosten. 
Voor de positie van de christenen in het 
Osmaanse rijk is heel belangrijk geweest dat 
deze twee systemen, het mu//et-systeem en 
de capitulaties, in zekere zin in elkaar zijn 
gevloeid. In de achttiende en negentiende 
eeuw gingen de Europese mogendhed~n 
meer en meer het recht opeisen niet aileen 
hun landgenoten te beschermen, maar ook 
de autochtone christelijke minderheden on
der hun protectie te plaatsen. Aan de 
autochtone christenen werden op hun aan
drang door de Osmaanse overheid een 
soort diploma's, berat genaamd, uitgegeven 
waarbiJ zij tot een soort ere-onderdanen van 
de vreemde mogendheid werden verklaard. 
Doordat Europa ten opzichte van het Mid
den-Oosten steeds sterker werd op econo
misch, politiek en militair gebied leverde 
deze status de christelijke m1nderheden veel 
voordeel op. Zij hadden veel gemakkelijker 
toegang tot de Europese markten en tot de 
zich snel moderniserende Europese tech
niek en cultuur. In de negentiende eeuw 
verdrongen vooral de Armenen en de 
Grieken dan ook de moslims uit grote delen 
van het economisch Ieven. Dit wekte Em bij 
de Osmaanse overheid en bij het lslamitl
sche deel van de bevolk1ng veel verzet. 

Nationalisme 
In de negentiende eeuw is het Osmaanse rijk 
meer en meer in het nauw gekomen en 
uiteindelijk ook uiteengevallen door een wes
ters importartikel: de ideolog1e van het natio
nalisme. Het hele complex van de millets en 
de buitenlandse protectie zorgde ervoor dat 
de semi-autonome chnstelijke gemeen
schappen sneller en sterker be1nvloed wer
den door nieuwe westerse ideeen en daar
van was in de eerste helft van de negen
tiende eeuw het nationalisme een van de 
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belangrijkste. Bovendien vormde juist hun 
relatieve autonomie een ideale voedingsbo
dem voor het ontstaan van een nationalis
tisch klimaat. De Grieken ontwikkelden al 
aan het begin van de negentiende eeuw een 
eigen nationalisme, later volgden de verschil
lende slavische volkeren (Serven, Bulgaren, 
Montenegrijnen) en vanaf 1880 ook de Ar
menen. 
De Osmanen reageerden in eerste instantie 
door het idee van de 'Eenheid der Volkeren' 
te propageren, een soort Osmaans patriot
tisme waarbij de christenen in ruil voor loyali
teit aan de Osmaanse troon gelijkberechti
ging met de moslims werd aangeboden. Dit 
idee bleek echter noch bij de christenen 
noch bij de moslims veel steun te ondervln
den. Onder Sultan Abdulhamit (1876-1909) 
werd in een poging tenminste het islamiti
sche deel van de bevolking aan zich te bin
den als tegengif het ideaal van het panisla
misme gelanceerd, de eenhe1d van aile mos
lims onder de sultan, die pretendeerde ook 
kalief te zijn, opvolger van de profeet Mo
hammed als Ieider van de islam1tische ge
loofsgemeenschap. Dit had het bijkomende 
voordeel dat er een drukmddel mee werd 
geschapen tegenover de verschillende kolo
niale mogendheden (Engeland, FranknJk, 
Rusland, ook Nederland) die het bestuur 
voerden over islamitische bevolkingen. Van
af de jaren negentig kwam echter ook een 
Turks national1sme op, in eerste instantie niet 
in het Osmaanse rijk, maar in Rusland, waar 
de Turkse bevolkingsgroepen zich door de 
assimilatiepolitiek van de Russ1sche regering 
bedreigd voelden. Later kreeg deze stro
ming steeds meer invloed op de Turkse 
bevolkingsgroep in het Osmaanse rijk, met 
name op de jongere officieren in het Ieger. 
Deze officieren, grotendeels van Turkse en 
vnjwel u1tslu1tend van islamitische afkomst, 
grepen in 1908 in de constitutionele revolutie 
de macht. Hoewel zij in eerste instant1e lip
pendienst bewezen aan het ideaal van de 
'eenheid der volkeren' werd vanaf 1908 het 
Turkse nat1onalisme steeds sterker. Deze 
tendens werd nog versterkt toen het Os
maanse rijk in de Balkanoorlog van 1912-
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1913 vrijwel al zijn Europese bezittingen en 
dus ook het grootste deel van zijn christelijke 
onderdanen verloor. Het Turks-islamitische 
element overheerste van toen af geheel. Op 
cultureel gebied ging het regime steeds 
meer de kant op van een doelbewuste 'turki
ficatie' -politiek. Hierdoor werden de overge
bleven minderheden in het rijk, die ook hun 
eigen nationale aspiraties koesterden nog 
meer van het rijk vervreemd. 

De Armeense kwestie 
In de eerste wereldoorlog leidden deze el
kaar bevechtende nationalismen tot het dra
ma dat bekend staat als de Armeense kwes
tie. AI in de jaren 1894-1896 was er agitatie 
en ook terreur geweest van Armeense groe
peringen die een eigen staat nastmefden. 
Deze waren door de Osmaanse overheid 
hardhandig onderdrukt. DeJong Turken, de 
nationalisten die in 1908 aan de macht wa
ren gekomen, werkten in eerste instantle met 
de Armeense nationalisten samen, maar 
daar kwam na de revolutie betrekkelijk snel 
een eind aan. In 1914 koos het Osmaanse 
rijk de kant van Duitsland, voornamelijk uit 
anti-Russ1sche motieven. De Armeense nati
onalisten zagen hierin hun kans en zij deden 
een beroep op Rusland hun streven naar 
een eigen staat te steunen. Rusland ging 
hierop 1n. Er werden zelfs Armeense vrijwilli
gerseenheden in het Russische Ieger opge
nomen. 
In de winter van 1914-1915 probeerden de 
Turken de Russen uit het oosten van Anato
lie te verdrijven, maar deze campagne liep 
op een fiasco uit, waarna de weg was vrijge
maakt voor een Russische invas1e. In deze 
situatie besloot de Jong Turkse Osmaanse 
regering de Armeense bevolking die zij als 
onbetrouwbaar beschouwde uit het krijgs
gebied te deporteren naar het noorden van 
de Syrische woestijn. Deze deportaties leid
den door een combinatie van primitieve om
standigheden, slechte organisatie en bruut 
(en vaak wreed) optreden van vooral lokale 
bestuurders en delen van de moslimbevol
king in het oosten tot een groot aantal 
slachtoffers onder de Armeense bevolking. 
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De schattingen over het exacte aantal 
slachtoffers !open zeer ver uiteen, maar naar 
mijn oordeel is het meest waarschijnlijk dat 
tussen de 500.000 en 600.000 mensen zijn 
omgekomen. Overigens vielen in een con
tra-terreur die georganiseerd werd door Ar
menen die onder bescherming van het Rus
sische Ieger optraden, ook nog eens duizen
den slachtoffers aan Turkse kant. Oat er 
behalve van deportaties ook sprake is ge
weest van een doelbewuste, door de rege
ring in Istanbul georganiseerde, genocide is 
tot op heden een onbewezen beschuldiging. 

Ataturk: onafhankelijkheidsstrijd en secu
larisatie 
Toen het Osmaanse rijk in 1918 militair ver
slagen was en een wapenstilstand met de 
Entente (In feite: Engel and) moest sluiten, 
werd het gebied dat op dat moment nog 
onder Osmaans bestuur stond, in feite Ana
tolie en een klein stukje van Thracie, ge
claimd door Turken, Grieken en Armenen, 
nog afgezien van de claims die Engeland, 
Frankrijk en ltalie als overwinnaars in de 
wereldoorlog hadden. 
Bij het vredesverdrag van Sevres (1921) 
moest de Osmaanse regering een zeer groot 
deel van de Griekse en Armeense claims op 
haar grondgebied accepteren, maar dit was 
van weinig praktisch belang, omdat op dat 
moment de Osmaanse regenng al vriJwel 
niets meer te vertellen had. Sinds eind 1918 
voerden Turkse nationalisten, voortgekomen 
uit de beweging der Jong Turken, vanuit het 
binnenland van Anato1'1e een onafhankelijk
heidsstrijd tegen de Entente en haar prote
ge's, de Armenen in het oosten en de 
Grieken in het westen. Oeze strijd eindigde in 
1922 in een complete militaire overwinning, 
die haar neerslag vond in het vredesverdrag 
van Lausanne (1923). Voor wat betreft de 
latere positie van de christelijke minderhe
den in Turkije is het van belang op te merken 
dat in dit verdrag aileen werd vastgelegd dat 
de Turkse regering garandeerde dat aan de 
minderheden gelijke rechten zouden worden 
toegekend als aan de islamitische meerder
heid. Er werd de minderheden in geen enkel 
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opzicht speciale voorrechten toegekend. 
Het numerieke belang van de minderheden 
nam sterk af doordat ook in 1923 onder 
auspicien van de Volkenbond een bevol
kingsuitwisseling werd doorgevoerd, waarbij 
een half miljoen Grieken uit Anatolie werden 
'ingeruild' tegen een geringer aantal Turken 
uit Griekenland. Aileen de Grieken uit Istan
bul konden in Turkije blijven. Bij de bepaling 
van iemands nationaliteit werd bij deze gele
genheid overigens religie als de maatstaf 
gehanteerd. Ook Turkssprekende Grieks-or
thodoxen werden uitgewezen. 
In 1923 werd officieel de Turkse republiek 
uitgeroepen. In de jaren die volgden was een 
van de voornaamste kenmerken van de poli
tiek van de republiek de secularisatie. Oeze 
secularisatiepolitiek kreeg af en toe zelfs een 
anti-religieus karakter. In 1924 werd het kali
faat afgeschaft (het sultanaat was al twee 
jaar eerder verdwenen) en in de jaren daarna 
werd de Islam ngoureus teruggedrongen uit 
het maatschappelijk Ieven, u1t het onderwijs 
en uit de rechtspraak. Het regime streefde 
ernaar de Islam terug te brengen van een 
compleet maatschappelijk-cultureel sys
teem tot de status van een persoonliJke 
overtu1g1ng. De enige formele band die er 
sinds deze tijd nog is tussen staat en rel1gie, 
is het Oiyanet 1:;/eri Bac;kanligi (Oirectoraat 
voor Religieuze Zaken). Bij d1t alles geldt dat 
deze secularisatie, net als van de gehele 
Turkse revolutie, grotendeels een hervor
ming was die van bovenaf door een vooruit
strevende elite werd opgelegd aan een gro
tendeels nog zeer conservatieve en dlep 
religieuze bevolking. Dit zou bij de latere 
democratisering in Turkije belangrijke gevol
gen hebben. 

Conclusie: huidige situatie en perspec
tieven 
Wettelijk past de Turkse overheid sinds de 
AtatUrk-hervormingen geen enkele vorm van 
religieuze discriminatie meer toe. Een groot 
dee! van de leidende elite van hetland denkt 
zelf ook seculier. Hier staat tegenover dat 
door het karakter van de secularisatiepolitiek 
(opqeleqd door een elite aan een religieuze 
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bevolking) grote delen van de bevolking wei 
langs religieuze lijnen zijn blijven denken. 
Voor het grootste deel der Turken, vooral op 
het platteland, is een Turk nog steeds per 
definitie een moslim. Hierdoor komt informe
le discriminatie vooral op het platteland en 
onder de lagere ambtenarij wei degelijk voor. 
In de grate steden, met name Istanbul, waar 
het overgrote deel van de christelijke bevol
king woont, is hun situatie relatief goed. Daar 
beschikken de minderheden ook over eigen 
religieuze en onderwijsinstituten. Op het 
jjlatteland, vooral in het zuid-oosten, is de 
situatie beslist slechter. Daar komt intimida
tie van de christenen regelmatig voor. Er is 
echter ook daar geen sprake van een offici
eel gesteunde discriminatie. Bovendien mag 
niet uit het oog verloren worden dat het zeer 
waarschijnl1jk is dat de emigrat1e uit het zeer 
arme zuid-oosten van Turkije voor een groot 
deel economisch gemotiveerd is. 
Een nieuwe factor in de situatie is het opko
mende islamitische fundamentalisme. AI 
sinds de vijftiger jaren is er in Turkije meer 
ruimte gekomen voor invloed van de islam 
op het openbare Ieven. Dit is een recht
streeks gevolg van de invoering van de de
mocratie. Het feit dat de partijen echt om de 
gunst van de kiezer moesten gaan dingen 
heeft de invloed van de religieus-conserva
tieve plattelandsbevolking vergroot. Ook de 
urban1senng en - later - de groe1ende in
vloed van de Arabische Ianden hebben deze 
tendens versterkt. De laatste jaren lijkt ook 
onder de polit1eke elite de invloed van islami
tisch fundamental1stisch denken hand over 
hand te groeien. Die invloed is binnen de 
huidige regeringspartij (de Anavatan Partisi 
van Ozal) ongetwijfeld zeer groot. 
Een werkelijk perspectief lijkt er voor de 
christelijke gemeenschappen in Turkije nau
welijks te bestaan. In de eerste plaats moe
ten we constateren dat het om zeer kleine 
groepen gaat. De meest betrouwbare gege
vens luiden dat het gaat om maximaal 
70.000 Grieks-orthodoxen, 20.000 Syrisch
orthodoxen en misschien 35.000 Armenen. 
Oat betekent op een bevolking van ongeveer 
vijftig miljoen zielen minder dan een kwart 
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procent. De positie van deze groepjes is in 
Turkije zelf dan ook, in tegenstelling tot de 
Armeense terreur in het buitenland en de 
aspiraties van de Koerden 1n het binnenland, 
geen politieke issue. De groepen vormen 
onontkoombaar een restverschijnsel uit een 
voorbije periode, die van het multinationale 
Osmaanse rijk. Hoezeer ook de Turkse over
heid het Ataturkistische ideaal van de secu
liere staat serieus blijft nemen (dus zelfs als 
de fundamenten daarvan niet door funda
mentalistische stromingen aangetast zullen 
worden), het blijft een feit dat de ontwikkeling 
door de getalsmatige overmacht van de isla
mitische bevolking maar in een richting lijkt 
te kunnen gaan. 
Voor een oplossing van het conflict met de 
Armenen lijkt al evenmin veel perspectief 
aanwezig. De motieven van de Armeense 
terreur zijn wraak, de eis dat de Turkse rege
ring de aansprakelijkheid voor de gebeurte
nlssen van 1915 op zich neemt en territoriale 
eisen. Het wraakmotief is natuurlijk ipso fac
to uitzichtloos. Het lijkt onmogelijk dat de 
Turkse republiek de verantwoordelijkheid 
voor de politiek der Jong Turken of voor het 
vredesverdrag van Sevres op zich kan of wil 
nemen en de territoriale eisen zijn nu net als 
in 1918 of in 1923 voor de Turken onaan
vaardbaar omdat in het betrokken gebied 
(Oost-Anatolie) nu vriJwel geen Armenen 
meer wonen en de meerderheid er zelfs voor 
1914 islamitisch was. Aan de andere kant 
zou de Turkse regering juist uit het feit dat zij 
niet aansprakelijk gesteld kan worden, de 
moed moeten putten openheid van zaken te 
geven en bijvoorbeeld de Turkse staatsar
chieven open te stellen voor onafhankelijk 
onderzoek. 
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