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ABSTRACT 

 

Dit onderzoek toont de evolutie aan van partijpolitiek en publiek euroscepticisme in Turkije waarbij 

wordt gekeken naar de tendenzen die werden vastgesteld bij eerder onderzoek in de voormalige 

kandidaat-lidstaten van Centraal- en Oost- Europa. Gezien het fenomeen euroscepticisme in de 

Centraal- en Oost-Europese landen aan relevantie won, is het niet onnuttig de situatie te bekijken voor 

kandidaat-lidstaat Turkije. De onderzoeksperiode wordt opgedeeld in een periode voor de start van de 

toetredingsonderhandelingen in 2005 en de periode na de start van de toetredingsonderhandelingen. 

Het land wacht immers al decennia lang op toetreding. Om het fenomeen te analyseren in het Turkse 

politieke landschap dat in dit onderzoek bestaat uit de AKP, CHP, MHP, DYP/DP, SP, IP en TKP, 

werd gebruik gemaakt van oude en recente partijprogramma’s, verkiezingsprogramma’s, 

verkiezingsresultaten, rapporten en krantenartikels. Om euroscepticisme te analyseren bij de publieke 

opinie werd gebruik gemaakt van alle beschikbare Eurobarometerrapporten sinds 2001. Deze werden 

aangevulde met informatie uit andere papers en rapporten. Het onderzoek zal aantonen dat zowel het 

partijpolitiek en publiek euroscepticisme gestegen is en zelfs in graad stijgt naarmate de 

toetredingsonderhandelingen blijven aanslepen. Heel wat tendenzen die werden vastgesteld bij de 

Centraal- en Oost- Europese landen gaan op voor kandidaat-lidstaat Turkije. Sterker nog, zowel het 

politieke landschap als de publieke opinie begint zijn interesse in de toetreding en de Europese Unie 

te verliezen en dat manifesteert zich in grotere mate van euroscepticisme en zelfs een verandering 

van euroscepticismegraad. 
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1 INLEIDING 

De relatie tussen Turkije en de Europese Unie is op zijn minst chaotisch te noemen. Sinds de jaren 50 

hengelt het land naar een status als lidstaat van de EU maar werd het een aantal keer tegengewerkt 

door de Europese Unie. Tot op heden is het land nog steeds geen lid en raakt het geduld van zowel 

de Turkse politieke partijen en de Turkse publieke opinie op. 

Dit onderzoek spitst zich vooral toe op het fenomeen euroscepticisme binnen het Turks politiek 

landschap en de Turkse publieke opinie. In dit onderzoek werd gekozen voor een onderzoeksperiode 

tussen tien en twaalf jaar om een evolutie te kunnen aantonen en wordt er een specifiek onderscheid 

gemaakt tussen de periode voor de start van de toetredingsonderhandelingen en de periode daarna. 

De basis voor dit onderzoek bevindt zich in voorgaande onderzoeken die zich vooral focusten op ex-

kandidaat-lidstaten uit Centraal- en Oost- Europa. Deze deden de nood naar meer onderzoek 

aanwakkeren gezien de gelijkaardige trends die werden vastgesteld in verschillende Centraal- en 

Oost-Europese landen omtrent de verschillende fases in het toetredingsproces. Uit die conclusies 

werden volgende onderzoeksvraag en deelvragen opgesteld: 

Kernvraag:  

Kunnen de tendenzen rond euroscepticisme in de toetredingsonderhandelingen van Centraal- en 

Oost- Europa ook waargenomen worden in het toetredingsproces van Turkije? 

Of met andere woorden: Kan er een bepaalde evolutie aangetoond worden in eurosceptisch gedrag 

bij Turkse politieke partijen en de Turkse publieke opinie die gelijkaardig is aan de evolutie die in 

Centraal- en Oost-Europese landen heeft plaatsgevonden? 

Deelvragen: 

Is het partijpolitiek euroscepticisme toegenomen doorheen het toetredingsproces zoals dit het geval 

was bij veel Centraal- en Oost-Europese landen? 

Is het publiek euroscepticisme toegenomen doorheen het toetredingsproces zoals dit het geval was bij 

veel Centraal- en Oost-Europese landen? 

Met dit onderzoek wordt al dan niet aangetoond of bepaalde tendenzen die werden vastgesteld ook 

gelden voor Turkije. Wat in dit onderzoek wordt geconcludeerd omtrent Turkse politieke partijen en de 

Turkse publieke opinie kan niet gegeneraliseerd worden voor andere kandidaat-lidstaten. 

Het onderzoek start met een kort overzicht van de hoogtepunten van de betrekkingen tussen Turkije 

en de Europese Unie. In het overzicht  kunnen al enkele hindernissen en wrevel vastgesteld worden 

vanuit beide partijen. Deze historiek wordt gevolgd door een beknopte literatuurstudie waarin de 

grondleggers van de materie rond euroscepticisme zoals Taggart, Szczerbiak, Kopecky en Mudde aan 

bod komen en waarin de conclusies van het onderzoek gevoerd bij Centraal- en Oost-Europese  

landen kort worden weergegeven. De  literatuurstudie sluit af met een samenvattend schema. 
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Voor de resultaten van het eigenlijke onderzoek worden weergegeven, wordt het onderzoeksopzet 

kort uiteengezet. De belangrijkste onderzoeksvragen en deelvragen worden weergegeven net als de 

onderzochte hypothesen voor de Turkse politieke partijen en de Turkse publieke opinie. De methoden 

voor het operationaliseren van de hypothesen om zo een antwoord te vinden op de onderzoeksvragen 

worden verduidelijkt eveneens als de indicatoren die zullen worden gebruikt. 

Het specifieke onderzoek is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel behandelt het Turkse politieke 

landschap. Partijen zoals de AKP, CHP, MHP, DP, IP, SP en TKP worden geanalyseerd op 

partijstandpunten, verkiezingsstandpunten, verkiezingsresultaten, uitspraken van partijleden en 

rapporten om al dan niet een eurosceptische tendens aan te tonen. Iedere partij wordt binnen het 

tweedimensionele schema van Kopecky en Mudde geplaatst, binnen de soft of hard eurosceptische 

categorie van Taggart en Szczerbiak en er wordt een evolutie aangetoond van het stemmenaantal per 

partij bij de verkiezingen van 2002, 2007 en 2011. Dit wordt gevolgd door de conclusies die gemaakt 

werden omtrent euroscepticisme in het Turks politiek landschap en wordt de opdeling gemaakt in de 

periode voor en na de start van de toetredingsonderhandelingen in 2005. Het onderzoek eindigt met 

het toetsen van vooropgestelde hypothesen en een algemene conclusie. 

Het tweede deel van het onderzoek analyseert de houding van de Turkse publieke opinie aan de hand 

van Eurobarometerrapporten en aanvullende onderzoeken. Er wordt een evolutie aangetoond aan de 

hand van verschillende categorieën die de Eurobarometerrapporten bevatten. Dit wordt jaar per jaar 

bekeken. Eveneens worden er conclusies gemaakt omtrent euroscepticisme binnen de Turkse 

publieke opinie zowel voor als na de start van de toetredingsonderhandelingen in 2005. Het tweede 

deel van het onderzoek sluit op gelijkaardige wijze af namelijk met het toetsen van de hypothesen en 

een algemene conclusie. 

Het onderzoek omtrent euroscepticisme bij Turkse politieke partijen en de Turkse publieke opinie zal 

afgesloten worden met een eindconclusie en verdere suggesties voor onderzoek. 

2 HISTORIEK KANDIDAAT-LIDMAATSCHAP TOT DE EUROPESE UNIE 

Om bepaalde zaken van euroscepticisme bij politieke partijen en de publieke opinie in Turkije beter te 

kunnen plaatsen, is een korte schets van de relatie tussen de EU en Turkije noodzakelijk. Hieronder 

zullen enkele belangrijke data aangehaald worden en kan opgemerkt worden dat er sinds de jaren 50 

een haat-liefde-verhouding tussen beide bestaat. 

Turkije is een land dat een historische band heeft met het Westen en de Europese Unie. Op 29 

oktober 1923 werd de eerste steen voor ‘Europeanisering’ van het land gelegd. Toen riep Atatürk, 

vader van de Turken, de republiek Turkije in het leven.   

In de jaren 50 maakte de toenadering van Turkije tot de Europese Gemeenschap deel uit van de 

Turkse verankering in het Westen. Begin augustus 1950 werd het Turkse associatieverzoek 

overhandigd aan Pella, de toenmalige voorzitter van de Europese Economische Gemeenschap. De 
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groeiende Turkse markt en goedkope arbeid droegen bij tot een positieve ontvangst van het verzoek 

(Rochtus, De Vylder, & Yüksel, 2002, pp. 132-159). 

In de jaren 60 startten de onderhandelingen met Turkije maar kenden een moeizaam verloop. Dit had 

te maken met de politieke ontwikkelingen en met het langdurig economisch verzoek dat de realisatie 

van een associatie vooraf moest gaan. Op 12 september 1963 werd het Verdrag van Ankara 

getekend tussen de EEG en Turkije. Voor Turkije betekende dit specifiek dat het Verdrag als een 

‘wachtkamer’ voor toetreding mocht beschouwd worden. Toch werd doorheen de jaren het geduld van 

de Europese Gemeenschap (EG) danig op de proef gesteld door de Turkse regering.  Zo saboteerden 

ze meermaals het akkoord door onder andere de douanerechten te verhogen en zich niet aan te 

passen aan het landbouwbeleid van de Gemeenschap (Rochtus, De Vylder, & Yüksel, 2002, pp. 132-

159).  

De jaren 70 worden gekenmerkt door de bevriezing van de relaties tussen de EU en Turkije doordat 

de EG weigerde financiële en economische hulp te verlenen aan Turkije die op dat moment 

economische moeilijkheden had. 

Eind jaren 80 diende Turkije een toetredingsaanvraag in die door de Europese Commissie (EC) 

becommentarieerd werd. Het advies van de EC plaatste de Turkse binnenlandse situatie op de 

voorgrond die op dat moment niet goed was. Hiermee werd vooral gedoeld op de situatie inzake 

mensenrechten die te wensen overliet en de normen inzake democratie zoals die belichaamd worden 

binnen de EU. De ontgoocheling bij de Turkse Gemeenschap was groot. 

Het begin van de jaren 90 start met de voorstelling van het Matutes Pakket. Daarin werden vier 

actiepunten aangeduid die de relaties tussen de EG en Turkije zouden verbeteren. 1997 werd een 

cruciaal jaar voor zowel Turkije als de Europese Unie. Op de Europese Top van Luxemburg zouden 

de Turken het antwoord krijgen op de vraag of Turkije een plaats zou krijgen binnen de Unie. Ze 

kregen vooraf een positief signaal maar moesten hun binnenlandse problemen oplossen. Daarmee 

hamerde de Europese Unie nogmaals op de situatie omtrent de mensenrechten en democratie maar 

het ging ook over het beschermen en respecteren van minderheden, het tot stand brengen van 

stabiele betrekkingen met Griekenland en het oplossen van de Cypruskwestie. Later dat jaar op de 

Europese Top van Luxemburg bereikte de ontgoocheling van Turkije zijn hoogtepunt. Met Polen, 

Hongarije, Tsjechië, Slovenië, en Cyprus wou de Unie de toetredingsonderhandelingen al beginnen. 

Er ook stond er een tweede groep van zeven landen (Bulgarije, Roemenië, Letland, Litouwen, 

Estland, Slowakije en Malta) klaar om toe te treden. De onderhandeling met deze laatste groep 

werden niet gestart maar wel voorbereid. Turkije voelde zich als oudste aanbidder gepasseerd en wou 

dit niet over zich laten gaan. De politieke dialoog werd onmiddellijk opgeschort.  De Turkse frustratie 

had volgens Rochtus, De Vylder en Yüksel met twee zaken te maken (Rochtus, De Vylder, & Yüksel, 

2002, pp. 132-159).  

Ten eerste hadden Griekenland, Spanje en Portugal een groot economisch en politiek voordeel 

gehaald uit de toetreding tot de EU.  
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Ten tweede speelde de grote betrokkenheid die de Europese Unie toonde aan de Centraal- en Oost-

Europese landen hen parten. De massale financiële steun van de EU aan Centraal- en Oost-Europa 

vormde een bijkomende bron van ergernis voor Turkije.  

Uiteindelijk kreeg Turkije op de Top van Helsinki in 1999 de status van kandidaat-lidstaat 

toegekend. Toen werd beslist dat de onderhandelingen ten vroegste in 2004 konden starten. Tegen 

dan moest men vooruitgang geboekt hebben in de kwestie mensenrechten, de grensgeschillen met 

Griekenland, het Koerdische probleem en een politieke oplossing voor de opdeling van het eiland 

Cyprus (dit bestaat voor de helft uit Turks-Cyprioten) gevonden hebben. 

De jaren 2000 startten dus met een euforisch Turkije. Met een hernieuwd vertrouwen van zowel de 

EU als Turkije moet het land de weg effenen naar de toetreding waar ze al zo lang op wachten. Dit zal 

opnieuw gepaard gaan met heel wat hindernissen waaronder de politieke en administratieve 

mallemolen. 

Op 3 oktober 2005 werden de toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Turkije officieel gestart 

(Rochtus, De Vylder, & Yüksel, 2002, pp. 132-159). 

In juni 2006 worden de onderhandelingen geopend over het hoofdstuk wetenschap en onderzoek. 

Later dat jaar in december besloot de Raad dat acht relevante hoofdstukken niet geopend konden 

worden en dat geen enkel hoofdstuk voorlopig wordt afgesloten tot Turkije de verplichtingen uit het 

aanvullende protocol van de Associatieovereenkomst van Ankara nakomt. Tot op dat moment had 

Turkije dat protocol niet op Cyprus toegepast. Turkije weigert onder druk van de binnenlandse 

publieke opinie om zijn luchtruim en wateren te openen voor Cypriotische vliegtuigen en schepen wat 

een ernstige tekortkoming op vlak van open grenzen met de Europese lidstaten betekent (European 

Commission, 2010). De acht hoofdstukken zijn: vrij verkeer van goederen, recht om zich te vestigen 

en vrijheid om diensten te verlenen, financiële diensten, landbouw en plattelandsontwikkeling, visserij, 

vervoersbeleid, douane-unie, buitenlandse betrekkingen (Europese Commissie, 2010). 

In 2007 worden de onderhandelingen over vijf hoofdstukken geopend: ondernemingen en industrie, 

financiële controle, statistiek, trans-Europese netwerken en consumentenbescherming en 

volksgezondheid (European Commission, 2010). 

In 2008  worden de onderhandelingen aangevat over vier nieuwe hoofdstukken: intellectuele 

eigendom, vennootschapsrecht, vrij verkeer van kapitaal en informatiemaatschappij en media 

(European Commission, 2010). 

In 2009 worden de onderhandelingen over de hoofdstukken belastingen en milieu geopend (European 

Commission, 2010). 

Op 30 juni 2010 worden de onderhandelingen over hoofdstuk 12 geopend namelijk voedselveiligheid, 

veterinair en fytosanitair beleid (Europese Commissie, 2010) . 
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De conclusie van deze historiek is dat de verscheidenheid in Turkije een troef kan zijn maar ook 

enorm veel problemen met zich meebrengt. De Europese Unie twijfelt nog steeds aan de Europese 

identiteit van Turkije, de islamcultuur, het Turks nationalisme en de toepassing van waarden zoals 

democratie en eerbiediging van de mensenrechten. Vele Turkse oppositiepartijen en een groot deel 

van de Turkse bevolking vragen zich terecht af of Turkije ooit aanvaard zal worden als lid indien het de 

voorwaarden vervult. Zij vragen zich af of er nieuwe obstakels  gezocht zullen worden om 

lidmaatschap te beletten (Rochtus, De Vylder, & Yüksel, 2002, pp. 132-159). Eveneens kan 

vastgesteld worden dat de toetredingsonderhandelingen nog lang zullen aanslepen. Slechts weinig 

hoofdstukken zijn momenteel afgesloten, heel wat hoofdstukken zijn geopend maar niet afgerond en 

sterker nog een groot aantal hoofdstukken zijn zelfs bevroren (Europese Commissie, 2010). 

3 EUROSCEPTICISME 

3.1 ALGEMEEN 

“Euroscepticism expresses the idea of contingent or qualified opposition, as well as incorporating 

outright an unqualified opposition to the process of European integration” (Taggart, 1998, pp. 363-

388). 

Taggart is degene die met deze ruime interpretatie van euroscepticisme aanleiding gegeven heeft tot 

heel wat onderzoek rond deze term. Hij is één van de grondleggers rond deze materie. Toch is 

euroscepticisme een begrip dat ontstaan is via het journalistieke discours en niet zozeer via politieke 

impulsen. Het wordt gebruikt als overkoepelende term voor een geheel aan attitudes tegen de 

Europese integratie in het algemeen en de oppositie in Europa. Verschillende papers en seminaries 

rond euroscepticisme halen theoretische tegenstellingen naar boven die gebaseerd zijn op twee 

vragen.  

- Ten eerste, hoe wordt euroscepticisme gedefinieerd? 

- Ten tweede, hoe komt het dat politieke partijen eurosceptische standpunten 

innemen? 

Szczerbiak en Taggart waarschuwen analisten dat de definitie van euroscepticisme goed afgebakend 

moet worden en moet refereren naar partijhoudingen ten opzichte van de Europese integratie en meer 

bepaald naar EU-principes en het huidige of toekomstige traject dat de Europese Unie wil volgen. 

Toch is het zo dat hoe gedetailleerder de definitie wordt, hoe moeilijker het wordt om euroscepticisme 

te gaan operationaliseren (Szczerbiak & Taggart, 2003, p. 5). 
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3.2 DEFINITIES 

3.2.1 PUBLIEK EN PARTIJPOLITIEK EUROSCEPTICISME 

Een fundamenteel onderscheid in het onderzoek naar euroscepticisme is dat tussen publiek en 

partijpolitiek euroscepticisme. Publiek euroscepticisme is het scepticisme dat heerst bij de publieke 

opinie. Die heeft bijvoorbeeld bepaalde verwachtingen bij de toetreding tot de Europese Unie. 

Wanneer deze niet kunnen vervuld worden door de EU of afwijken van hetgeen de publieke opinie 

verwacht, dan ontstaat publiek euroscepticisme. Partijpolitiek euroscepticisme is scepticisme dat 

ontstaan is vanuit het politieke systeem van een land, meer bepaald vanuit de politieke partijen. Beide 

soorten zijn niet noodzakelijk met elkaar verbonden. Publiek euroscepticisme vertaalt zich daarom niet 

in partijpolitiek euroscepticisme. Dit komt omdat niet alles wat leeft bij de publieke opinie zijn weg vindt 

naar de (partij)politiek. Politieke partijen hebben namelijk de mogelijkheid om bepaalde zaken te 

filteren of zelfs tegen te houden. Beiden komen doorheen deze paper aan bod (Szczerbiak & Taggart, 

2003, pp. 1-4). 

3.2.2 HARD EN SOFT EUROSCEPTICISME 

 Szczerbiak en Taggart hebben baanbrekend werk geleverd in het onderzoek naar euroscepticisme. 

Zij delen euroscepticisme en dan vooral partijpolitiek euroscepticisme op in een harde en zachte 

variëteit. Hard euroscepticisme houdt de algemene verwerping van het Europese project in. Harde 

eurosceptici in kandidaat-lidstaten zijn resoluut tegen de toetreding van hun land tot de Europese 

Unie. Soft euroscepticisme is een meer verfijnde vorm van oppositie tegen de Europese integratie. Het 

land in kwestie is in principe niet tegen de Europese integratie maar kan zich niet vinden in de 

besluitvorming of kenmerken van bepaalde beleidsdomeinen (Taggart & Szczerbiak, 2004, pp. 3-4).  

3.2.3 BELEIDSEUROSCEPTICISME EN NATIONALE BELANGENEUROSCEPTICISME 

Soft euroscepticisme kan nog opgedeeld worden in beleids-euroscepticisme en nationale belangen-

euroscepticisme, al kunnen deze soms overlappen. Beleids-euroscepticisme houdt in dat men 

weerstand kan bieden tegen bepaalde maatregelen om de politieke of economische integratie te 

verdiepen. In dit geval kunnen eurosceptici de Europese integratie steunen maar bezwaren maken 

tegen bepaalde beleidsinitiatieven. Voor kandidaat-lidstaten kan beleids-euroscepticisme resulteren in 

het niet implementeren van het acquis communautaire. Nationale belangen-euroscepticisme heeft te 

maken met het verdedigen van de nationale belangen. Ook deze sceptici kunnen het Europese 

project steunen in het algemeen maar willen ook het gevoel hebben dat de nationale belangen 

beschermd worden. Dit soort euroscepticisme komt heel vaak voor in kandidaat-lidstaten (Taggart & 

Szczerbiak, 2004, p. 5).   
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3.2.4 PARTIJPOSITIES OVER EUROPESE INTEGRATIE 

Kopecky en Mudde hebben getracht een schema te ontwerpen waarbij de oppositie in Europa in het 

algemeen en euroscepticisme in het bijzonder geanalyseerd kan worden door partijpolitiek gedrag te 

bestuderen ten opzichte van Europese integratie. Dit deden ze voor vier landen in Centraal-en Oost-

Europa. Het gaat om een twee-dimensioneel schema waarbij partijstandpunten over Europa  worden 

afgebeeld op basis van het onderscheid tussen diffuse en specifieke steun voor Europese integratie. 

Diffuse steun duidt dan op steun voor de algemene ideeën van Europese integratie die de Europese 

Unie onderbouwen. Specifieke steun gaat over steun voor de Europese Unie zoals ze momenteel is 

en hoe ze evolueert. Deze twee dimensies leidden tot vier categorieën van partijstandpunten omtrent 

Europa. De eerste groep zijn de ‘Euroenthousiasts’, zij ondersteunen de algemene ideeën van 

Europese integratie en geloven dat de Europese Unie de institutionalisering van deze ideeën is of zal 

worden. De tweede groep zijn de ‘Eurosceptics’, deze ondersteunen de algemene ideeën van de 

Europese integratie maar zijn pessimistisch over de EU en de huidige/ toekomstige weerspiegeling 

van deze ideeën. De derde groep zijn de ‘Eurorejects’, deze onderschrijven niet de ideeën die ten 

grondslag liggen aan het Europese integratieproces evenmin als de Europese Unie. De vierde groep 

zijn ten slotte de ‘Europragmatists’. Deze groep biedt geen ondersteuning aan de algemene ideeën 

van Europese integratie die ten grondslag liggen aan de Europese Unie maar eveneens zullen ze zich 

er niet tegen keren. Wel steunen ze de Europese Unie als instelling. Binnen deze groep zitten vooral 

partijen die geen sterke ideologische mening hebben over de Europese integratie. Op basis van 

pragmatische overwegingen zullen ze beslissen om al dan niet een positieve beoordeling over de 

integratie te geven en dan vooral omdat dit rendabel zou zijn voor hun eigen land of kieskring. 

Hieronder een afbeelding van het schema zoals Kopecky en Mudde het bedoelden (Kopecky & 

Mudde, 2002, pp. 298-303). 

 Houding tegenover Europese Integratie 

Houding tegenover de 

Europese Unie als geheel 

Euroenthusiasts 

(pro-integratie en pro-EU) 

 

Europragmatists 

(anti-integratie, pro-EU) 

Eurosceptics 

(pro-integratie, anti-EU) 

Eurorejects 

(anti-integratie, anti-EU) 

Figuur 1: Origineel schema Kopecky & Mudde 
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3.3 OORZAKEN VAN PARTIJPOLITIEK EUROSCEPTICISME 

Een theoretische kwestie waarmee analisten van partijpolitiek euroscepticisme verveeld zaten, was de 

vraag over de oorzaak van dit fenomeen. De oorzaken die algemeen in de literatuur voorkomen 

kunnen opgedeeld worden in strategisch-tactische factoren en ideologisch-programmatische factoren. 

3.3.1 STRATEGISCH-TACTISCHE FACTOREN 

De aanpak die door Sitter gehanteerd wordt, ziet partijpolitiek euroscepticisme als een kwestie van 

strategische positionering en gelinkt aan wat hij noemt oppositiepolitiek. Een andere school van 

theoretici duidt de relevantie aan van drijfveren gecreëerd door politieke instanties zoals bijvoorbeeld 

het electorale systeem, types van wetgeving of de distributie van macht binnen staatsinrichtingen 

(Szczerbiak & Taggart, 2003, pp. 17-20). 

3.3.2 IDEOLOGISCH-PROGRAMMATISCHE FACTOREN 

De analyse van Kopecky en Mudde heeft geprobeerd om rekening te houden met de verschillende 

situaties waar ideologie en strategie de partijposities kunnen bepalen. Volgens hen bepaalt de 

ideologie een duidelijke attitude ten opzichte van de Europese integratie terwijl de strategie bepaalt  of 

een partij het huidige traject van de Europese Unie steunt of niet (Kopecky & Mudde, 2002, pp. 298-

303). 

3.3.3 PARTIJPOSITIONERING EN GEBRUIK VAN EUROSCEPTICISME ALS 

ELEMENT BINNEN PARTIJEN 

Onderzoekers van het Sussex European Institute vinden dat de opdeling in strategisch-tactische 

factoren en ideologisch-programmatische factoren te veel in hokjes wordt geplaatst. Zij hebben hier 

enkele opmerkingen bij. Volgens de gegevens van hun enquête die gebaseerd is op eurosceptische 

partijen bleek dat er geen linear verband bestond tussen euroscepticisme en links-rechts op het 

politieke spectrum. Ze vonden ook een tendens waarbij eurosceptische partijen zich lokaliseerden in 

de periferie of bij de extremen van de partijpolitiek. Zij vinden de bewijzen die in voorgaande stukken 

werden gegeven niet correct en doelen op de noodzaak van meer onderzoek rond deze kwestie. Veel 

van de verwarring heeft volgens hen te maken met de samensmelting van de positionering van de 

partij en het gebruik van euroscepticisme als middel binnen een partij. Er zijn heel wat voorbeelden te 

geven van partijen die zich als eurosceptisch profileren maar die niet noodzakelijk euroscepticisme als 

middel gebruiken in hun discours. Agnes Batory duidt enkele Hongaarse partijen aan die hun retoriek 

rond euroscepticisme hebben verzacht of verscherpt om te kunnen aansluiten bij hun electorale 

strategie of coalitietactiek. Maar op hetzelfde moment zijn ze hun onderliggende positie van 

ideologische vijandigheid tegen de Europese integratie blijven behouden. Daarom pleit het voor een 

duidelijke afbakening van partijpositionering en euroscepticisme als middel binnen partijen. Zij geloven 

dat deze twee fenomenen afzonderlijke oorzaken hebben die al dan niet verklaren of ideologisch-



 
 

9 
 

programmatische of strategisch-tactische factoren een rol spelen bij partijpolitiek euroscepticisme 

(Szczerbiak & Taggart, 2003, pp. 17-20).  

3.3.4 EVOLUTIE EUROSCEPTICISME VOOR, TIJDENS EN NA DE TOETREDING 

Volgens Vachuodova maken partijsystemen van kandidaat-lidstaten een voorspelbare evolutie 

doorheen de tijd. Voor de toetredingsonderhandelingen gaan de meeste (grote) partijen hun agenda 

aanpassen om aan de voorwaarden van het lidmaatschap te voldoen. Er zal op dat moment heel 

weinig euroscepticisme aan het oppervlak komen omdat men tot de Europese Unie wil behoren. Toch 

kan er al enig euroscepticisme optreden wanneer de Europese Unie de kandidaat-lidstaat onderdrukt 

tijdens de toetredingsonderhandelingen. Het gebeurt wel eens dat de Europese Unie zaken probeert 

door te duwen die niet opgenomen zijn in het acquis communautaire (Vachudova, 2008, pp. 861-862).  

Soms moeten kandidaat-lidstaten zaken overnemen of onpopulaire toegevingen doen die niet 

aansluiten bij de identiteit van de staat. Vaak verliezen lidstaten ook subsidies door een lidmaatschap 

met de Europese Unie aan te gaan (Moravcsik & Vachudova, 2002, pp. 1-9). Veel heeft dus ook te 

maken met de transitie die de kandidaat-lidstaat moet doorlopen om een volwaardig EU-lid te worden. 

Verloopt deze slecht, dan zal men de EU negatiever bekijken en omgekeerd (Vachudova, 2008, p. 

861). Wat we zeker niet uit het oog mogen verliezen is dat kandidaat-lidstaten heel wat meer vereisten 

opgelegd krijgen in vergelijking met de oude lidstaten. Zo kan bij kandidaat-lidstaten het gevoel van 

euroscepticisme sterker aanwezig kan zijn (Aytac & Kiratli, 2008, pp. 1-3). Na de toetreding tot de EU 

volgt opnieuw partijcompetitie. Dan kunnen bepaalde partijen nationalistische en cultureel 

conservatieve posities gaan innemen. Dit kan ertoe leiden dat partijpolitiek euroscepticisme de kop 

gaat opsteken (Vachudova, 2008, p. 861).  

3.4 VERGELIJKING LIDSTATEN EU EN KANDIDAAT-LIDSTATEN EU 

3.4.1 ONDERZOEK TAGGART EN SZCZERBIAK IN 2002 

Taggart en Szczerbiak hebben hier ook hun bijdrage geleverd. Zij hebben een vergelijking gemaakt 

tussen de aangesloten lidstaten van de EU  en de kandidaat-lidstaten in 2002. Toen concludeerden ze  

dat eurosceptische politieke partijen in Centraal- en Oost-Europa op meer steun konden rekenen dan 

de eurosceptische partijen in de lidstaten. Ook blijken soft eurosceptische partijen in Centraal- en 

Oost-Europese landen belangrijker te zijn voor hun partijsysteem dan in de lidstaten. Heel 

merkwaardig is dan ook dat zich het omgekeerde voordoet voor hard euroscepticisme. De steun voor 

hard eurosceptische partijen ligt in Centraal- en Oost-Europa heel laag terwijl de steun voor hard 

eurosceptische partijen in sommige lidstaten soms opmerkelijk hoog kan zijn. Wat betreft het politieke 

spectrum bevinden de eurosceptische partijen in Centraal- en Oost-Europa zich vooral rechts terwijl 

het euroscepticisme in de lidstaten zowel links als rechts op het politieke spectrum terug te vinden is. 

Ook zijn politieke partijen in de periferie vaker geneigd zich eurosceptisch op te stellen, wat niet geldt 

voor de regerende partijen. 
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Toch concluderen Taggart en Szczerbiak dat euroscepticisme een universeel fenomeen is dat eigen is 

aan alle partijsystemen van zowel lidstaten als kandidaat-lidstaten. In beide groepen komt soft 

euroscepticisme frequenter voor dan hard euroscepticisme. Dit komt doordat soft euroscepticisme 

over het algemeen meer electoraal potentieel heeft. De twee onderzoekers stellen verder, zoals 

eerder gezegd, dat er niet noodzakelijk een link is tussen publiek en partijpolitiek euroscepticisme. Er 

wordt zelfs gesproken van een ‘misfit’ tussen beide (Taggart & Szczerbiak, 2002, pp. 1-33). 

3.4.2 ONDERZOEK TAGGART EN SZCZERBIAK IN 2004 

In 2004 voerden Taggart en Szcerbiak nog een tweede onderzoek uit naar euroscepticisme in de 

partijsystemen van kandidaat-lidstaten in Centraal- en Oost-Europa. Daarbij werden voorgaande 

bevindingen aangevuld.  

- Een eerste bevinding was dat euroscepticisme in bijna alle partijsystemen een thema is 

dat slechts door een minderheid gedragen wordt. Toch was het geen onbeduidende 

minderheid.  

- Ten tweede stelden zij vast dat politieke partijen in de periferie euroscepticisme vaak 

gebruiken om hun status als oppositiepartij te versterken.  

- Als derde punt stellen ze dat er in sommige mainstream partijen een tendens van soft 

euroscepticisme te bespeuren valt.  

- De vierde bevinding is een bevestiging van een punt dat ze reeds maakten in hun 

onderzoek in 2002, namelijk dat publiek euroscepticisme niet noodzakelijk gelinkt moet 

worden aan partijpolitiek euroscepticisme.  

- Ten vijfde werd geconcludeerd dat kandidaat-lidstaten waarvan de toetreding nadert, niet 

geneigd zijn een hoger niveau van partijpolitiek euroscepticisme te vertonen.  

- Het zesde punt toont opnieuw aan dat globaal gezien soft euroscepticisme vaker 

voorkomt dan hard euroscepticisme.  

- En tot slot besloot men in de zevende bevinding dat er geen relatie bestaat tussen hogere 

niveaus van partijpolitiek euroscepticisme en het aantal jaren dat euroscepticisme in een 

staat voorkomt (Taggart & Szczerbiak, 2004, p. 21). 

Onderstaand schema toont de belangrijkste tendenzen en kenmerken die voortkwamen uit het 

onderzoek bij partijpolitiek euroscepticisme in Centraal- en Oost- Europa. Bij het onderzoek naar 

partijpolitiek euroscepticisme in Turkije zullen deze tendenzen en kenmerken bevestigd of ontkracht 

worden.  
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4 ONDERZOEKSOPZET 

4.1 ALGEMEEN 

Euroscepticisme biedt een interessante basis voor onderzoek. Er wordt vastgesteld dat dit fenomeen 

sinds een decennium toch aan populariteit heeft gewonnen. Vooral de uitbreiding met Centraal- en 

Oost-Europese landen deed de nood naar meer onderzoek aanwakkeren. Zowel politieke partijen 

binnen kandidaat-lidstaten als de publieke opinie wordt met euroscepticisme geconfronteerd 

(Taraktas, 2008, p. 249). De groeiende invloed van euroscepticisme op deze groepen leidt tot de 

volgende vraag in de case Turkije: Kunnen de tendenzen rond euroscepticisme in de 

toetredingsprocessen van Centraal- en Oost-Europa ook waargenomen worden in het 

toetredingsproces van Turkije? Turkije is één van de landen die al het langst wacht op toetreding tot 

de Europese Unie. Via de onderzoeksopstelling wordt verder ingegaan op de evolutie van de 

eurosceptische houding van Turkse politieke partijen en de Turkse publieke opinie. 

2002 

• Euroscepticisme in bijna 
alle partijsystemen 

• Soft > hard 

• Euroscepticisme in de 
periferie (vooral rechts) 

• Geen link tussen publiek 
en partijpolitiek 
euroscepticisme 

2004 

• Euroscepticisme in bijna 
alle partijsystemen 

• Soft > hard 

• Euroscepticisme in de 
periferie 

• Geen link tussen publiek 
en partijpolitiek 
euroscepticisme 

Nieuwe 
bevindingen 

Soft euroscepticisme in 
mainstream partijen 

Geen verhoging van 
partijpolitiek euroscepticisme 

bij nadering toetreding 

Geen verschuiving van 
euroscepticismegraad 
naargelang de jaren 

euroscepticisme voorkomt 

Figuur 2: Centraal en Oost-Europese tendenzen 

Weinig 
verandering 
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Onderzoeken naar euroscepticisme hebben aangetoond dat er enkele gemeenschappelijke 

kenmerken zijn bij het toetredingsproces van kandidaat-lidstaten. Zo blijkt dat kandidaat-lidstaten voor 

het toetreden een groot enthousiasme vertonen en heel weinig euroscepticisme, tijdens het 

transitieproces een dip in enthousiasme krijgen naargelang onpopulaire toegevingen die zij moeten 

doen aan de Europese Unie, en na het toetreden de partijcompetitie opnieuw de kop opsteekt en er 

heel wat meer euroscepticisme aan het oppervlak komt (Vachudova, 2008, pp. 861-879). 

De officiële toetredingsonderhandelingen begonnen op 3 oktober 2005. Het onderzoek neemt nog een 

marge van enkele jaren, dus vanaf 2000-2001, waarbij Turkije toen al officieel de status van 

kandidaat-lidstaat kreeg tot op heden in 2011- 2012. Het feit dat er zes jaar nodig was om de 

onderhandelingen te starten zou het vermoeden kunnen opwekken dat dit een voedingsbodem is voor 

euroscepticisme zowel bij politieke partijen in Turkije als bij de Turkse publieke opinie. Zelfde logica 

zou kunnen gelden voor de periode na de start van de toetredingsonderhandelingen. De keuze voor 

een periode van ongeveer twaalf jaar biedt de mogelijkheid om een vergelijking in de tijd te maken en 

op die manier een evolutie aan te tonen. 

4.2 ONDERZOEKSVRAGEN  

Het onderzoek moet aantonen of er al dan niet een verhoging is van het euroscepticismegehalte 

binnen Turkse politieke partijen en binnen de Turkse publieke opinie. Aan de hand van onderstaande 

hypothesen voor zowel de politieke partijen als de publieke opinie zal getracht worden een antwoord 

te bieden op volgende kernvraag en deelvragen. 

 

Kernvraag:  

Kunnen de tendenzen rond euroscepticisme in de toetredingsonderhandelingen van Centraal- en 

Oost-Europa ook waargenomen worden in het toetredingsproces van Turkije?  

Of met andere woorden: Kan er een bepaalde evolutie aangetoond worden in eurosceptisch gedrag 

bij Turkse politieke partijen en de Turkse publieke opinie die gelijkaardig is aan de evolutie die in 

Centraal-en Oost-Europese landen heeft plaatsgevonden? 

 

Deelvragen: 

Is het partijpolitiek euroscepticisme toegenomen doorheen het toetredingsproces zoals dit het geval 

was bij veel Centraal-en Oost-Europese landen? 

 

Is het publiek euroscepticisme toegenomen doorheen het toetredingsproces omdat hun 

verwachtingen niet worden ingelost door de Europese Unie? 
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4.3 HYPOTHESEN 

4.3.1 HYPOTHESEN MET BETREKKING TOT  TURKSE POLITIEKE PARTIJEN  

- Mechanismen zoals conditionaliteit , manier van behandeling, timing en inperking van de 

nationale macht door EU-beleidsvereisten zijn doorslaggevend voor partijpolitiek 

euroscepticisme in Turkije. 

 

- Er is geen link tussen partijpolitiek en publiek euroscepticisme in Turkije 

 

- Het euroscepticisme in Turkse politieke partijen is toegenomen en verandert in graad voor 

en na de start van de toetredingsonderhandelingen (concreet van soft naar hard 

euroscepticisme of van pro-EU naar soft euroscepticisme). 

4.3.2 HYPOTHESEN MET BETREKKING TOT DE TURKSE PUBLIEKE OPINIE 

- De Turkse publieke opinie heeft zich laten beïnvloeden in zijn euroscepticismegraad door 

de manier waarop de EU onderhandeld heeft met Turkije voor en na de start van de 

toetredingsonderhandelingen.  

 

- De publieke opinie laat zich leiden door de aanpak van hun eigen regering ten opzichte 

van de toetreding. 

 

- Er is geen link tussen publiek en partijpolitiek euroscepticisme in Turkije.  

 

- In Turkije is publiek euroscepticisme toegenomen en overheerst vooral soft 

euroscepticisme.    

4.4 METHODE EN OPERATIONALISERING 

4.4.1 RELEVANTE CRITERIA ONDERZOEKSVRAGEN 

Wanneer spreken we van eurosceptische factoren? 

Wat kan er allemaal onder eurosceptische factoren gecategoriseerd worden? Voorgaande 

literatuurstudie bevat een goede onderverdeling tussen partijpolitiek en publiek euroscepticisme. Deze 

twee hoofdzaken kunnen nog een harde en zachte variëteit kennen. Dit kennen we als hard en soft 

euroscepticisme gebaseerd op Taggart en Szczerbiak. Het schema van Kopecky en Mudde toont een 

twee-dimensionele aanpak van euroscepticisme aan. Voor het onderzoeksrapport zullen dezelfde 

definities gebruikt worden zoals uitgelegd in deze literatuurstudie. 
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Welke zijn de onderzochte politieke partijen? 

De onderzochte Turkse politieke partijen zullen in de mate van het mogelijke onderzocht worden op 

ideologie, standpunten, mate van euroscepticisme en bevinden zich op verschillende plaatsen op het 

politieke spectrum. 

Wanneer spreken we van toegenomen euroscepticisme? 

Als we via onderzoek kunnen aantonen dat met betrekking tot politieke partijen in Turkije: 

- Politieke partijen  meer eurosceptische standpunten gaan innemen 

- Politieke eurosceptische partijen meer stemmen krijgen 

- Als oorspronkelijk soft eurosceptische politieke partijen hard eurosceptische standpunten 

gaan hanteren of pro-Europese partijen een soft eurosceptische tendens vertonen 

Als we via onderzoek kunnen aantonen dat met betrekking tot de publieke opinie in Turkije: 

- De publieke opinie meer op eurosceptische politieke partijen stemt dan op  

niet-eurosceptische politieke partijen 

- De publieke opinie meer gaat stemmen op hard eurosceptische politieke partijen dan soft 

eurosceptische politieke partijen 

4.4.2 INDICATOREN 

Om voorafgaande hypotheses te kunnen concretiseren werden enkele indicatoren opgesteld om een 

evolutie van euroscepticisme te kunnen vastleggen. 

Het analyseren van inhoudelijke standpunten van Turkse politieke partijen 

Dit is de belangrijkste indicator om euroscepticisme binnen een partij op te sporen. Ze vertellen iets 

meer over de identiteit, interesses, doelstellingen en beoogde doelgroepen die een politieke partij wil 

bereiken. Zo weet men wat er leeft binnen een maatschappij. 

Het analyseren van soft of hard euroscepticisme binnen partijen en de publieke opinie in 

Turkije 

Dit is ook een belangrijke indicator omdat je hiermee het euroscepticismegehalte kan bepalen. Indien 

het gaat over soft euroscepticisme binnen een partij of publieke opinie, dan is er nog mogelijkheid tot 

een compromis. Indien het om hard euroscepticisme draait, is de kans dat de houding verandert naar 

een pro-Europese positie ten opzichte van integratie een pak kleiner. Dit zegt eveneens iets over wat 

leeft binnen een maatschappij. 

Context voor 2005 versus context na 2005 

Er moet ook rekening gehouden worden met de context waarin het euroscepticisme zich situeert. Voor 

2005 zat men in een fase met meer hoop tot toetreding en kon men niet voorspellen dat de toetreding 
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zo lang op zich zou laten wachten. Euroscepticisme was toen ook wel aanwezig. Anno 2011-2012 zijn 

de onderhandelingen al een stuk gevorderd, alhoewel er nu een impasse is aangebroken, maar blijkt 

de toetreding nog lang aan te slepen door verschillende factoren. Het zou niet opmerkelijk zijn dat het 

euroscepticismegehalte een stuk hoger zou liggen. 

4.4.3 OPERATIONALISERING HYPOTHESEN 

Om voorgaande hypothesen te toetsen, met betrekking tot de Turkse politieke partijen, werd vooral 

gewerkt met Turkse partijstandpunten, verkiezingsprogramma’s, verkiezingsuitslagen, krantenartikels, 

boeken, papers van universiteiten, rapporten… om een evolutie aan te tonen in eventueel gewijzigd 

eurosceptisch gedrag en aanhang. Deze primaire bronnen werden met elkaar vergeleken, 

geanalyseerd en later bijeengevoegd. Ze spelen de belangrijkste rol in dit onderzoek. 

Om voorgaande hypotheses te toetsen, met betrekking tot de Turkse publieke opinie, werd vooral 

gewerkt met Eurobarometerresultaten van de afgelopen twaalf jaar. Eurobarometerresultaten geven 

een goede indicatie van hoe de Turkse bevolking staat ten opzichte van de Europese Unie, Europese 

integratie maar ook waar ze op afknappen. Eveneens tonen ze aan wat de Turkse bevolking vooral 

verwacht van de toetreding en in hoeverre de steun voor het integratieproject er nog is. Verder wordt 

ook het stemgedrag van de Turkse kiezers gelinkt aan de verkiezingsresultaten van het Turkse 

politieke landschap. 

Deze analyses werden aangevuld met informatie die via deskundigen verkregen werd. Doordat deze 

steekproef kleinschalig was, kan dit niet als volwaardig kwalitatief onderzoek gezien worden 

aangezien de representativiteit dit niet toelaat. Toch is deze informatie waardevol aangezien ze 

bijgedragen heeft tot ofwel het bevestigen of ontkrachten van bepaalde info eveneens als het vormen 

van een beeld omtrent de algemene context en evolutie van euroscepticisme in het Turks politiek 

landschap en de Turkse publieke opinie.  

5 ONDERZOEK 

5.1 ONDERZOEK BIJ TURKSE POLITIEKE PARTIJEN 

5.1.1 TURKS POLITIEK LANDSCHAP 

Vooraleer er verbanden kunnen gelegd worden, is het noodzakelijk de belangrijkste politieke partijen 

in Turkije te beschrijven. Dit onderzoek zal de AKP, CHP, MHP analyseren die de grootste partijen 

betreffen in Turkije. Momenteel zetelen deze partijen als enige in het Turkse parlement. Zij waren de 

enigen die de verplichte kiesdrempel van 10 procent haalden. Het is niet onbelangrijk enkele kleinere 

partijen te betrekken aangezien hard euroscepticisme zich vooral manifesteert aan de uiteinden van 

het politieke spectrum. Er werd gekozen voor de DP, IP, SP en de TKP. Om even een beeld te geven 

van de onderzochte partijen op het politieke spectrum werd volgend schema opgemaakt. 
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Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de positie ten opzichte van de Europese Unie en 

verdere Europese integratie. Dit kan aan de hand van de opdeling die Kopecky en Mudde maakten in 

‘Euroenthusiasts’, ‘Europragmatists’, ‘Eurosceptics’ en ‘Eurorejects’ (Kopecky & Mudde, 2002, pp. 

298-303). Deze indeling wordt gelinkt aan de mate van euroscepticisme die de partij vertoont in het 

partijprogramma, persberichten, tijdschriftartikels, uitspraken en reacties van partijleiders,…. Daarin 

wordt de opdeling van Taggart en Szczerbiak gevolgd in ‘soft’ en ‘hard’ euroscepticisme.  

Verder wordt ook het stemmenaantal bekeken bij de verkiezingen van 2002, 2007 en 2011. Doordat 

de kiesdrempel 10 procent bedraagt om in het parlement te zetelen, zijn er slechts enkele partijen die 

van groot belang zijn. Toch mogen kleinere partijen niet uit het oog verloren worden. 

AKP 

AKP staat voor Adalet ve Kalkinma Partisi en is de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling. 

Sinds haar oprichting in 2001 is het de meest populaire partij in Turkije onder het leiderschap van 

Recep Tayyip Erdoğan. De partij profileert zich op het politieke spectrum als centrumpartij met een 

conservatief-liberale ideologie (AK Parti, 2011). Nadat de partij aan de macht kwam in 2002, 

implementeerde ze pro-Europese politieke en economische hervormingen. Acht 

hervormingspakketten conform de eisen van de Europese Unie werden goedgekeurd door de 

wetgevende macht. De AKP vormde dus de kernactor in Turkijes Europeanisatieproces. Op basis van 

deze vooruitgang in de mensenrechten, vrijemeningsuiting, rechten voor minderheden,… werden 

uiteindelijk de toetredingsonderhandelingen gestart  (Baskan & Gümrükçü, 2012, pp. 31-33). De AKP-

steun voor de Europese Unie begon als een tactiek om de repressie van de gevestigde Kemalistische 

elites te verhinderen. Pas daarna werd het gebruikt als een strategische tool om zich af te scheiden 

van vroegere Islamitische wortels die als ideologie vertegenwoordigd werd door Erbakan (Büyükbay & 

Merdzanovic, 2012, p. 8). 

Het partijprogramma van 2001 laat duidelijk zien de relaties met de Europese Unie ernstig te nemen 

en de verbintenissen rond de toetreding hoog in het vaandel te dragen. Dit bleek uit formuleringen met 

betrekking rond het buitenlands beleid. De inzet voor het beantwoorden van de Kopenhagencriteria en 

het Europeaniseringsproces in functie van het EU-lidmaatschap blijkt uit volgend fragmenten uit het 

toenmalige AKP-programma: 

LINKS 

SP TKP IP AKP DP CHP MHP 

RECHTS 

Figuur 3: Politiek spectrum 
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“Taking as a basis the principles pertaining to democratization of the Copenhagen Criteria, which 

constitute the minimum standards to which members of the European Union must conform, 

amendments which must be made in our national judicial system shall be carried out in the shortest 

possible time (Cesnur: Center for studies on new religions, 2004).” 

“Turkey has been in close relation with Europe both geographically and historically. For this reason, 

relations with European nations shall continue to be at the top of the list in Turkey's foreign policy 

agenda (Cesnur: Center for studies on new religions, 2004).” 

“Turkey shall rapidly fulfill its promises in its relations with the European Union and the conditions, 

which the union demands of other candidate nations as well. Thus, it shall prevent the occupation of 

the agenda with artificial problems (Cesnur: Center for studies on new religions, 2004).” 

 

Voor het verkiezingsmanifesto van 2002 nam de partij een pro-Europese houding aan. Met deze 

houding wilde men zich deels distantiëren van zijn achtergrond die nogal Islamitisch en nationalistisch 

getint was. De AKP beloofde ook meteen alle legale als grondwettelijke hervormingen, die nodig 

waren om aan de Kopenhagencriteria te voldoen, te bekomen (Taraktas, 2008, p. 259). 

In 2006 werd bij de Turkse publieke opinie een hoger gehalte van euroscepticisme vastgesteld dat 

werd veroorzaakt door de situatie met Cyprus en het ‘Turko-scepticisme’ in Frankrijk en Duitsland. De 

AKP reageerde daarop door het hervormingsproces te vertragen. Dit leidde tot een belangrijke 

verandering in de positie van de partij. Ze stelden dat uiteindelijk de steun voor hun partij van het volk 

moest komen waardoor het EU-probleem naar de achtergrond verschoof en plaats maakte voor het 

oplossen van binnenlandse problemen (Büyükbay & Merdzanovic, 2012, p. 9). 

Bij de verkiezingen in 2007 verslapte de aandacht dus voor de EU. De prioriteit lag toen bij de situatie 

in Irak, niet bij de Europese Unie en het toetredingsproces. Al in 2007 was de AKP van mening dat het 

toetredingsproces tot de EU een herstructureringsproces moest worden waarbij de standaarden van 

Turkije verhoogd worden. Hiermee bedoelt de AKP de standaarden inzake binnenlands en 

buitenlands beleid in het algemeen naar een hoger niveau getild worden door de EU-vereisten. Ook 

over de Cypruskwestie verduidelijkte de partij toen dat dit geen vereiste mocht zijn voor de relaties 

tussen Turkije en de EU omtrent de toetreding (Hürriyet Daily News - Aydin Hasan, 2007). Toch 

verklaart het AKP-verkiezingsprogramma eveneens dat het Turkse EU-lidmaatschap als een 

belangrijke stimulans wordt beschouwd voor het verhogen van de levenskwaliteit van de Turkse 

bevolking en een gebied van veiligheid en stabiliteit omvat. Dit geeft dan ook aan dat het nastreven 

van volledig lidmaatschap toch als een belangrijke issue binnen de partij wordt beschouwd (Baskan & 

Gümrükçü, 2012, p. 32). 

Begin 2011 deed Erdoğan een uitspraak waarin hij de Europese Unie en de werking van de EU 

bekritiseert:  

“Over a period of about 50 years, 27 countries in the EU play around with Turkey. (…) We have been 

showing patience for 50 years, and still are patient. Some EU member states test our patience. Let’s 
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see how far it goes. I tell them: if you reallydo not want Turkey, declare it openly. There is an end of 

our patience.” 

Dit zou te maken hebben met de duur die het toetredingsproces in beslag neemt en de teleurstelling 

die daaruit voortvloeit . 

Er heerst dan ook momenteel een debat in Turkije of de AKP geen bedreiging zou kunnen vormen 

omtrent de pro-Europese houding nu er een verschuiving plaatsvindt in het buitenlands beleid 

(Büyükbay & Merdzanovic, 2012, pp. 8-11). In het partijprogramma is er opvallend minder aandacht 

voor de relaties tussen Europese Unie en Turkije. Dat werd ook duidelijk in het verkiezingprogramma 

voor 2011. 

Hoewel het Turkse EU-lidmaatschap en de daarbij horende legale, politieke en sociale 

hervormingspakketten de voorbij jaren een dominante kwestie op het verkiezingsprogramma waren, 

hechtte ook het verkiezingsprogramma van 2011 beduidend minder aandacht aan het thema Europa. 

Het manifesto bevatte slechts twee pagina’s op de 160 waarin werd verwezen naar de Turkse relaties 

met de Europese Unie (Cengiz & Hoffmann, 2011). Toch blijft voor de AKP het bereiken van volledig 

lidmaatschap tot de Europese Unie een strategisch doel waarvoor de nodige stappen zullen genomen 

worden. Men wil dit realiseren, ondanks de duidelijke tegenstand van enkele landen van de Europese 

Unie (Hürriyet Daily News-SERKAN DEMİRTAŞ, 2011). Wel uitten ze op hetzelfde moment 

teleurstelling en kritiek omdat de Europese Unie zijn eigen principes overtreed waarbij de partij 

overduidelijk opnieuw doelt op de partijdige positie van de EU in de Cypruskwestie en het weigeren 

om hoofdstukken te sluiten in de toetredingsonderhandelingen met Turkije. Het programma van de 

AKP heeft dus geen enkele strategie om de huidige impasse in de betrekkingen tussen Turkije en de 

EU te overwinnen. Integendeel, de partij richtte zich vooral op binnenlandse aangelegenheden, met 

name het doel om 2/3 meerderheid in het parlement te halen die nodig is om eenzijdig een  

constitutionele wijziging door te voeren (Cengiz & Hoffmann, 2011). 

AKP is sinds zijn oprichting de onovertroffen partij. Dat vertaalde zich in overwinningen bij de 

parlementaire verkiezingen in 2002, 2007 en 2011 met respectievelijk 34,29 procent, 46,58 procent en 

49,9 procent (AK Parti, 2011).  

RESULTATEN 

Als basis wordt het bekende schema van Kopecky en Mudde gebruikt. Dezelfde criteria en 

bewoordingen worden gebruikt in een aangepast schema om een evolutie aan te tonen. Binnen het 

schema kunnen er een kleurverschillen opgemerkt. Het donkerblauw duidt op het overgewicht van de 

positie. Indien aangeduid  toont de lichtere variant aan of er andere positie merkbaar is. 
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De opdeling van Taggart en Szczerbiak in soft en hard euroscepticisme werd aangevuld met een pro- 

en anti-Europese houding. Zo kunnen alle onderzochte partijen betrokken worden in dit schema. 

Binnen het schema kunnen er kleurverschillen opgemerkt worden. Het donkerblauw duidt op het 

overgewicht van de positie. Indien aangeduid toont de lichtere variant aan of er andere positie 

merkbaar is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verkiezingsuitslagen van 2002, 2007 en 2011 werden opgenomen in volgende grafiek. Zo kunnen 

er conclusies getrokken worden wat betreft de populariteit van de desbetreffende partij. 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 4: Schema Kopecky & Mudde AKP 

Figuur 5: Schema Taggart en Szczerbiak AKP 

Grafiek 1: Verkiezingsresultaten AKP 
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CHP 

CHP staat voor Cumhuriyet Halk Partisi en is de Republikeinse Volkspartij. De partij werd in 1923 

opgericht door Mustafa Kemal Atatürik, de stichter van de republiek Turkije. Momenteel is CHP-

leider  Kemal Kılıçdaroğlu. CHP zorgde in het verleden voor de overgang van een eenpartijstelsel naar 

een meerpartijenstelsel en ziet zichzelf als een centrumlinkse partij. Het is één van de oudste partijen 

in Turkije en draagt dus ook de oude traditionele principes met zich mee zoals republikeins, 

populisme, nationalisme en Kemalisme. Toch heeft de partij heel wat aandacht voor de universele 

principes van sociale democratie. De belangrijkste punten in het partijprogramma van CHP zijn dan 

ook niet voor niets vrijheid, gelijkheid, solidariteit, democratie en arbeidsrechten  (CHP Republican 

People's party, 2010). Dit zijn ook principes die de Europese Unie benadrukt in zijn beleid. 

In de periode 1999 tot 2002 toonde CHP grote voorstander van de toetreding en benadrukte de 

mogelijke Turkse bijdrage tot verbeterde relaties tussen de Europese Unie en de moslimwereld 

(Taraktas, 2008, p. 258). Toen de eerste hervormingspakketten werden voorgesteld door de AKP 

conform de Europese eisen, toonde de CHP zich wel absolute tegenstander. Bij het starten van de 

toetredingsonderhandelingen op 3 oktober 2005, deed de partij zelfs een oproep aan de regering om 

zich terug te trekken van de onderhandelingstafel gebaseerd op het idee dat de onderhandelingen niet 

zouden resulteren in volwaardig lidmaatschap maar in meer eisen van de Europese Unie. Ook de 

geloofwaardigheid van de AKP met zijn Islamitische roots wordt door de CHP met argusogen bekeken 

en iedere beleidsbeslissing werd dan ook fel bekritiseerd. Toch bracht de partij geen enkel alternatief 

op tafel. Uiteindelijk resulteerde dit in een kleine stijging bij de verkiezingen in 2007 (Ciddi, 2008, pp. 

437-447). Eén van de slogans met betrekking tot de toetreding vat goed samen wat CHP wil bereiken 

met de onderhandelingen en wat men al jaren zegt (Today's Zaman- Kart Emine, 2007): 

"Our EU goal: full membership based on equal conditions and respect for our principles of 'nation 

state-unitary state-secular state’ . " 

Het partijprogramma van CHP verklaart tot op heden in 2012 principieel voorstander te zijn van 

Europese integratie en volwaardig lidmaatschap enerzijds maar dat anderzijds de huidige toestand 

binnen de Europese Unie geen weerspiegeling is van de fundamentele waarden van Europese 

integratie. Er wordt eveneens benadrukt dat Turkije evenwaardig moet behandeld worden als andere 

kandidaat-lidstaten en geen speciaal statuut of behandeling mag krijgen. Een eurosceptische tendens 

is zichtbaar in het partijprogramma maar is dus vooral gebaseerd op het geloof dat Turkije oneerlijk 

wordt behandeld (Buyukbay, 2010).  

Niet te verwaarlozen is ook de verwijzing naar bepaalde landen van de Europese Unie die zich 

verzetten tegen de toetreding van Turkije omwille van geografische of culturele redenen. Als reactie 

daarop heeft de CHP beloofd bepaalde toezeggingen te herzien in functie van de voordelen voor 

Turkije. Verder wil de partij ook een streefdatum voor het volwaardig lidmaatschap tot de Unie. CHP 

speelt de rol van de ontevreden democraat die zich verraden voelt door de Europese Unie maar die 

op hetzelfde moment ook de principes van het Kemalisme wil waarborgen. Vooral CHP’s positie ten 
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opzichte van de Cypruskwestie is een duidelijk voorbeeld van hoe euroscepticisme binnen de partij 

het oppervlak bereikt. De partij kan niet aanvaarden dat het lidmaatschap samenhangt met de 

Cypruskwestie en gedeeltelijk afhangt van een unilateraal compromis vanuit Turkije ten opzichte van 

Cyprus. Men ondersteunt een oplossing dat de verworven rechten van de Turkse Republiek in Noord-

Cyprus waarborgt en convergentie die gebaseerd is op gelijkheid van beide kanten. De CHP heeft een 

zeer concrete visie op  hoe het resultaat van de Cypruskwestie er moet uitzien waardoor een 

compromis moeilijker wordt. 

Net zoals bij de AKP was Europa zeker geen kernonderwerp in het verkiezingsprogramma van 2011. 

De CHP stapte in de verkiezingen met een nieuwe leiding die slechts een jaar voor de verkiezingen 

was verkozen. Ze beslisten in hun campagne de nadruk te leggen op sociale ongelijkheid, een 

verhoogd gehalte van corruptie binnen de staat en poogde een oplossing te bieden voor extreme 

armoede. Daardoor was er een minimale rol voor de Europese Unie weggelegd. De nieuwe leiding 

stelde wel een potentieel aantrekkelijke lijst op met kandidaten die een pro-EU-profiel hebben. Hierbij 

ontdoet de partij zich ook van hun voormalig anti-EU-attitude dat onder de vorige leiding werd geuit 

(Cengiz & Hoffmann, 2011).  

Het euroscepticisme dat de CHP kenmerkt is vooral contextgebonden. Het hangt voor een groot deel 

af van de houding van (bepaalde landen van) de Europese Unie gebaseerd op culturele of 

geografische verschillen (Büyükbay & Merdzanovic, 2012, p. 11). Ze steunen het lidmaatschap in 

principe wel , maar ze bekritiseren de manier waarop de huidige relatie wordt voortgezet. Het 

bekomen van de politieke Kopenhagencriteria en het begin van de toetredingsonderhandelingen 

werden dan ook gekarakteriseerd als onderdrukking en politiek gepest door de EU. De CHP verklaart 

ook zijn ongenoegen over het kaderdocument omtrent de onderhandelingen wat voor hen 

onaanvaardbaar is (Today's Zaman - DAĞI, IHSAN, 2007). Niet onbelangrijk is dat ze zich nog steeds 

zorgen maken over het EU-beleid dat de AKP voert. Ondanks deze bedenkingen is de meerderheid 

van de CHP-leden nog steeds voorstander van het toekomstig lidmaatschap tot de Europese Unie en 

is er geen enkele reden waarom de soevereiniteitsoverdracht naar het Europese niveau problemen 

zou opleveren of geweigerd zou worden vanuit de CHP (Büyükbay & Merdzanovic, 2012, p. 11).  

De CHP haalde in 2002 een 19,4 procent en werd toen al geconfronteerd met de populaire AKP. In 

2007 haalde de partij een 20,8 procent binnen. In 2011 haalde CHP 26 procent bij de verkiezingen 

wat een mooie stijging betekende ten opzichte van 2007 (Baskan & Gümrükçü, 2012, p. 29). 

RESULTATEN 

Als basis wordt het bekende schema van Kopecky en Mudde gebruikt. Dezelfde criteria en 

bewoordingen worden gebruikt in een aangepast schema om een evolutie aan te tonen.  
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De opdeling van Taggart en Szczerbiak in soft en hard euroscepticisme werd aangevuld met een pro- 

en anti-Europese houding. Zo kunnen alle onderzochte partijen betrokken worden in dit schema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verkiezingsuitslagen van 2002, 2007 en 2011 werden opgenomen in volgende grafiek. Zo kunnen 

er opnieuw conclusies getrokken worden wat betreft de populariteit van de desbetreffende partij. 
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Figuur 6: Schema Kopecky & Mudde CHP 

Figuur 7: Schema Taggart en Szczerbiak CHP 

Grafiek 2: Verkiezingsresultaten CHP 



 
 

23 
 

MHP 

MHP staat voor Milliyetçi Hareket Partisi en is de Nationalistische beweging. Het is een partij die in 

1969 werd opgericht en zich uiterst rechts op het politieke spectrum bevindt. Toen in 1997 huidig 

leider Bahçeli werd aangesteld, leek het erop dat de partij naar een centrumpositie zou evolueren. 

Toch is het de enige partij in Turkije die het bereik van rechtse nationalistische ideologieën van 

raciale, etnische en culturele variëteiten omvat. Nuance is wel dat deze niet in even extreme mate 

worden vertaald in het partijprogramma en deze tendensen ook niet opgaan voor de meerderheid van 

de partijleden (Cinar & Arikan, 2002, pp. 25-26). De aanhangers van het gedachtegoed van de MHP 

worden vaak ‘Grijze Wolven’ genoemd wat ook het symbool is voor de partij. Het Westen beschouwd 

de partij als extreem-rechts en fascistisch. Het partijprogramma benadrukt vooral de superioriteit van 

het Turkse ras en de vereniging van alle Turkstalige volkeren (Burak Arikan, 2003, p. 357).  

Op vlak van de houding ten opzichte van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie is het moeilijk 

vast te stellen dat de partij echt eurosceptisch ingesteld is. Dat komt omdat de partij soms heel 

gematigd overkomt. Om dit wat te verduidelijken wordt er even teruggegaan in de tijd om de context in 

de onderzoeksperiode te verduidelijken. Sinds het ontstaan van de republiek Turkije en Atatürks 

moderniseringsproject is er onderling tussen de grote Turkse partijen, groepen en elite een consensus 

om het EU-lidmaatschap na te streven. Door dit politieke eliteconsensus, werd het voor Turkse 

eurosceptici niet aangeraden zich te verzetten of kritisch uit te laten over de toetreding.  

Sinds Turkije de kandidaat-lidstaatstatus kreeg in 1999 en de toetredingsonderhandelingen gestart 

werden in 2005, begon de elite toch te discussiëren over het lidmaatschap wat de MHP in een 

moeilijke positie plaatste. Enerzijds wilden zij Atatürks moderniseringsproject verwezenlijken maar 

anderzijds kan de partij zich niet neerleggen bij alle eisen die de Europese Unie van Turkije verwacht 

omtrent te toetreding. Daar zijn vooral nationalistische motieven mee gemoeid. Zo komt het erop neer 

dat de partij de kandidatuur van Turkije wel steunt maar als materie dat de partijpolitiek overstijgt. 

Eveneens moeten de relaties tussen Turkije en de Europese Unie gebaseerd zijn op samenwerking 

en tolerantie. Het houdt voor de partij niet enkel in om deel uit te maken van een regionale organisatie 

maar het betekent ook een strategische keuze die zal leiden tot nieuwe ontwikkelingen in sociale, 

economische en internationale arena’s. De betrekkingen kunnen dus niet worden voortgezet op basis 

van de huidige verwachtingen van de Europese Unie wat betekent dat Turkije niet nog meer offers 

moet brengen zoals tot nu toe het geval was. In plaats daarvan moet een buitenlands beleid gevoerd 

worden dat hun uitdrukking elimineert en zich toespitst op het maximaliseren van de wederzijdse 

belangen (Baskan & Gümrükçü, 2012, pp. 33-34). MHP is een partij die de toetredingseisen van de 

EU beter analyseert dan andere partijen. Het heeft onder andere heel wat analyses over de pre-

toetredingsonderhandelingen maar die focussen zich dan vooral op de tegenstand die de EU biedt ten 

opzichte van de Turkse belangen. 

De partij stelt met betrekking tot de Westerse wereld geen vooroordelen te koesteren. Het 

belangrijkste is het respect voor de partij, voor de Turkse nationale cultuur, de unitaire staat en de 

territoriale integriteit. Voor de MHP zal het respect van de EU-lidstaten voor de Turkse nationale 

http://en.wikipedia.org/wiki/Devlet_Bah%C3%A7eli
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gevoeligheden de aard en toekomst van de betrekkingen tussen de EU en Turkije bepalen (Büyükbay 

& Merdzanovic, 2012, p. 7). 

In 2000 probeerde Bahçeli het negatieve imago van de partij te herstellen door de nadruk te leggen op 

democratie en mensenrechten. Hoewel het door zowel de publieke opinie als door journalisten als 

onrealistisch werd beschouwd, mede door het bloederige verleden dat aan de partij plakt onder 

voormalig leider Türkes, zorgde het toch voor geloofwaardigheid en vertrouwen in Bahçeli. Zelfs 

eerder links getinte journalisten aanschouwden Bahçeli’s poging als oprecht (Cinar & Arikan, 2002). 

De perceptie die MHP heeft tussen 2004 en 2006 komt neer op het feit dat de Europese Unie Turkije 

wil verdelen op basis van etniciteit en religie. Gecamoufleerd via het concept van Europese integratie 

wil de EU volgens de MHP de Turkse politieke en economische soevereiniteit overnemen. ‘De EU is 

de enige keuze voor Turkije’-aanpak is vernederend en schandalig. Zolang de EU Turkije behandelt 

als een gehandicapt land en daarom een aangepaste behandeling toepast, zullen de 

onderhandelingen op niks uitdraaien (Ozlim, 2010, pp. 37-38). Hoewel de Europese Unie en Europese 

integratie niet expliciet worden verworpen, bekritiseert de MHP toch de fundamentele ideeën van de 

integratie en enkele eisen in belangrijke gebieden. Deze gaan vooral over de overdracht van 

soevereiniteit naar de Europese instituties en de toekenning van vrijheid met betrekking tot religie en 

vrije meningsuiting. Dit bewijst dat de partij sterk gehecht is aan het huidige nationale systeem 

(Büyükbay & Merdzanovic, 2012, p. 7). 

Het discours van de MHP ten opzichte van de Europese Unie en de integratie is sinds 2005, na de 

start van de toetredingsonderhandelingen, een pak kritischer geworden. Het verkiezingsprogramma 

van 2007 beschreef de toenmalige betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkije als een 

aaneenschakeling van teleurstellingen waarbij het land geconfronteerd werd met chantage, 

randvoorwaarden en onrechtvaardige eisen. Daar bovenop werd nogmaals de nadruk gelegd op de 

behandeling als zogezegd gehandicapt land (Today's Zaman - DAĞI, IHSAN, 2007). De MHP ziet dit 

als een teken dat de Europese Unie nooit van plan zal zijn om Turkije de volwaardige rechten als 

kandidaat-lidstaat te geven zoals dit bij andere kandidaat-lidstaten wel het geval is/was. Daarom moet 

het kader geherdefinieerd en verduidelijkt worden. Het alternatief is volgens de partij de 

onderhandelingen stopzetten indien het kader niet wordt aangepast (Baskan & Gümrükçü, 2012, p. 

39). 

Het partijprogramma van 2007 uitte ook zijn kritiek op het huidige leiderschap van de AKP ten 

opzichte van de toetreding door de nadruk te leggen op de offers die Turkije reeds geleverd had en 

het weggeven van nationale kwesties zoals Cyprus.  

Het is duidelijk dat de MHP geen vertegenwoordiger is van Europeanisering. Integendeel, de partij is 

heel eurosceptisch en volgt  noch de ‘logic of appropriateness’, noch de inherente normen van de 

samenleving die eigen zijn aan een politiek project waartoe verschillende staten behoren, met andere 

woorden een integratieproject. Het veelvuldig vermelden van het EU-toetredingsproces en 

aanverwante zaken in verscheidene MHP-publicaties is een teken van het onbetwiste karakter tegen 
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het EU-verzet. Voor hen is het onmogelijk zo een duur (opofferend) programma te steunen in het 

belang van volledig lidmaatschap tot de Europese Unie (Ozlim, 2010, pp. 37-38). 

Maar toch bleef, net zoals bij vele andere Turkse partijen, in het verkiezingsprogramma van 2011 het 

onderwerp ‘Europa’ onderbelicht. De partij had vlak voor de verkiezingen af te rekenen met interne 

schade door het seksschandaal waarbij enkele topleden van de MHP zouden betrokken zijn. 

Daardoor kwam de verplichte kiesdrempel waarbij 10 procent vereist wordt om in het Turkse 

parlement te zetelen in gevaar. Er werd verwacht dat, door een negatieve verschuiving bij de publieke 

opinie omtrent de toetreding, de nationalistische partij de anti-EU-kaart zou trekken of toch ten minste 

een eurosceptische kaart. Niets was minder waar. Net zoals alle andere grote partijen, maakte de 

MHP geen specifieke referentie naar de Europese Unie, zelfs niet in negatieve aard (Cengiz & 

Hoffmann, 2011). Het enige wat het verkiezingsprogramma bevatte, was een korte herhaling van wat 

in 2007 ook al gezegd werd. Dit hield in dat Turkije in geen geval moest toetreden onder de huidige 

omstandigheden. Ze stellen daarom voor een strategische denkperiode in te lassen om de 

betrekkingen op een realistische manier te beoordelen (Today's Zaman - DAĞI, IHSAN, 2007). Dit kan 

geïnterpreteerd worden als het voorstellen tot het opschorten van de Turkije-EU-betrekkingen wat 

daarom niet wil zeggen dat het de toetreding volledig verwerpt (Baskan & Gümrükçü, 2012, p. 40).  

MHP haalde in 2002 het minst aantal stemmen in onze onderzoeksperiode en behaalde 8,4 procent 

(Álvarez-Rivera, 2011). Met dit percentage maakten ze geen deel uit van het Turkse parlement. Tegen 

2007 lukte dit wel want toen eindigde de partij met 14,3 procent (Álvarez-Rivera, 2011). De laatste 

verkiezingen in 2011 gingen gepaard met een kleine daling waarbij de partij op 13 procent strandde 

(Álvarez-Rivera, 2011). 

RESULTATEN 

Als basis wordt het bekende schema van Kopecky en Mudde gebruikt. Dezelfde criteria en 

bewoordingen worden gebruikt in een aangepast schema om een evolutie aan te tonen. Binnen het 

schema kunnen er een kleurverschillen opgemerkt. Het donkerblauw duidt op het overgewicht van de 

positie. Indien aangeduid toont de lichtere variant aan of er andere positie merkbaar is.  

 

 

 

 

 

De opdeling van Taggart en Szczerbiak in soft en hard euroscepticisme werd aangevuld met een pro- 

en anti-Europese houding. Zo kunnen alle onderzochte partijen betrokken worden in dit schema. 

Binnen het schema kunnen er een kleurverschillen opgemerkt. Het donkerblauw duidt op het 

Figuur 8: Schema Kopecky & Mudde MHP 
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overgewicht van de positie. Indien aangeduid toont de lichtere variant aan of er andere positie 

merkbaar is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verkiezingsuitslagen van 2002, 2007 en 2011 werden opgenomen in volgende grafiek. Zo kunnen 

er opnieuw conclusies getrokken worden wat betreft de populariteit van de desbetreffende partij. 

DP 

DP staat voor Demokrat Partisi en is de democratische partij. DP is de opvolger van de 

voormalige  Doğru Yol Partisi of DYP, beter bekend als de partij van het Juiste Pad en werd opgericht 

in 1983.  Op het politieke spectrum bevindt de partij zich centrum-rechts en is ze eerder conservatief . 

De naamsverandering van DYP naar DP gebeurde vlak voor de verkiezingen van 2007 toen de partij 
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Figuur 9: Schema Taggart en Szczerbiak MHP 

Grafiek 3: Verkiezingsresultaten MHP 
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trachtte te fusioneren met ANAP of ANAVATAN Party, bekend als de Moederlandpartij van Turkije. Dit 

mislukte . 

De DP, of in de periode voor de naamsverandering in 2007 nog DYP, was altijd hevige voorstander 

van de toetreding tot de Europese Unie eveneens als het lidmaatschap van de NAVO en andere 

strategische allianties. De partij was ook heel enthousiast  toen de douane-unie met de EU werd 

onderhandeld en uiteindelijk werd gesloten (Sansal, 2011). Het harmonisatiepakket in 2002 dat zou 

zorgen voor een grote verschuiving van de balans binnen het partijsysteem werd ook goed onthaald 

door DYP. Het hervormingspakket kwam toe aan de tegemoetkomingen die de Europese Unie van 

Turkije verwachtte omtrent de toetreding (Tocci, 2004, pp. 110-111). 

Met betrekking tot de Turkse toetreding tot de Europese Unie neemt de partij in zijn huidige vorm een 

eurosceptische houding aan. Ze verwijt de huidige regering onder AKP-leiding eisen van de Europese 

Unie  te aanvaarden die geen onderdeel zijn van Kopenhagencriteria. Enkele van die eisen zouden de 

Turkse onafhankelijkheid, nationale soevereiniteit en territoriale integriteit kunnen aantasten. De DP 

verwerpt de toetreding niet maar door een opkomend nationalisme koos het de laatste jaren voor een 

meer nationalistische retoriek. Dit werd zeker en vast beïnvloed door toenmalig leider Mehmet Ağar. 

Deze trad af na teleurstellende resultaten bij de verkiezingen van 2007 en werd opgevolgd door 

Namik Kemal Zeybek begin 2011 (Baskan & Gümrükçü, 2012, pp. 34-35). 

In het partijprogramma staat momenteel te lezen dat de partij met betrekking tot het buitenlands beleid 

pleit om de nationale belangen van de regio en universele menselijke waarden uit te dragen en hoopt 

opgenomen te worden in de Westerse wereld. Verder wensen zij op gelijke voet samen te werken met 

Westerse instellingen en organisaties zodat verschillende beschavingen via een solide relatie kunnen 

samenwerken (Demokrat Parti). 

De verkiezingen in 2002, toen nog in DYP-vorm, waren net geen optimaal succes. De partij haalde 

toen 9,5 procent wat net 0,5 procent te kort was om in het parlement te zetelen (Álvarez-Rivera, 

2011). Dit is het beste resultaat wat de partij haalde in de onderzoeksperiode. In 2007 daalde het 

percentage tot 5,4 procent (Álvarez-Rivera, 2011). Dit teleurstellende resultaat deed ook toenmalig 

leider Ağar aftreden . In 2011 haalde de partij zelf niet 1 procent en sloot het de verkiezingen af met 

0,65 procent (European Forum for democracy and solidarity, 2011).  

RESULTATEN 

Als basis wordt het bekende schema van Kopecky en Mudde gebruikt. Dezelfde criteria en 

bewoordingen worden gebruikt in een aangepast schema om een evolutie aan te tonen. 

 

 

 

Figuur 10: Schema Kopecky & Mudde DP 
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De opdeling van Taggart en Szczerbiak in soft en hard euroscepticisme werd aangevuld met een pro- 

en anti-Europese houding. Zo kunnen alle onderzochte partijen betrokken worden in dit schema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verkiezingsuitslagen van 2002, 2007 en 2011 werden opgenomen in volgend schema. Zo kunnen 

er opnieuw conclusies getrokken worden wat betreft de populariteit van de desbetreffende partij. 

IP 

IP staat voor İşçi Partisi en staat gelijk aan de Arbeiderspartij. De partij werd opgericht in 1992 maar 

vloeit voort uit eerdere partijen met hetzelfde gedachtegoed (WORKERS' PARTY (TURKEY), 2012). 

De IP probeert zijn unieke karakter te benadrukken en zich te differentiëren van de andere partijen in 

het Turkse politieke stelsel. Ideologisch gezien is het een nationalistische linkse partij. Alhoewel de 

partij zichzelf als gewoon links profileert, omhelst het een zeer staatsgecentreerde en nationalistisch 

discours. Toch wil de IP de onafhankelijkheid van Turkije bewaren en wijst het EU-lidmaatschap 
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Figuur 11: Schema Taggart en Szczerbiak DP 

Grafiek 4: Verkiezingsresultaten DP 
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resoluut af omdat de toetreding de revoluties van Atatürk zou ondermijnen. Daardoor verwijten ze de 

partijen die de toetreding wel steunen en de belangen van de Europese Unie verdedigen (Bardakçı, 

2010, p. 34). Eén van hun basisslogans is ‘Ne ABD Ne AB, Tam Bağımsız Türkiye!’ wat zoveel 

betekent als ‘Geen Amerika, geen EU maar volledig onafhankelijk Turkije’ (WORKERS' PARTY 

(TURKEY), 2012). 

Het partijprogramma van de IP in 2002 toonde duidelijk aan dat het EU-lidmaatschap geblokkeerd 

moet worden met de argumentatie dat Turkije niet zal accepteren om ontbonden, arm en slaaf van de 

Europese Unie te worden. In 2006-2007 ging de IP in hun toenmalige partijprogramma op dat elan 

verder door te verklaren dat onder IP-leiderschap het EU-lidmaatschap verlaten zou worden omdat het 

Turkije afhankelijk maakt van de Europese Unie, Atatürks revolutie ongedaan gemaakt zou worden en 

het de Turkse natiestaat zou laten verdwijnen. Onderstaand citaat is een voorbeeld uit het 

partijprogramma uit 2006: 

‘The EU membership process which has chained Turkey on the threshold of Europe and has 

liquidated our national state and the Atatürk Revolution, will be terminated. Agreements which have 

revived the Sévres Agreement dividing up Anatolia among the imperialist powers, such as the 

Accession Partnership Protocol, EU Association Agreement, the Negotiating Framework will be 

cancelled and Turkey will withdraw from the Custom’s Union (Workers' Party Turkey, 2006)’ 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de tegenstand die de IP voerde ten opzichte van de toetreding 

gebaseerd is op ideologische argumenten, meer dan strategische of tactische redenen. De partij ziet 

de toetreding en het hervormingsproces als basis voor het verlies van soevereiniteit (Baskan & 

Gümrükçü, 2012, p. 37). 

Eerder werd al aangegeven dat extreme partijen, in dit geval hard eurosceptische partijen zich vaak in 

de periferie bevinden. Deze stelling wordt ook bevestigd met de Isci Partisi aangezien zij slechts een 

marginaal aandeel van het stemmenpercentage innemen. In 2002 haalden zij bij de verkiezingen 0,5 

procent van de stemmen en deed het in 2007 met een 0,4 procent van de stemmen wat een kleine 

daling inhield. In 2011 waren ze uit het politieke landschap verdwenen (Baskan & Gümrükçü, 2012, p. 

29). 

RESULTATEN 

Als basis wordt het bekende schema van Kopecky en Mudde gebruikt. Dezelfde criteria en 

bewoordingen worden gebruikt in een aangepast schema om een evolutie aan te tonen. 

 

 

 

 

Figuur 12: Schema Kopecky & Mudde IP 
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De opdeling van Taggart en Szczerbiak in soft en hard euroscepticisme werd aangevuld met een pro- 

en anti-Europese houding. Zo kunnen alle onderzochte partijen betrokken worden in dit schema. 

Binnen het schema kunnen er een kleurverschillen opgemerkt. Het donkerblauw duidt op het 

overgewicht van de positie. Indien aangeduid toont de lichtere variant aan of er andere positie 

merkbaar is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verkiezingsuitslagen van 2002, 2007 en 2011 werden opgenomen in volgende grafiek. Zo kunnen 

er opnieuw conclusies getrokken worden wat betreft de populariteit van de desbetreffende partij. 
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Figuur 13: Schema Taggart en Szczerbiak IP 

Grafiek 5: Verkiezingsresultaten IP 
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SP 

SP staat voor Saadet Partisi en is de Partij van de Gelukzaligheid. De partij werd eveneensopgericht 

in 2001 en ontstond uit de Islamitische maar ter ziel gegane Refah Party waaruit ook de AKP 

ontstond. De leider van de partij is Mustafa Kamalak. De Saadet Partisi houdt ook vast aan de 

traditionele Islamitische waarden zoals de Refah Party die opvatte. Eveneens profileerden ze zich als 

anti-Westers waarbij de Islam als onverzoenbaar werd beschouwd met de Westerse waarden 

(Rabasa & Larrabee, 2008, p. 46) . Daarom benadrukt de partij de banden met andere Moslimlanden 

te versterken en wordt de EU-toetreding van de hand gewezen. Europa wil Turkije enkel ontbinden en 

verzwakken aldus de SP (Parslow, 2007, p. 36). De conservatieve partij focust z’n activiteiten op 

staatsreligieuze relaties en gebruikt onderwijs, propaganda en politiek engagement om politieke Islam 

te versterken en ook in die ideologie het binnenlands en buitenlands beleid van Turkije vorm te geven 

(Crethi Plethi Middle East News, 2010). De SP vormt een interessante partij omdat ze doorheen de 

jaren verschillende posities innam in het schema van Kopecky en Mudde. 

In het partijprogramma van 2001 stond het volgende te lezen: 

‘The EU’s unacceptable attitudes, in particular during the full membership process, that are against our 

nation and our nation’s interests, demonstrate that the EU mentality is not sophisticated enough in 

terms of human rights, freedom of belief, and respect for religious beliefs, pluralism and cohabitation 

with members of different civilizations. It is obvious that Western countries could not get rid of their 

imperialist habits (Baskan & Gümrükçü, 2012, p. 36).’  Hieruit valt zeker ‘Euroreject’ af te lezen. 

Maar als een jaar later in 2002 het verkiezingsprogramma wordt voorgesteld, kan de positie 

‘Euroreject’ niet verder af zijn. In het manifesto staat te lezen: 

‘The Felicity Party considers the EU as one of Turkey’s strategic options … The Felicity Party believes 

that Turkey’s EU membership will be meaningful when Turkey becomes an EU member, equal with 

other member states and protecting its culture, identity and values … Such a kind of membership 

would increase the quality of democracy and human rights in Turkey (Baskan & Gümrükçü, 2012, p. 

36).’ Dit duidt eerder op een positie waarbij een veilige politieke omgeving kan gecreëerd worden 

waarin Moslims hun religie vrij kunnen uitoefenen. Verdere ideeën van Europese integratie stuiten dan 

terug op weigering. Volgend citaat staat ook in het manifesto te lezen: 

“SP also supports Turkey's accession to the European Union by protecting its own values and 

receiving the support of the Turkish and Islamic World (Hürriyet Daily News, 2002) .” 

De verkiezingen voor 2007 en 2011 werden opnieuw gekenmerkt door een ‘Euroreject’-positie waarbij 

de toetreding weer op de ‘not to do-list’ staat. In het partijprogramma op de website staat te lezen dat 

de gedragingen, mentaliteit, waarden en normen,… van de Europese Unie en de Turkse 

gemeenschap van een onvoldoende hoog niveau van co-existentie zijn om naast elkaar te bestaan. 

Verder verwijst de Saadet Partisi nog naar oude imperialistische en koloniale gewoontes van de 

Westerse landen die nog te duidelijk zichtbaar zijn. Ook houdt voor de partij de toetreding in dat 
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Turkije zijn onafhankelijkheid opgeeft en toegeeft aan de Westerse cultuur, beschaving en racistisch 

imperialisme. De SP stelt wel een alternatief voor in de vorm van onderlinge bilaterale betrekkingen 

waarin beide partijen, dus de Europese Unie en Turkije, op gelijke voet staan en als evenwaardige 

partners in de verbintenis staan (Saadet Partisi, 2010). 

Uit voorgaande posities kan afgeleid worden dat het euroscepticisme zich manifesteert als hard 

aangezien het de Turkse EU-toetreding verwerpt. Toch was er in 2002 een kleine ommezwaai te 

merken waarbij men de toetreding wel steunt maar omwille van tactische redenen en slechts op 

enkele vlakken. Over de onderzoeksperiode zien we uiteindelijk een overgewicht van hard 

euroscepticisme die voortvloeit uit ideologische overwegingen. 

Wat betreft de verkiezingspercentages werd de partij wat overdonderd door het daverende succes van 

de AKP die het met monsterscores haalde. De SP haalde 2,5 procent in 2002 (Crethi Plethi Middle 

East News, 2010). De verkiezingen in 2007 en 2011 gingen verder in dalende lijn met respectievelijk 

2,3 procent en 1,27 procent hoewel aanvankelijk werd gedacht dat de partij in 2011 potten zou breken 

(Baskan & Gümrükçü, 2012, p. 29). Zowel de AKP en SP komen voort uit de Refah Party met 

Islamitische roots en mikken dus op hetzelfde publiek. Maar wat het verschil maakt is het gematigder 

discours van de AKP waardoor de SP zijn kiezers verliest aan de AKP. 

RESULTATEN 

Als basis wordt het bekende schema van Kopecky en Mudde gebruikt. Dezelfde criteria en 

bewoordingen worden gebruikt in een aangepast schema om een evolutie aan te tonen. 

 

 

 

 

 

De opdeling van Taggart en Szczerbiak in soft en hard euroscepticisme werd aangevuld met een pro- 

en anti-Europese houding. Zo kunnen alle onderzochte partijen betrokken worden in dit schema. 

Binnen het schema kunnen er een kleurverschillen opgemerkt. Het donkerblauw duidt op het 

overgewicht van de positie. Indien aangeduid toont de lichtere variant aan of er andere positie 

merkbaar is.  

 

 

 

Figuur 14: Schema Kopecky & Mudde SP 
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De verkiezingsuitslagen van 2002, 2007 en 2011 werden opgenomen in volgende grafiek. Zo kunnen 

er opnieuw conclusies getrokken worden wat betreft de populariteit van de desbetreffende partij. 

TKP 

TKP staat voor Türkiye Komünist Partisi en is de belangrijkste communistische partij in Turkije. Wat 

uitzonderlijk is dat er geen voorzitter is binnen de partij. Heel wat publicaties vanuit de partij worden 

getekend door het centrale comité. Tot 2001 stond deze partij bekend als de SIP of Sosyalist İktidar 

Partisi. De partij voert een beleid waarbij het de toetreding verwerpt. De partij wil vermijden dat er een 

‘geïnstitutionaliseerd imperialisme’ of een ‘EU-kapitalisme ontstaat. Daarom pleiten zij voor 

hernieuwde relaties tussen de Europese Unie en Turkije omtrent de douane-unie (Aslan, 2006, p. 3) . 

TKP spitst zich ook toe op de dubbelzinnigheid van de holle beloften die de Europese Unie maakt 

over democratie en mensenrechten. Eveneens focussen ze zich op het informeren van het publiek 
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Figuur 15: Schema Taggart en Szczerbiak SP 

Grafiek 6: Verkiezingsresultaten SP 
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over de mechanismen van economische uitbuiting en politieke onderwerping zoals belichaamd in de 

EU. TKP strijdt ook tegen het neoliberaal beleid van de overheid als onderdeel van het 

integratieproces in de EU en propageert het socialisme als alternatief voor de EU (Communist Party of 

Turkey) .  

In 2007 verklaarde het partijprogramma van de TKP zowel tegen de douane-unie als tegen de 

toetreding te zijn. De partij is er van overtuigd dat de kernfactor voor verdere Turkse ontwikkeling en 

modernisering onafhankelijkheid is (Baskan & Gümrükçü, 2012, p. 37). 

Voor de verkiezingen van 2011 toonde de TKP heel duidelijk aan zich niet te verzoenen met het 

huidige politieke leiderschap en zijn realisaties en toont dan ook zijn ongenoegen in volgend citaat 

zonder daarbij politieke partijnamen te noemen. 

‘Communist Party of Turkey summons those who are part of this social force to support the 

revolutionary will that is looking for changing the political balances in a radical way and that will drive 

back the current politicalpower, which is weaker than it’s believed . (Yonetici, 2011) 

De TKP haalt als communistische partij slechts een marginaal aandeel in het totale 

stemmenpercentage. Bij de verkiezingen van 2002 en 2007 bleef het percentage stabiel en haalde de 

partij 0,2 procent (Baskan & Gümrükçü, 2012, p. 29). In 2011 zakte het percentage verder naar 0,14 

procent (Schepers, 2011). 

RESULTATEN 

Als basis wordt het bekende schema van Kopecky en Mudde gebruikt. Dezelfde criteria en 

bewoordingen worden gebruikt in een aangepast schema om een evolutie aan te tonen. 

 

 

 

 

 

De opdeling van Taggart en Szczerbiak in soft en hard euroscepticisme werd aangevuld met een pro- 

en anti-Europese houding. Zo kunnen alle onderzochte partijen betrokken worden in dit schema. 

Binnen het schema kunnen er een kleurverschillen opgemerkt. Het donkerblauw duidt op het 

overgewicht van de positie. Indien aangeduid toont de lichtere variant aan of er andere positie 

merkbaar is.  

 

 

Figuur 16: Schema Kopecky & Mudde TKP 
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De verkiezingsuitslagen van 2002, 2007 en 2011 werden opgenomen in volgende grafiek. Zo kunnen 

er opnieuw conclusies getrokken worden wat betreft de populariteit van de desbetreffende partij. 
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Figuur 17: Schema Taggart en Szczerbiak TKP 

Grafiek 7: Verkiezingsresultaten TKP 
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5.1.2 CONCLUSIES TURKS POLITIEK LANDSCHAP 

 

Grafiek 8: Verkiezingsresultaten per partij 

AKP 

Voor 2005: De AKP heeft de toetreding altijd gesteund en nam een pro-Europese houding aan. Zij zijn 

tot hiertoe altijd de motor geweest in het Europeanisatieproces door de vele hervormingspakketten die 

ze opstelden in functie van de eisen van de Europese Unie. Ook de Turkse publieke opinie lijkt het 

beleid van de AKP te smaken maar meer omwille van de gematigde positie van de partij dan de 

positie ten opzichte van de Europese Unie en integratie.  

Na 2005: Er kan vastgesteld worden dat sinds de start van de toetredingsonderhandelingen er een 

soft eurosceptische tendens aanwezig is binnen de partij. Deze neemt (nog) niet de overhand maar 

naarmate de wrevel toeneemt bij de Turkse publieke opinie wordt ook de sceptische ondertoon groter 

bij de partij. De partij wordt nog altijd het meest verkozen onder de Turkse publieke opinie maar dit 

komt eerder omdat de partij op problemen anticipeert die zich voordoen in de publieke opinie. Maar 

indien deze eurosceptische toon zich verder in opwaartse spiraal manifesteert, kan dit een 

permanente impasse in de onderhandelingen teweeg brengen aangezien de AKP DE belangrijkste 

partij binnen het Turkse politieke landschap die de toetreding steunt en ook DE belangrijkste 

verdediger van de principes van de Europese Unie . Ook de aandacht die nog wordt gegeven in partij- 

en verkiezingsprogramma’s aan het EU-thema duidt op wrevel en teleurstelling. Dit heeft vooral te 

maken met de duur en de manier waarop de onderhandelingen worden gevoerd. 
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CHP 

Voor 2005: De CHP verzet zich eveneens niet tegen de toetreding omdat dit voor hen in het 

verlengde ligt van Atatürks moderniseringsproject. Wel heeft de partij altijd gehamerd op het feit dat de 

relaties tussen beide partijen gebaseerd moeten zijn op gelijkwaardigheid. Zo wordt al een onderhuids 

verwijt naar de EU gegeven omwille van alle eisen die verwacht worden van Turkije en het speciaal 

statuut dat het land werd toebedeeld om de onderhandelingen te kunnen starten. De CHP bood ook 

tegenstand bij de hervormingspakketten van de AKP. Als hard eurosceptisch kan de partij dus zeker 

en vast niet gezien worden waarbij ze dus onder de softe variant geplaatst wordt. Wat betreft de 

verkiezingsuitslagen doet de CHP het zeker niet slecht en belooft de publieke opinie indien Turkije lid 

wordt dat de nationale identiteit, waarden en normen behouden worden. Dit kan het hoge percentage 

verklaren. 

Na 2005: Na 2005 veranderde de houding van CHP ten opzichte van de EU niet echt. Ze zijn tot op 

heden principieel voorstander van de toetreding en integratie maar toch blijven ze kritisch ten opzichte 

van de werking van de EU en de Europese Unie als instelling zelf. Ook de oneerlijke behandeling die 

Turkije krijgt ten opzichte van andere kandidaat-lidstaten wordt nogmaals benadrukt. De partij blijft een 

soft sceptische tendens vertonen en benadrukt meer en meer de ‘fouten’ die de EU doet ten opzichte 

van het land maar deze draaien allemaal rond dezelfde redenen. Deze redenen zijn te zwak om van 

hard euroscepticisme te spreken aangezien ze de toetreding absoluut niet verwerpen. Verder sluiten 

ze zich ook niet aan bij het EU-beleid dat de AKP voert. Zoals bij de AKP is er ook in de laatste 

verkiezingen weinig aandacht gegeven aan het EU-thema. Het stijgen van het verkiezingspercentage 

zou te maken kunnen hebben met het verlies van percentages van andere partijen en omwille van het 

feit dat de partij blijft bij het waarborgen van de nationale tradities en dit op een gematigde manier 

naar voren brengt.  

MHP 

Voor 2005: MHP zat altijd al tussen twee vuren. Enerzijds wil men het moderniseringsproject van 

Atatürk volbrengen, anderzijds kan de partij zich niet neerleggen bij de eisen die de EU van Turkije 

vraagt. Daar gaat vooral nationalisme achter schuil. Het is officieel geen hard eurosceptische partij 

omdat het de toetreding niet expliciet verwerpt maar partijprogramma’s, verkiezingsprogramma’s, 

uitspraken en de attitude van de partij ten opzichte van de Europese Unie en de integratie bewijzen 

het anders. Daarom beschouwt deze paper de partij voor 2005 als soft eurosceptisch. MHP haalde in 

2002 niet de verplichte kiesdrempel van 10 procent. Dit zou kunnen zijn omwille van de ‘pro-Europese’ 

houding die Bahçeli trachtte te bekomen. De publieke opinie vond het eerder onrealistisch. 

Na 2005: Sinds de toetredingsonderhandelingen aangevat werden, werd de partij nog kritischer ten 

opzichte van de Europese Unie en de toetreding. De partij bestudeert de EU ook beter dan andere 

partijen en legt een grote focus op zaken die de EU in een negatief daglicht stellen. Ook de MHP 

benadrukt de manier waarop de EU de toetredingshandelingen voert met Turkije, namelijk als een 

gehandicapt land dat een speciale status nodig heeft. Ook de AKP ontsnapt niet aan de kritiek die 
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MHP heeft op hun beleid en samenwerking met de EU. De MHP is ook de enige partij die durft uit te 

spreken dat het alternatief een stopzetting van de samenwerking is indien de relaties tussen beide niet 

worden herbekeken. Officieel betekent dit niet verwerping van de toetreding maar het komt heel dicht 

in de buurt. Daarom wordt er een verschuiving vastgesteld naar hard euroscepticisme. De 

verkiezingspercentages in 2007 en 2011 zorgen voor een deelname in het Turkse parlement. De partij 

dankt zijn stemmen aan het behouden van nationale waarden en normen en de nadruk op het 

superieure Turkse ras te leggen. 

DP 

Voor 2005: Voor de periode dat de naamsverandering plaatsvond, was de partij voorstander van de 

Turkse toetreding tot de Europese Unie. Het harmonisatiepakket in 2002 werd goed onthaald 

aangezien het tegemoet kwam aan de eisen van de Europese Unie om de toetreding te versnellen. 

Na 2005: Na de start van de toetredingsonderhandelingen werd onder leiding van voormalig 

partijleider Mehmet Ağar een nationalistische retoriek gevoerd maar waarbij de toetreding niet werd 

verworpen. Dit kwam onder meer door een opkomend nationalisme onder de publieke opinie. Dit 

wordt gecategoriseerd onder soft euroscepticisme. Met de nieuwe leiding sinds begin 2011 werd het 

discours nog wat gematigder waarbij openlijk wordt gezegd dat de partij hoopt lid te worden van de 

Westerse wereld maar dat wel de nationale belangen van de regio moeten uitgedragen worden. Ook 

duidt men op het feit dat een relatie wil uitbouwen waarbij beide partij een evenwaardige positie 

hebben. De partij blijft dus soft eurosceptisch. Met betrekking tot de verkiezingsresultaten ging het 

bergaf met de partij. In 2007 haalde de partij nog 5,4 procent en in 2011 daalde de DP naar 0,65 

procent. 

IP 

Voor 2005: IP is overduidelijk hard eurosceptisch en steunt de toetreding op geen enkele manier. Het 

nationalistische en staatsgecentreerde discours wordt bewandeld. De partij gelooft in de 

onafhankelijkheid van Turkije om te overleven. Het verkiezingspercentage valt te verwaarlozen. Het 

gaat hier om een heel kleine partij. 

Na 2005: Het discours wijzigde niet na 2005. De partij bleef de toetreding verwerpen. Het verlies van 

soevereiniteit, de natiestaat en Atatürks revolutie zijn een doorn in het oog van de IP. Daarom worden 

geen hervormingen gesteund. De verkiezingen in 2007 waren geen succes en in 2011 was de partij 

niet meer te bespeuren in het politieke landschap en namen ze niet deel aan de verkiezingen. 

SP 

Voor 2005: De Saadet Partisi houdt vast aan traditionele Islamitische waarden door de oorsprong van 

de partij en profileerde zich dus in 2001 als anti-Westers. De banden met andere Moslimlanden waren 

relevanter en EU-toetreding werd van de hand gewezen. De partij lijkt in 2001 dus hard eurosceptisch. 
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Maar een jaar later lijkt de partij toch te temperen en lijkt toetreding toch niet de slechtste oplossing 

maar omwille van tactische redenen. Een verschuiving naar soft euroscepticisme is merkbaar. De 

partij haalde met zijn gematigder euroscepticisme een 2,5 procent bij de verkiezingen in 2002. 

Na 2005: Na de start van de toetredingsonderhandelingen ging de partij weer de andere richting uit en 

koos opnieuw voor een hard eurosceptische richting waar zowel de toetreding tot de EU als de EU als 

instelling op een negatief advies konden rekenen van de partij. De Westerse en Turkse nationale 

waarden zijn niet te verzoenen en ook wil de partij de Turkse onafhankelijkheid niet opgeven om deel 

uit te maken van het Europese integratieproject dat voor hen overeenkomt met imperialisme. SP stelt 

wel een alternatief voor maar waarbij beide partijen evenwaardig  in de verbintenis staan. De 

verkiezingen in 2007 en 2011 gingen in dalende lijn. Dit kan komen door de concurrentie van de AKP 

die eveneens Islamitische roots heeft maar die een gematigder discours hanteert. 

TKP 

Voor 2005: De TKP verwerpt eveneens de toetreding en hanteert dus een hard eurosceptische 

houding. Ze verzetten zich tegen het EU-kapitalisme en geïnstitionaliseerd imperialisme die het 

Europese integratieproject met zich meebrengt. De partij haalde in 2002 slechts 0,2 procent wat een 

marginaal aandeel betekent in het politieke landschap. 

Na 2005: Het discours veranderde niet na de start van de toetredingsonderhandelingen. Men bleef de 

toetreding verwerpen en bleef hard eurosceptisch. Wel bestudeert de partij het doen en laten van de 

EU en deinst er niet voor terug om de publieke opinie daarover op een negatieve manier te 

informeren. De TKP ziet Turkije enkel positief evolueren indien ze haar onafhankelijkheid behoudt. In 

2007 behield de partij 0,2 procent maar daalde naar een 0,14 procent in 2011. 

5.1.3 TOETSING HYPOTHESEN 

Het onderzoek startte met volgende deelvraag in verband met partijpolitiek euroscepticisme in Turkije:  

 

“Is het partijpolitiek euroscepticisme toegenomen doorheen het toetredingsproces zoals dit het 

geval was bij veel Centraal-en Oost-Europese landen?” 

 

Om deze deelvraag goed te beantwoorden worden volgende hypotheses bewezen of ontkracht. 

- Mechanismen zoals conditionaliteit , manier van behandeling, duurtijd en inperking van de 

nationale macht door EU-beleidsvereisten zijn doorslaggevend voor partijpolitiek 

euroscepticisme in Turkije. 

Vier partijen in dit onderzoek maken bezwaar tegen de (extra) conditionaliteiten die verwacht worden 

van Turkije en de opofferingen die het land moe(s)t maken om de toetredingsonderhandelingen te 

starten en om de onderhandelingen te laten verdergaanl. Vier van de zeven onderzochte partijen haalt 

aan dat Turkije niet anders mag behandeld worden dan een andere kandidaat-lidstaat of het gevoel 
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heeft als gehandicapt land te worden behandeld. Met andere woorden de manier waarop Turkije wordt 

behandeld door de EU moet veranderen. Eén partij haalt de duurtijd van de onderhandelingen aan. 

Vijf partijen trekken de nationalistische kaart in verschillende facetten. Vier daarvan zien de toetreding 

als een bedreiging voor de territoriale integriteit en de onafhankelijkheid van Turkije. Drie partijen van 

de vijf willen de Turkse nationale cultuur inclusief normen en waarden behouden en hebben moeite 

met de inperking van de nationale macht. Heel opvallend was dat vijf partijen van de overgebleven 

zes kritiek uiten op het huidige leiderschap en pro-EU-beleid dat momenteel gevoerd wordt. De 

mechanismen in de hypothese lijken de belangrijkste te zijn om het partijpolitiek aan te zwengelen. 

Deze hypothese wordt dan ook bevestigd. 

- Er is geen link tussen partijpolitiek en publiek euroscepticisme in Turkije.  

Er werd door verschillende partijen in dit onderzoek aangehaald dat er een grotere mate van 

euroscepticisme ten opzichte van de toetreding en de Europese Unie de oppervlakte bereikt onder de 

publieke opinie. Dan zou een logisch gevolg zijn dat de hard eurosceptische partijen een grotere 

aanhang krijgen. De vier hard eurosceptische partijen lijken verkiezing na verkiezing minder stemmen 

te krijgen. Dus een hogere mate partijpolitiek euroscepticisme vertaalt zich zeker niet in hogere 

percentages voor de hard eurosceptische partijen. Met een beeld van de laatste verkiezingen, waarin 

bij de onderzochte partijen, opmerkelijk minder aandacht gegeven werd aan de toetreding en de 

Europese Unie, steeg het aandeel van de mainstream partijen maar dit omwille van de focus in de 

verkiezingscampagnes op de binnenlandse problemen. Er is dus zeker geen link tussen beide 

soorten. Verder onderzoek omtrent publiek euroscepticisme in Turkije zal de bevestiging van deze 

hypothese ondersteunen. De hypothese wordt dus bevestigd. 

- Het euroscepticisme in Turkse politieke partijen is toegenomen en verandert in graad 

voor en na de start van de toetredingsonderhandelingen (bijvoorbeeld van soft naar 

hard euroscepticisme of omgekeerd). 

Bij de zeven onderzochte partijen bleken vier partijen een hoger gehalte van euroscepticisme te 

vertonen in de periode voor en na de start van de toetredingsonderhandelingen. Twee partijen 

daarvan gingen van een pro-Europese houding naar een soft eurosceptische houding. De andere 

twee partijen gingen van soft euroscepticisme naar hard euroscepticisme. De drie overgebleven 

partijen bleven stabiel in hun euroscepticismegehalte. Twee van die drie partijen blijven hard 

eurosceptisch, de derde partij soft eurosceptisch. Geen enkele partij vertoonde een kleiner gehalte 

van euroscepticisme. Over het algemeen wordt bij zeker vier partijen, waaronder de partijen die 

momenteel in het Turkse parlement zetelen, na 2005 een hogere frequentie vastgesteld met 

negatieve standpunten en uitspraken over de Europese Unie en de EU-toetreding. Eveneens kan de 

verminderde aandacht voor het EU-thema in het ganse politieke landschap als een eurosceptische 

tendens beschouwd worden. Deze hypothese kan dus positief bevestigd worden. 
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5.1.4 ALGEMENE CONCLUSIE 

Na het onderzoeken van enkele grotere en kleinere partijen in het Turkse landschap kunnen we 

concluderen dat volgens de tendenzen die in Centraal- en Oost-Europa werden vastgesteld, het 

partijpolitiek euroscepticisme in Turkije gestegen is. Een kleine nuance is hier echter wel op z’n plaats. 

De tendenzen die in Centraal- en Oost-Europa werden vastgesteld gaan zowel over de periode voor, 

tijdens als na de toetreding. De tendens die in Centraal- en Oost-Europa na de toetreding werd 

vastgesteld, namelijk dat het mogelijk dat partijpolitiek euroscepticisme nog meer de kop opsteekt of 

dat partijen meer nationalistische en cultureel conservatieve posities gaan innemen, valt hier niet te 

bewijzen aangezien de toetreding tot op dit moment geen feit is. Het antwoord op de eerste deelvraag 

luidt dus positief. Het partijpolitiek euroscepticisme in het Turkse politieke landschap is toegenomen. 

5.2 ONDERZOEK BIJ DE TURKSE PUBLIEKE OPINIE 

5.2.1 TURKSE PUBLIEKE OPINIE 

De Turkse publieke opinie speelt een zeer belangrijke rol. Zij zijn degene die zich moeten aanpassen 

aan het huidig beleid maar ook aan alle vereisten die de Europese Unie oplegt om de toetreding te 

versnellen. Maar ook hun geduld raakt op en dat kan leiden tot een verhoogd euroscepticismegehalte. 

Volgend onderzoek zal een evolutie aantonen waarbij er rekening wordt gehouden met hoe de positie 

van de Turkse publieke opinie ten opzichte van de Europese Unie en de toetreding al dan niet wijzigt 

vlak voor de start van de toetredingsonderhandelingen en erna. Er wordt gekeken naar enkele 

belangrijke vragen waaronder de steun voor de toetreding, het beeld van de EU onder de Turkse 

bevolking, of er al dan niet voordelen verbonden zijn aan de toetreding, wat momenteel de grootste 

binnenlandse problemen zijn volgens hen, wat zij vrezen als Turkije lid zou worden van de EU, hoe zij 

staan ten opzichte van een gedeelde nationaliteit (Turks en Europees), wat het 

vertrouwenspercentage is in de Europese Unie en de Turkse regering, wat zij weten over de Europese 

Unie en of zij op de hoogte zijn van het bestaan van de belangrijkste EU-instellingen en organen. Dit 

wordt bekeken aan de hand van Eurobarometerresultaten- en rapporten en met andere lectuur waar 

sommige trends uit de Eurobarometerrapporten worden bevestigd of met informatie die een andere 

invalshoek bieden die eveneens een oorzaak van het publiek euroscepticisme is. 

PUBLIEK EUROSCEPTICISME VOOR DE START VAN DE TOETREDINGSONDERHANDELINGEN 

Het publiek euroscepticisme in Turkije gaat al een hele tijd terug. Voor de onderzoeksperiode van dit 

onderzoek was er al een groot wantrouwen in de Europese Unie. De atypische aanloop naar de status 

als kandidaat-lidstaat en de oprichting van de douane-unie waarbij de bevolking dacht dat Turkije 

werd uitgebuit, hebben hiertoe bijgedragen (Taraktas, 2008, p. 254). 
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2001 

Het Eurobarometerrapport voor de kandidaat-lidstaten van eind 2001 gaf aan voor Turkije dat de 

toetreding voor 59 procent gesteund wordt. 14 procent verzet zich tegen het lidmaatschap en 27 

procent bleef onbeslist (European Commission, 2001, p. 56). Het beeld dat de Turkse bevolking van 

de Europese Unie heeft is voor 65 procent positief, 25 procent negatief, 16 procent blijft neutraal en 8 

procent heeft geen mening (European Commission, 2001, p. 46). 

De Eurobarometer stelt eveneens de vraag aan de publieke opinie of het lidmaatschap voordelen met 

zich meebrengt. 69 procent van de Turkse gemeenschap ziet de toetreding gepaard gaan met 

voordelen, 19 procent ziet geen voordelen en 12 had geen mening (European Commission, 2001, p. 

62). 

Indien de toetreding een feit zou worden, dan is de Turkse publieke opinie vooral bang voor het verlies 

van de Turkse lire (54 procent), het toenemen van georganiseerde misdaad (52 procent) en het 

minder tot niet gebruiken van de Turkse taal (52 procent) (European Commission, 2001, p. 90). 

Het vertrouwen in de Turkse nationale regering bedroeg toen ongeveer 39 procent (European 

Commission, 2001, p. 24) terwijl het vertrouwen in de Europese Unie een pak hoger lag (53 procent) 

(European Commission, 2001, p. 52).  

De Eurobarometer bespreekt ook de Turkse versus de Europese identiteit. 57 procent van de 

respondenten antwoordden zich uitsluitend Turk te voelen, 32 procent voelt zich eerst Turk en dan 

Europeaan, 3 procent voelt zich eerst Europeaan en dan Turk, 6 procent enkel Europeaan en 2 

procent onthoudt zich van antwoord (European Commission, 2001, p. 33). 

Een grote bron van euroscepticisme in het algemeen is onwetendheid over wat de EU en de EU-

instellingen inhouden, hoe ze werken en wat het EU-beleid inhoudt. Daarom peilt de Eurobarometer 

naar de kennis van de publieke opinie op een schaal van 1 tot 10 waarbij de Turkse publieke opinie in 

2001 een score haalde van 3,69 (European Commission, 2001, p. 73). Wat betreft het besef van 

bestaan van de EU-instellingen en organen werd eveneens een gemiddelde opgemeten. In dit 

onderzoek gaat het over het Europese Parlement, de Europese Commissie, Hof van Justitie, de 

Europese Centrale bank, de Raad van Ministers, de Europese Rekenkamer, Europese Ombudsman, 

het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. In 2001 wist men voor 46 procent 

dat deze Europese instellingen bestaan (European Commission, 2001, p. 77). 

Andere onderzoeken geven aan dat ongeveer een tiende van de Turkse gemeenschap gelooft dat 

Turkije nooit lid zal worden. Daar zaten de verplichte Kopenhagencriteria voor iets tussen die voor 

Turkije op bepaalde vlakken een struikelblok vormden. De bevolking ziet zichzelf in de eerste plaats 

als Turk en niet als Europeaan. Heel opmerkelijk was de onwetendheid die de Turkse gemeenschap 

had over de Europese Unie en haar werking (Görgün, 2004, p. 37). Hierin kan een uitstekende 

voedingsbodem liggen voor euroscepticisme. 
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2002 

De Eurobarometerrapporten van 2002 toonden aan dat Turkije één van de kandidaat-lidstaten was die 

de EU-toetreding het best zag zitten. Dit uitte zich in beide rapporten met een percentage van 65 

procent. Het verzet tegen de toetreding daalde met 17 procent in het voorjaar naar 13 procent in het 

najaar. Het percentage onbesliste stemmen was in het voorjaar 18 procent en steeg in het najaar naar 

22 procent (European Commission, 2002, p. 62). Het beeld dat de Turkse bevolking heeft van de 

Europese Unie, bleef stabiel ten opzichte van 2001. Een positief beeld wordt gedragen door 53 

procent van de bevolking, 24 procent heeft een negatief beeld, 19 procent blijft neutraal en 4 procent 

onthoudt zich van een antwoord (European Commission, 2002, p. 53). 

Het najaarsrapport van de Eurobarometer gaf aan dat 73 procent van de Turkse bevolking voordelen 

ziet in de toetreding tot de EU, 17 procent zag geen voordelen en 10 procent had geen mening 

(European Commission, 2002, p. 84). 

Ook nu heeft de Turkse publieke opinie enkele angsten indien de toetreding een realiteit zou worden. 

56 procent vreest voor het in onbruik raken van de Turkse taal, 53 procent is bang om de Turkse lire 

te verliezen en opmerkelijk is dat 50 procent vreest de Turkse nationale identiteit en cultuur te 

verliezen (European Commission, 2002, p. 121). De toetreding zou volgens een ander onderzoek 

onder de Turkse gemeenschap negatieve gevolgen kunnen hebben voor religieuze kwesties, 

nationale waarden, nationale veiligheid en de onafhankelijkheid (Günes-Ayata, 2003, pp. 206-208) 

(Yilmaz, 2003, pp. 1-3).  

Het vertrouwen in de Turkse regering steeg ten opzichte van 2001 en is nu 46 procent (European 

Commission, 2002, p. 28) maar het vertrouwen in de Europese Unie ligt nog steeds iets hoger 

namelijk 54 procent (European Commission, 2002, p. 58). 

Opnieuw werd ook de affiliatie ten opzichte van de Europese identiteit gemeten onder de Turkse 

bevolking. 49 procent voelt zich uitsluitend Turk, 38 procent ziet zichzelf eerst als Turk en dan als 

Europeaan, 3 procent denkt het omgekeerde, 4 procent voelt zich enkel Europeaan en 6 procent heeft 

geen mening (European Commission, 2002, p. 38). 

Wat betreft het kennisniveau van de Turkse bevolking over de EU, EU-instellingen en EU-beleid lag dit 

iets hoger met een score van 3,8 (European Commission, 2002, p. 105). De populatie is zich maar 

voor 38 procent bewust van het bestaan van de Europese instellingen en organen (European 

Commission, 2002, p. 110).  

Toch toonde een studie van Çarkoglu uit 2002 aan dat er enkele controverses waren omtrent de steun 

voor de toetreding en Europese Unie. Ook in dit onderzoek wordt duidelijk dat de Turkse populatie het 

minste kennis heeft over de Europese Unie onder de kandidaat-lidstaten, zelfs meer dan de helft van 

de bevolking had geen idee wat de Kopenhagencriteria waren en inhielden. Behalve voor sterke steun 

voor de vrijheid van meningsuiting en religieuze rechten, is er aanzienlijke weerstand tegen het 

aanvaarden van een aantal items in de Kopenhagencriteria zoals bijvoorbeeld de afschaffing van de 
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doodstraf en het goedkeuren van omroepen in talen van minderheden zoals het Koerdisch. Zelfs 

indien beide items de enige conditionaliteit waren voor EU-toetreding, dan nog zou de bevolking deze 

niet goedkeuren (Günes-Ayata, 2003, p. 206).  

Verder gelooft 49 procent dat de Europese Unie een christelijke club is waar een moslimland zoals 

Turkije niet in thuis hoort (Günes-Ayata, 2003, p. 207).  

Hetzelfde onderzoek geeft aan dat een grote meerderheid winsten in hun persoonlijke leven met het 

lidmaatschap verwachten. Deze positieve impact zal zich naar verwachting in de economie 

ontwikkelen, de democratie verbeteren, de corruptie verminderen en leiden tot vrij verkeer van arbeid 

(Günes-Ayata, 2003, p. 207).  

In een onderzoek van Yilmaz werd ook aangehaald dat een overgrote meerderheid van hun 

respondenten aangaven dat de Europese Unie hun land oneerlijk behandelt. Volgens hen begrijpt de 

EU Turkije en de bevolking niet. De oneerlijke behandeling ligt voor de bevolking in het feit dat Turkije 

extra voorwaarden opgelegd krijgt in vergelijking met andere kandidaat-lidstaten (Yilmaz, 2003, p. 3). 

In 2002 stemde de bevolking vooral op de pro-Europese AKP-partij die 34,29 procent van de 

stemmen kreeg. Daarna volgden de soft-eurosceptische CHP en MHP met respectievelijk 19,4 

procent en 8,4 procent. De toen pro-Europese DYP haalde nog net iets meer stemmen dan de MHP 

en eindige met 9,5 procent. De pro-Europese SP haalde 2,5 procent terwijl de hard eurosceptische IP 

amper een half procent haalde en de euroreject TKP slechts 0,2 procent. 

2003 

Het Eurobarometerrapport van het voorjaar in 2003 stelt dat de publieke opinie in Turkije de toetreding 

steunt met 67 procent terwijl 11 procent de toetreding als een slechte zet bestempelt (European 

Commission, 2003, p. 68). Het najaarsrapport gaf gelijkaardige cijfers aan. Steun voor de toetreding 

haalt 67 procent, verzet tegen de toetreding 10 procent en 23 procent blijft onbeslist (European 

Commission, 2003, p. 78). In 2003 bracht een ander onderzoek van TURKAB, wat een 

samenwerkingsverbond tussen de EU en Turkije is, een algemene trend richting aanvaarding van het 

EU-lidmaatschap wat de Eurobarometerresultaten eveneens bevestigen (Görgün, 2004, p. 37). De 

Turkse bevolking had in het voorjaar van 2003 een positief beeld van de Europese Unie (51 procent). 

27 procent had een negatief beeld, 16 procent blijft neutraal en 6 procent heeft geen mening 

(European Commission, 2003, p. 107). Wat betreft het najaar was het beeld iets positiever 54 procent, 

het negatieve beeld was een stuk gedaald naar 19 procent, 23 procent bleef neutraal en 4 procent  

had geen mening (European Commission, 2003, p. 105). 

Sinds 2003 vermelden de Eurobarometerrapporten ook de belangrijkste problemen die de Turkse 

bevolking op eigen bodem bezighouden. Voor beide rapporten waren dat werkloosheid (66 procent in 

het voorjaar, 62 procent in het najaar), de economische situatie (55 procent in het voorjaar en najaar) 

en inflatie (26 procent in het voorjaar en 30 procent in het najaar). Deze percentages zijn dus 
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ongeveer gelijk voor beide Eurobarometerrapporten (European Commission, 2003, p. 27) (European 

Commission, 2003, p. 35). 

Voor beide Eurobarometerrapporten blijven de cijfers stabiel met betrekking tot de voordelen die het 

lidmaatschap met zich zou meebrengen. Een grote meerderheid (75 procent) ziet voordelen in de 

toetreding, 14 procent ziet er absoluut geen voordelen in en 11 procent onthield zich van een 

antwoord (European Commission, 2003, p. 93) (European Commission, 2003, p. 94). 

Indien Turkije zou toetreden tot de Europese Unie dan had de Turkse bevolking vooral schrik voor het 

in onbruik raken van de Turkse taal (51 procent), het verlies van de Turkse lire (48 procent) en het 

verdwijnen van de nationale identiteit en cultuur (46 procent) (European Commission, 2003, p. 114). 

Wat betreft de percentages voor het najaar in 2003 staat het ongebruik van de Turkse taal op de 

eerste plaats (53 procent). Het verdwijnen van de nationale identiteit steeg een aantal percentages 

(51 procent) en het verlies van de nationale munt haalde ook 50 procent (European Commission, 

2003, p. 120). Via aanvullend onderzoek van Yilmaz wordt nog aangetoond dat de bevolking een 

vrees koestert voor het verliezen van de nationale onafhankelijkheid en is van mening dat het volgen 

van de Europese regelgeving ten koste zal gaan van de Turkse staat. Ook het verlies van Turkse 

traditionele waarden en normen, en dan vooral de Islamcultuur, staat op het spel volgens de Turkse 

gemeenschap (Görgün, 2004, p. 41).  

In 2003 had de Turkse bevolking al een pak minder vertrouwen in de Europese Unie (49 procent) en 

haalde het vertrouwenspercentage van de Turkse regering bijna 20 procent meer ten opzichte van het 

najaar in 2002 (63 procent) maar was wel 10 procent minder dan in het voorjaar (73 procent) 

(European Commission, 2003, p. 165) (European Commission, 2003, p. 26). 

Inzake de affiliatie met de Europese identiteit ziet het Turkse volk zich in de toekomst nog steeds als 

enkel Turk (52 procent), als Turk en dan Europeaan (41 procent) , Europeaan en dan Turk (3 procent), 

enkel Europeaan (3 procent) en 1 procent weet het niet (European Commission, 2003, p. 60). Het 

najaar vertoonde een daling ten voordele van de Europese identiteit. Het percentage dat zich enkel 

als Turk zag, was gedaald naar 45 procent. Degene die zich eerst zien als Turk en dan als Europaan 

haalde 44 procent, dan eerst Europeaan en dan Turk (5 procent), enkel Europeaan (3 procent) en 

uiteindelijk had 3 procent geen mening (European Commission, 2003, p. 72). Dit wordt bevestigd in 

aanvullend onderzoek (Görgün, 2004, p. 36). 

In 2003 werd opnieuw het algemene kennisniveau over de EU, de instellingen en het beleid gemeten. 

In het voorjaar scoorde de Turkse bevolking 3,77 (European Commission, 2003, p. 47), in het najaar 

was dat 3,89 (European Commission, 2003, p. 58). De Turkse gemeenschap was in het voorjaar ook 

maar voor 37 procent op de hoogte van het bestaan van de belangrijkste EU-instellingen en organen 

(European Commission, 2003, p. 163). In het najaar bedroeg dat percentage 41 procent wat een 

kleine stijging betekende (European Commission, 2003, p. 174). 

Ongeveer de helft van de bevolking geloofde er niet in dat de EU van plan is Turkije te accepteren als 

lid en beweert dat de regering en de bevolking aan het lijntje worden gehouden (Görgün, 2004, p. 41).  
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2004 

Eurobarometer 61 en 62 uit 2004 vertelden over de toetredingssteun het volgende: in het voorjaar 

bedroeg die 71 procent voor, amper 9 procent was tegen en 20 procent bleef onbeslist (European 

Commission, 2004, p. C50). Eurobarometer 62 uit het najaar zag een sterke daling in toetredingssteun 

(62 procent), 12 procent zag de toetreding niet zitten en 26 procent onthield zich van een duidelijk 

antwoord (European Commission, 2004, p. 70). Hoewel de steun voor de toetreding daalt, blijft het 

beeld van de Europese Unie overwegend positief. In het voorjaar bedroeg dat percentage 56 procent, 

12 procent ziet dat beeld negatief, 25 procent blijft neutraal en 7 procent had geen mening (European 

Commission, 2004, p. C69). In het najaar zag de Turkse bevolking de EU als volgt: het positieve beeld 

steeg tot 63 procent, het negatieve beeld steeg ook tot 19 procent, 15 procent bleef neutraal en 4 

procent had geen mening (European Commission, 2004, pp. 76-77). 

De belangrijkste binnenlandse problemen waren in het voorjaar werkloosheid (72 procent), de 

economische situatie (49 procent) en inflatie (19 procent) (European Commission, 2004, p. C28). In 

het najaar bleven opnieuw werkloosheid (74 procent) en de economische situatie (46 procent) 

bovenaan de lijst staan maar volgens de Turkse publieke opinie was er een nieuw probleem dat 

belangrijker werd dan inflatie en dat was terrorisme (18 procent) (European Commission, 2004, p. 24). 

Ten opzichte van het najaarsrapport van 2003 is er wat betreft de percentages met betrekking tot de 

voordelen gekoppeld aan het EU-lidmaatschap weinig veranderd. In het voorjaar van 2004 zag nog 

steeds 75 procent de toetreding gepaard gaan met voordelen, 15 procent zag geen voordelen en 10 

procent had geen mening (European Commission, 2004, p. C60). In het najaar zag 73 procent 

voordelen, 18 procent zag geen voordelen en 9 procent had geen mening (European Commission, 

2004, p. 74). 

De angsten die de Turkse bevolking ziet waren in beide rapporten dezelfde en gaan in stijgende lijn. 

Op de eerste plaats het minder gebruiken van de Turkse taal (van 53 naar 59 procent), op de tweede 

plaats het verlies van de Turkse lire (van 49 naar 57 procent) en op de derde plaats het verlies van de 

nationale identiteit en cultuur (van 49 naar 52 procent) (European Commission, 2004, p. C84) 

(European Commission, 2004, p. 143). 

Wat betreft het vertrouwen ten opzichte van de eigen overheid blijkt die hoger dan het vertrouwen in 

de Europese Unie. In het voorjaar bleek het vertrouwen in de eigen nationale regering 72 procent en 

steeg dit naar 80 procent in het najaar (European Commission, 2004, p. C21). Het vertrouwen in de 

Europese Unie haalde slechts de helft (51 procent) (European Commission, 2004, p. 80). 

Wat betreft de Europese identiteit is er een heel duidelijke verschuiving ten opzichte van het najaar in 

2003. Een overweldigende meerderheid (72 procent) voelt zich uitsluitend Turk, 24 procent eerst Turk 

en dan Europeaan, 2 procent voelt zich eerst Europeaan en dan Turk en slechts 2 procent enkel 

Europeaan (European Commission, 2004, p. 96). 
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Het kennisniveau over de EU, instellingen en beleid zakte in 2004 naar het laagste niveau van voor de 

start van de toetredingsonderhandelingen en sinds het begin van deze onderzoeksperiode. Het 

voorjaar mat een score van 3,38 (European Commission, 2004, p. C36). Het najaar hield een minieme 

stijging in en eindigde op 3,5 (European Commission, 2004, p. 39). Het gemiddelde percentage dat op 

de hoogte is van het bestaan van de Europese instellingen en organen was in het najaarsrapport 46 

procent (European Commission, 2004, p. 107). 

In 2004 stelde Gorgün dat de Turkse bevolking niet langer op Europa vertrouwt. Heel wat Turken 

vonden het verloren tijd om het EU-lidmaatschap na te streven. Ze geloven dat de Europeanen hen 

nooit zullen accepteren. De reden hiervoor  was vooral te wijten aan de snellere vooruitgang om de 

Centraal- en Oost-Europese landen te laten toetreden terwijl Turkije al decennia lang op dit gebaar 

wachtte. Toch zagen ze Europa nog als een positieve invloed. Turkije kampte met een hoog 

werkloosheidsprobleem en ziet de toetreding vooral om binnenlandse problemen op te lossen 

(Görgün, 2004, p. 37).  

2005  

Het Eurobarometerrapport van het voorjaar 2005 wordt nog in dit deel besproken gezien de start van 

de toetredingsonderhandelingen zich pas later dat jaar manifesteerde. Met betrekking tot de steun 

voor de toetreding stelt het rapport dat 59 procent de toetreding steunt, 20 procent steunt de 

toetreding niet en 17 procent blijft onbeslist (European Commission, 2005, p. 97). Het beeld van de 

Europese Unie was voor de Turkse publieke opinie voor 60 procent positief, 25 procent negatief, 12 

procent neutraal en 3 procent had geen mening (European Commission, 2005, p. 103). 

De belangrijkste problemen volgens de Turkse bevolking blijven nog steeds werkloosheid (72 procent) 

en de algemene economische situatie (37 procent) gevolgd door terrorisme dat een grote stijging 

kende (29 procent) (European Commission, 2005, p. 26).  

Het voorjaarsrapport stelt dat 68 procent voordelen ziet in de toetreding, 25 procent zag geen 

voordelen en 7 procent had geen mening (European Commission, 2005, p. 100).  

De Turkse bevolking vreest vooral dat hun eigen taal minder zal gebruikt worden (62 procent), dat 

georganiseerde misdaad zal stijgen (62 procent) en het verlies van nationale identiteit en cultuur (58 

procent) (European Commission, 2005, p. 131).  

De belangrijkste institutie is nog steeds de Turkse nationale regering dat voor 76 procent vertrouwd 

wordt (European Commission, 2005, p. 214). De Europese Unie ging fel achteruit ten opzichte van het 

najaar in 2004 en wordt nu voor amper 41 procent vertrouwd (European Commission, 2005, p. 105). 

Wat betreft de gemiddelde kennisscore over de Europese Unie, instituties en beleid scoorde de 

Turkse gemeenschap in het voorjaar nog steeds vrij laag met 3,7 (European Commission, 2005, p. 

77). Wat betreft het percentage dat notie heeft van het bestaan van Europese instellingen en organen, 

werden in het voorjaarsrapport van 2005 te weinig gegevens vermeld. 
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RESULTATEN 

Het schema van de toetredingssteun wijst uit dat er vanaf 2001 tot half 2005 een grote meerderheid 

zegt de toetreding te steunen. Tot 2004 is er een stijgende trend met betrekking tot de steun voor de 

toetreding. Vanaf 2004 is deze dalend. Het aandeel dat negatief is, blijft de ganse periode onder de 20 

procent. Tot 2004 is er een lichte daling van het percentage dat tegen de toetreding is maar vanaf 

2004 doet er zich een stijging voor. Opmerkelijk is wel het aandeel dat onbeslist blijft dat telkens hoger 

ligt dan het aandeel dat de toetreding niet steunt. Hier kunnen verschillende factoren aan de basis 

liggen. 

Ook het beeld van de Europese Unie onder de Turkse bevolking blijft de ganse periode positief 

hoewel de percentages lager zijn dan de steun voor de toetreding. Aan de ligging van de neutrale en 

negatieve curve kan worden vastgesteld dat deze meningen omtrent het beeld elkaar afwisselen. Er is 

dus geen uitgesproken negatief of neutraal beeld gezien de schommelingen doorheen de tijd.  

Als we de Turkse publieke opinie zouden moeten indelen bij het schema van Kopecky en Mudde, dan 

worden zij onder de ‘Euroenthusiasts’ gezet althans voor de periode voor de start van de 

toetredingsonderhandelingen. 

 

Grafiek 9: Toetredingssteun voor 2005 
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Grafiek 10: Beeld van de EU voor 2005 

De belangrijkste binnenlandse problemen volgens de Turkse gemeenschap blijven doorheen de 

beschikbare periode werkloosheid en de economische situatie. Enkel werd vanaf eind 2004 terrorisme 

gezien als een belangrijk binnenlands probleem dat zwaarder doorwoog dan inflatie. De bevolking 

hoopt via de toetreding deze problemen op een betere manier aan te pakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw ziet een overgrote meerderheid voordelen in de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. 

Net zoals bij de toetredingssteun is er wel een licht dalende trend zichtbaar vanaf 2004. Tot 2004 is er 

een lichte daling van het percentage dat geen voordelen ziet in de toetreding is maar vanaf 2004 doet 

er zich opnieuw een stijging voor. Deze tendens stelden we ook al vast bij het percentage dat de 

toetreding niet steunt.  
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Figuur 18: Belangrijkste problemen voor 2005 



 
 

50 
 

• Geen gegevens 
beschikbaar 2002 

• 1. Verlies Turkse taal 

• 2. Verlies turkse lire 

• 3. Verlies nationale 
      identiteit en cultuur 

2003 

•1. Verlies Turkse taal 

•2. Verlies turkse lire 

•3. Verlies nationale 
      identiteit en cultuur 

2004 

•1. Verlies Turkse taal 

•2. Verlies turkse lire 

•3. Verlies nationale 
      identiteit en cultuur 

2005 

 

Voorjaar 

 

Najaar 

 

Grafiek 11: Voordelen voor 2005 

Doorheen dit deel van de onderzoeksperiode zien we dat de Turkse bevolking dezelfde bedenkingen 

heeft indien Turkije lid zou worden van de Europese Unie. Heel opvallend is dat deze onderwerpen 

nationale belangen weerspiegelen. Het zijn vooral thema’s die eigen zijn aan de Turkse 

gemeenschap. Hieruit kan besloten worden dat de Turkse nationale waarden heel belangrijk zijn.  
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Figuur 19: Angsten voor 2005 
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Het vertrouwen in de Turkse regering gaat in stijgende lijn met zelfs een piekmoment van 80 procent 

in het najaar van 2004 wat een verdubbeling is ten opzichte van het begin van de onderzoeksperiode. 

Wegens te weinig info over het ‘geen vertrouwen’ en ‘geen mening’ kunnen hierover geen 

vaststellingen gemaakt worden. 

Het vertrouwen in de Europese Unie is over de ganse periode hoger dan de percentages die stellen 

dat er geen vertrouwen is. Deze redenering gaat op behalve voor het voorjaar van 2005 waarbij de 

helft van de respondenten stellen geen vertrouwen meer te hebben in de EU. 

Als we beide grafieken vergelijken wordt vastgesteld dat het vertrouwenspercentage in de Europese 

Unie beduidend minder is dan in de eigen Turkse regering. 

 

Grafiek 12: Vertrouwen in de Turkse regering voor 2005 
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De Turkse publieke opinie kiest overduidelijk voor de eigen nationaliteit. De affiliatie met de Europese 

identiteit is sterk afwezig onder de respondenten. Dit duidt op weinig verbondenheid met de EU en de 

daarbij horende identiteit als Europeaan.  

 

 

Wat betreft de kennis over de Europese Unie scoort de Turkse publieke opinie een stuk onder de helft. 

Doorheen dit deel van de onderzoeksperiode blijft de gemiddelde score vrij stabiel. 

Dezelfde bevindingen kunnen gemaakt worden voor de percentages die het besef van bestaan van de 

belangrijkste EU-instellingen weergeven. 

 

Grafiek 15: Kennisniveau over de EU voor 2005 
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Grafiek 14: Turkse vs. Europese identiteit voor 2005 
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Grafiek 16: Besef bestaan van de EU-instellingen voor 2005 

Dit zijn de verkiezingsuitslagen van 2002 die aantonen hoe de Turkse bevolking gestemd heeft op de 

onderzochte partijen in dit onderzoek. Er werd gestemd op drie pro-Europese partijen, twee soft 

eurosceptische partijen en twee anti-Europese partijen. Het Turkse stemgedrag toont duidelijk aan dat 

ze stemmen op pro-Europese en soft eurosceptische partijen. 

 

Grafiek 17: Verkiezingsresultaten 2002 
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PUBLIEK EUROSCEPTICISME NA DE START VAN DE TOETREDINGSONDERHANDELINGEN 

Toen de toetredingsonderhandelingen in oktober 2005 eindelijk van start gingen zat de Turkse 

publieke opinie al gebed in een eurosceptische sfeer waarbij de pre-toetredingsmechanismen 

ongetwijfeld een rol in hebben gespeeld. Wat betreft de resultaten na de start van de 

toetredingsonderhandelingen werden zoveel mogelijk dezelfde criteria gehanteerd zoals in de periode 

van voor de start van de toetredingsonderhandelingen. Opvallend was het gebrek of consistentie aan 

dezelfde vragen uit de Eurobarometers over een gedeelde nationaliteit en het kennisniveau van de 

Turkse publieke opinie. Daarom werden voor deze categorieën aanvullende criteria of vragen gebruikt 

die eveneens een evolutie aantonen. 

2005 

Voor 2005 werden in het najaarsrapport volgende Eurobarometerresultaten vastgesteld. Wat betreft 

de steun voor de toetreding was het percentage 55 procent. 15 procent steunde de toetreding niet en 

21 procent blijft onbeslist (European Commission, 2005, p. 240). Het beeld dat de Turkse publieke 

opinie heeft van de Europese Unie is overwegend positief (59 procent), 15 procent antwoordde 

neutraal, 16 procent ziet de EU als negatief en 6 procent had geen mening (European Commission, 

2005, p. 249).  

De belangrijkste binnenlandse problemen in Turkije zijn nog steeds als eerste werkloosheid en ten 

tweede terrorisme. Het topprobleem is nog steeds niet veranderd sinds 2004 maar wel steeg het 

percentage van terrorisme tot op het niveau van 41 procent. De twee bovenstaande thema’s worden 

gevolgd, weliswaar met een grote kloof, door de economische situatie (29 procent) (European 

Commission, 2005, p. 313).  

Een hele grote meerderheid van de Turkse respondenten (68 procent) gaven in het 

Eurobarometerrapport aan voordelen te zien in de toetreding terwijl 20 procent het tegenovergestelde 

denkt. 11 procent had hier geen mening over (European Commission, 2005, p. 241). 

Indien Turkije zou toetreden tot de Europese Unie, dan is de bevolking vooral bang om de Turkse taal 

niet meer te gebruiken (52 procent), het verlies van nationale identiteit en cultuur (51 procent) en een 

stijging van georganiseerde misdaad (51 procent) (European Commission, 2005, pp. 264-265-268). 

Opvallend is dat het vertrouwen in de EU nog steeds laag is in Turkije in vergelijking met het 

vertrouwen in de eigen regering. De Turkse bevolking vertrouwt voor 72 procent op de eigen regering 

terwijl het maar voor 50 procent vertrouwen heeft in de Europese Unie (European Commission, 2005, 

pp. 226-228). 

Deze Eurobarometer ondervraagt ook de mate waarin de respondenten zich associëren met een 

Europese identiteit. De resultaten suggereren dat de nationale identiteit nog steeds veel krachtiger is 

dan een gedeelde Europese identiteit. De Turkse bevolking voelt zich voor 74 procent enkel Turk,  19 

procent stelt zich eerst Turk te voelen en dan Europaan, 2 procent eerst Europeaan en dan Turk, 2 
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procent enkel Europeaan en 4 procent wist geen antwoord te geven op de vraag (European 

Commission, 2005, p. 50). Dit was het laatste Eurobarometerrapport in deze onderzoeksperiode dat 

informatie vrijgeeft over een gedeelde nationaliteit. Aansluitend daarop wees de Eurobarometer uit dat 

40 procent wel trots is op de Europese nationaliteit, 30 procent zei absoluut niet trots te zijn, 23 

procent voelt zich geen Europeaan en 6 procent had geen mening (European Commission, 2005, p. 

52). 

Wat betreft het gemiddelde kennisniveau over de EU stelt het rapport dat dit in Turkije is nog steeds 

laag is en scoort 3,8 (European Commission, 2005, p. 85). De bevolking geeft dan ook toe heel weinig 

te weten over de Europese Unie. Gemiddeld 48 procent weet af van het bestaan van de belangrijkste 

EU-instellingen en organen. Eveneens werd de bevolking ondervraagd over de werking van de 

Europese Unie wat duidt op een bepaalde kennis. In 2005 zei 29 procent te begrijpen hoe de EU 

werkt, 45 procent gaf toe niks te begrijpen van de EU en 26 procent had geen mening (European 

Commission, 2005, p. 85). 

2006 

In de Eurobarometerrapporten van 2006 die in het voor- en najaar werden gemaakt is de steun voor 

de toetreding 44 procent in het voorjaar en lager ten opzichte van het najaar waar de steun voor 

toetreding 54 procent haalt. 25 procent steunde de toetreding niet in het voorjaar, in het najaar was 

dat 22 procent. In het voorjaar bleef 31 procent onbeslist, dit percentage daalde in het najaar naar 25 

procent (European Commission, 2006, p. 79) (European Commission, 2006, p. 302) . Het percentage 

dat het beeld van de EU beschrijft onder de Turkse bevolking was in het voorjaar voor 43 procent 

positief, 27 procent negatief, 23 procent bleef neutraal en 8 procent had geen mening (European 

Commission, 2006, p. 230). In het najaar was het beeld opnieuw positiever en haalde 55 procent, het 

beeld was verder voor 24 procent negatief, 15 procent neutraal en 6 procent had geen mening 

(European Commission, 2006, p. 310). 

Volgens de Turkse publieke opinie zijn in beide Eurobarometerrapporten de belangrijkste problemen 

werkloosheid (in het voorjaar 63 procent, in het najaar 64 procent) en terrorisme (in het voorjaar 43 

procent, in het najaar 52 procent) (European Commission, 2006, p. 297). Die worden gevolgd, met 

een grote kloof, door economische omstandigheden (in het voorjaar 25 procent, in het najaar 34 

procent) (European Commission, 2006, p. 350).  

In het voorjaar zag de Turkse bevolking voor 51 procent voordelen in de toetreding, 33 procent zag 

geen voordelen en 15 procent had geen duidelijke mening (European Commission, 2006, p. 229). In 

het najaar zag 63 procent voordelen in de toetreding, 27 procent zag die niet en 11 procent bleef 

onbeslist (European Commission, 2006, p. 303). 

Het voorjaarsrapport vermeldt nog enkele angsten over de EU-toetreding. De meest gevreesde 

thema’s zijn verlies van de nationale identiteit en cultuur (50 procent), het verlies van de Turkse lire 

(50 procent) en een stijging van georganiseerde misdaad (48 procent) (European Commission, 2006, 

pp. 252-259). Het najaarsrapport vermeldt hier niets over.  
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Er is een algemene trend onder de Turkse publieke opinie waarin duidelijk wordt dat het vertrouwen in 

de eigen Turkse instellingen groter is dan in de Europese instellingen. Dit vermelden beide rapporten. 

De rapporten geven aan dat het vertrouwen van de Turkse publieke opinie in de Turkse regering in 

het voorjaar 67 procent bedraagt en in het najaar 63 procent (European Commission, 2006, p. 222) 

(European Commission, 2006, p. 289). Het vertrouwenspercentage in de Europese Unie ligt een pak 

lager. In het voorjaar van 2006 was dat 35 procent, in het najaar 41 procent (European Commission, 

2006, p. 56) (European Commission, 2006, p. 110). 

Het voorjaar vermeldt met betrekking tot het gevoel van de Turkse bevolking ten opzichte van de EU 

dat slechts 27 procent aan de EU gehecht is (European Commission, 2006, p. 70). 63 procent herkent 

de Europese vlag als een symbool van de EU maar slechts 25 procent associeert zich met deze 

Europese vlag (European Commission, 2006, pp. 63-69). Wat betreft de Europese identiteit zei 28 

procent van de respondenten in het najaar trots te zijn op de Europese nationaliteit. Toch voelt 29 

procent die trots niet en zelfs 37 procent voelt zich absoluut geen Europeaan. De rest (5 procent) had 

geen mening (European Commission, 2006, p. 116). 

Het algemene kennisniveau van de Turkse gemeenschap ligt nog steeds onder de helft. In het 

voorjaar bedroeg die score 3,7 (European Commission, 2006, p. 106), het najaar hield een kleine 

stijging in waar de bevolking 4,1 scoorde (European Commission, 2006, p. 149). Het najaar toonde 

eveneens aan dat 52 procent op de hoogte was van het bestaan van de belangrijkste EU-instellingen 

en organen wat resulteert in een kleine stijging ten opzichte van het najaar 2005. De respondenten 

antwoorden eveneens in het voor- en najaar op de vraag omtrent de werking van de EU. In het 

voorjaar zei 34 procent de werking van de EU te begrijpen, 41 procent zei het omgekeerde en 24 

procent had geen mening (European Commission, 2006, p. 245). In het najaar begreep 35 procent de 

werking, 38 procent begreep de werking niet en 27 procent had geen duidelijke mening (European 

Commission, 2006, p. 313). 

Volgens Taraktas heeft de groei in 2006 ook te maken met een algemeen wantrouwen ten opzichte 

van de Europese Unie dat zijn oorsprong vindt in de Europese weerspannigheid om Turkije in de 

relaties te betrekken. De conditionaliteit omtrent de Europese eisen zorgt voor veel vragen. De 

bevolking is ervan overtuigd dat welke economische of politieke inspanning die Turkije ook levert, zal 

afgezwakt worden door de EU. Toch is de bevolking overtuigd van de toetreding op zich omdat dit 

economische voorspoed en cohesie voortbrengt en de kans op vrede verhoogt (Taraktas, 2008, pp. 

253-255). 

2007 

De Eurobarometerrapporten uit 2007 van het voor- en najaar gaven onderstaande percentages weer. 

Het voorjaar stelde dat 52 procent de toetreding steunde, 22 procent steunde de toetreding niet en 26 

procent bleef onbeslist. Wat betreft het najaar haalde de toetredingssteun slechts 49 procent. Het 

percentage dat absoluut tegen de toetreding is, was 25 procent. 26 procent bleef onbeslist (European 

Commission, 2007, p. 248). Het beeld van de EU onder de Turkse gemeenschap bleef in het voorjaar 
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voor 53 procent positief, 27 procent zag dat beeld negatief, 12 procent bleef neutraal en 8 procent had 

geen mening (European Commission, 2007, p. 302). In het najaar zakte het percentage naar 48 

procent dat het EU-beeld als positief bekijkt, 28 procent bekeek de EU als iets negatief, 16 procent 

bleef neutraal en opnieuw 8 procent had geen mening (European Commission, 2007, p. 250).  

De grootste problemen zijn volgens het Turkse publiek in het voorjaar op de eerste en tweede plaats 

respectievelijk werkloosheid (62 procent) en terrorisme (50 procent). In het najaar wisselden deze 

twee van plaats met een opvallende 77 procent voor terrorisme en 57 procent voor werkloosheid. Op 

de derde plaats staat nog steeds de economische situatie (in het voorjaar 28 procent, in het najaar 23 

procent) (European Commission, 2007, p. 329) (European Commission, 2007, p. 300). 

In het voorjaar zag 62 procent voordelen in de toetreding, 27 procent zag geen voordelen en 11 

procent had geen mening (European Commission, 2007, p. 298). In het najaar was het percentage dat 

voordelen ziet in de toetreding gedaald naar 53 procent, het percentage dat geen voordelen ziet was 

gestegen naar 33 procent en er was ook een kleine stijging van het percentage dat geen mening had 

(14 procent) (European Commission, 2007, p. 249). 

De Eurobarometers uit 2007 vermelden niets over de vrees die er heerst bij de Turkse publieke opinie 

indien de toetreding een feit zou zijn. Voor de rest van de onderzoeksperiode waren er eveneens 

geen resultaten beschikbaar. 

Volgens beide rapporten is het vertrouwen van de Turkse bevolking nog steeds groter in de Turkse 

instellingen dan in de Europese. De Turkse overheid werd in voorjaar door 71 procent vertrouwd, in 

het najaar zakte het percentage naar 63 procent (European Commission, 2007, p. 320) (European 

Commission, 2007, p. 224). Het vertrouwen in de EU is beduidend minder. In het voorjaar stond dat 

percentage nog op 38 procent, in het najaar was dat percentage nog gezakt naar 25 procent. Het 

vertrouwen in de EU neemt dus opnieuw een diepe duik (European Commission, 2007, p. 322) 

(European Commission, 2007, p. 226). 

Het voorjaarsrapport bevat ook een luik over hoe de Turkse bevolking zich affilieert met de Europese 

vlag wat een teken van Europese identiteit is. Ongeveer 75 procent van de Turkse bevolking herkent 

de Europese vlag maar slechts 20 procent identificeert zich ermee (European Commission, 2007, pp. 

80-81). De Eurobarometers bevatten ook nog cijfers over de gehechtheid aan de EU. In het voorjaar 

vertaalde zich dat in 25 procent, in het najaar nam dit een duik naar 17 procent (European 

Commission, 2007, p. 435) (European Commission, 2007, p. 243). 

Vanaf 2007 bevatte de Eurobarometer geen scores meer op tien die het gemiddelde kennisniveau van 

de Turkse publieke opinie maten. Wel wist gemiddeld 44 procent van de Turkse gemeenschap wat de 

belangrijkste instellingen en organen waren van de Europese Unie. Opnieuw werd ook de vraag 

gesteld met betrekking tot de werking van de EU. In het voorjaar verklaarde 39 procent de werking 

van de EU te begrijpen, 39 procent verklaarde eveneens de werking van de EU niet te begrijpen en 22 

procent gaf geen duidelijk antwoord (European Commission, 2007, p. 440). In het najaar begrijpt 31 
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procent de werking van de EU. Het percentage dat de werking van de EU niet begrijpt blijft stabiel op 

39 procent en 30 procent gaf geen duidelijk antwoord (European Commission, 2007, p. 239). 

De verkiezingsuitslagen lieten in 2007 de volgende resultaten optekenen: de pro-Europese AKP 

haalde nog steeds het hoogste percentage met 46,5 procent. Daarna volgden de soft eurosceptische 

CHP en intussen hard eurosceptische MHP met 20, 8 procent en 14,3 procent. De DP was in 2007 

soft eurosceptisch en haalde 5,4 procent. De IP behield zijn hard eurosceptische houding maar haalde 

slechts 0,4 procent. In 2007 werd bij de SP een euroreject-attitude vastgesteld en haalde 2,3 procent 

wat niet zoveel minder is dan toen de partij in 2002 een pro-Europese houding hanteerde. De 

euroreject-houding van de TKP bleef behouden net als hun stemmenaantal dat 0,2 procent bedroeg. 

2008 

Voor 2008 werd opnieuw een voorjaar- en najaarsrapport opgemaakt met Eurobarometerresultaten. In 

het voorjaar kreeg de toetreding de steun van 49 procent van de Turkse bevolking. Het percentage 

dat de toetreding niet steunde, bedroeg 21 procent en 30 procent blijft onbeslist. In het najaar daalde 

de steun voor toetreding naar 42 procent. De steun voor niet-toetreding steeg naar 29 procent en 11 

procent gaf geen duidelijke voorkeur (European Commission, 2008, p. 80).  

Toch is het algemeen beeld van de Europese Unie onder de bevolking positief en wordt dat beeld 

gedragen door 49 procent. 28 procent ziet dat beeld als negatief, 16 procent blijft neutraal en 7 

procent  had geen mening (European Commission, 2008, p. 215). Tegen het najaar was het 

percentage dat de EU positief bekeek ook gedaald naar 41 procent.  31 procent zag de EU als iets 

negatief, 17 procent bleef neutraal en de overige respondenten (11 procent) hadden geen duidelijke 

mening (European Commission, 2008, p. 93). 

De belangrijkste binnenlandse problemen zijn volgens het voorjaarsrapport zoals in vorige 

Eurobarometers werkloosheid (55 procent) en terrorisme (44 procent), gevolgd door de economische 

situatie (35 procent) (European Commission, 2008, p. 183). In het najaarsrapport scoorde terrorisme 

als probleem het hoogst met 68 procent en werd gevolgd door werkloosheid (51 procent) en de 

economische situatie (32 procent) (European Commission, 2008, p. 37).  

Het voorjaarsrapport vermeldt dat 58 procent voordelen ziet in de toetreding, 29 procent ziet die 

voordelen niet en 13 procent had er geen mening over (European Commission, 2008, p. 188). In het 

najaar is er een sterke daling in het percentage dat voordelen ziet in de toetreding. Dit zakte tot onder 

de helft (48 procent). 36 procent zag geen voordelen en 16 procent had geen duidelijke mening 

(European Commission, 2008, p. 83). 

Sinds 2008 bevatten de Eurobarometers geen gegevens meer die aantonen hoe de Turkse bevolking 

staat ten opzichte van de Europese identiteit. 

Beide rapporten vermelden dezelfde bevindingen rond het vertrouwen in de nationale regering en de 

Europese Unie. Het vertrouwen in de nationale regering zakt voor het eerst sinds jaren onder de helft. 

In het voorjaar bedroeg dat vertrouwenspercentage 47 procent (European Commission, 2008, p. 211), 
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in het najaar was dat 48 procent (European Commission, 2008, p. 88). Het vertrouwen in de Europese 

Unie was in het voorjaar nog 31 procent (European Commission, 2008, p. 213) en daalde in het najaar 

naar 27 procent (European Commission, 2008, p. 90).  

In het voorjaar liet 29 procent van de respondenten optekenen dat zij de werking van de Europese 

Unie begrijpen. Maar een pak meer (44 procent) respondenten lieten verstaan de werking absoluut 

niet te begrijpen. 27 procent had geen duidelijke mening (European Commission, 2008, p. 226). In het 

najaar zakte het percentage dat de werking snapt naar 26 procent, het percentage dat de werking niet 

snapt en dat toegeeft steeg al naar 48 procent en 26 procent gaf geen duidelijk antwoord (European 

Commission, 2008, p. 100). 

2009 

Uit de Eurobarometerresultaten van beide rapporten uit 2009 zijn volgende vaststellingen gemaakt 

voor de Turkse publieke opinie. De toetredingssteun is opnieuw gestegen naar 48 procent sinds het 

najaar van 2007. 26 procent steunde de toetreding absoluut niet en 26 procent bleef onbeslist 

(European Commission, 2009, p. 40). Tegen het najaar was de steun voor de toetreding terug gezakt 

naar 45 procent, bleef de steun voor niet-toetreding 26 procent en steeg het percentage van de 

onbeslisten naar 29 procent (European Commission, 2009, p. 30). Het voorjaar vermeldt dat het 

positieve beeld van de Europese Unie onder de bevolking is gestegen naar 46 procent. Het 

percentage met een negatief beeld van de EU zakte naar 28 procent, 20 procent bleef neutraal en 6 

procent had geen mening (European Commission, 2009, p. 54). In het najaar zakte dat positieve 

beeld terug naar 42 procent, het percentage dat het beeld als negatief beschouwd bleef stabiel op 28 

procent, 23 procent antwoordde neutraal en 7 procent had geen duidelijke mening (European 

Commission, 2009, p. 48). 

De belangrijkste problemen waarmee het land geconfronteerd wordt volgens de publieke opinie in het 

voorjaar van 2009 waren op de eerste plaats werkloosheid (67 procent), op de tweede plaats 

terrorisme (42 procent) en op de derde plaats de economische situatie (34 procent) (European 

Commission, 2009, p. 35). Tegen het najaar zakte werkloosheid als probleem vier procenten naar 63 

procent, terrorisme kwam opnieuw als tweede met 47 procent en als derde bleef de economische 

situatie ongeveer stabiel met 33 procent (European Commission, 2009, pp. 64-65-66).  

Ongeveer 57 procent ziet voordelen in de toetreding volgens het voorjaarsrapport. 31 procent zag 

geen voordelen en 12 procent had geen mening (European Commission, 2009, p. 41). In het 

najaarsrapport zag nog maar de helft (50 procent) voordelen in de toetreding, 34 procent zag nog 

steeds geen voordelen en 16 procent gaf geen duidelijk antwoord (European Commission, 2009, p. 

31). 

In Turkije stelt de publieke opinie met betrekking tot een Europese identiteit dat de Turkse 

respondenten zichzelf maar voor 30 procent zien als Europees. Hun preferentie gaat uit naar hun 

eigen Turkse nationaliteit en dat geldt voor ongeveer 90 procent.  
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Turkse politieke instellingen worden meer vertrouwd in Turkije. Het vertrouwen in de nationale 

regering haalt 57 procent (European Commission, 2009, p. 50). Het vertrouwen in de EU blijft 

echter laag in Turkije (38 procent) volgens het voorjaarsrapport (European Commission, 2009, p. 52). 

Tegen het najaar zakte het vertrouwenspercentage in de EU terug naar 33 procent (European 

Commission, 2009, p. 44) en genoot de Turkse regering nog steeds voor meer dan de helft het 

vertrouwen van het publiek (51 procent) (European Commission, 2009, p. 42). 

Op de vraag of men begrijpt hoe de Europese Unie werkt, antwoordde 32 procent in het voorjaar dat 

ze de werking begrijpen. Maar bijna de helft (49 procent) gaf toe de werking niet te snappen en 19 

procent had geen mening (European Commission, 2009, p. 60). Het najaar zegt dat 28 procent de 

werking begrijpt, 50 procent begrijpt de werking niet en 22 procent had geen idee (European 

Commission, 2009, p. 76). 

In 2009 werd via een ander onderzoek aangetoond dat de Turkse bevolking nog altijd gelooft dat 

Turkije niet op dezelfde manier wordt behandeld zoals de andere kandidaat-lidstaten. Uit dat 

onderzoek bleek dan eveneens dat een groot deel stelt dat Turkije niet zal kunnen toetreden tot de 

Europese Unie ook al vervult het alle vooropgestelde criteria. Toch is nog altijd een grote meerderheid 

van de bevolking voorstander van volledig lidmaatschap tot de EU (Bardakçı, 2010, pp. 27-28). 

2010 

De rapporten van 2010 waren een pak compacter en leverden bijgevolg minder informatie op. Wat 

betreft het voorjaarsrapport haalde de toetredingssteun een percentage van 47 procent. 23 procent 

steunt de toetreding niet en 30 procent blijft onbeslist (European Commission, 2010, p. 38). In het 

najaar zakte de toetredingssteun naar 42 procent, vond al 32 procent dat de toetreding een slecht 

plan was en 26 procent bracht geen duidelijke stem uit (European Commission, 2010, p. 37). Wat 

betreft het beeld van de Europese Unie was dit voor 2010 al wat negatiever getint. Het voorjaar stelt 

dat 37 procent het beeld positief ziet, 33 procent ziet het negatief, 22 procent ziet het beeld neutraal 

en 6 procent had geen mening (European Commission, 2010, p. 55). In het najaar had 32 procent een 

positief beeld van de EU, eveneens 32 procent zag het negatief, 16 procent bleef neutraal maar een 

opmerkelijke 20 procent had geen mening (European Commission, 2010, p. 57). 

De belangrijkste problemen blijven werkloosheid (68 procent), terrorisme (49 procent) en de 

economische situatie (31 procent) volgens het voorjaarsrapport (European Commission, 2010, p. 31). 

In het najaarsrapport bleven deze problemen de belangrijkste met 59 procent voor werkloosheid, 54 

procent voor terrorisme en 33 procent voor de economische situatie (European Commission, 2010, p. 

22). 

Het voorjaar stelt ook dat 52 procent van de respondenten voordelen ziet in de toetreding, 33 procent 

ziet geen voordelen en 15 procent had geen duidelijke mening (European Commission, 2010, p. 39). 

In het najaar had net iets minder dan de helft (48 procent) het idee dat de toetreding voordelen met 

zich zou meebrengen. 36 procent zag geen voordelen en 16 procent had geen mening (European 

Commission, 2010, p. 38). 
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De Turkse nationale regering wordt nog steeds meer vertrouwd door de Turkse bevolking dan de 

Europese Unie. Het vertrouwenspercentage bedroeg in het voorjaar 43 procent voor de Turkse 

regering en slechts 27 procent voor de Europese Unie (European Commission, 2010, pp. 50-52). 

Omtrent de werking van de Europese Unie beweert 24 procent in het voorjaar de werking te snappen, 

48 procent snapt de werking niet en 28 procent heeft geen mening (European Commission, 2010, p. 

112). In het najaar noteert de Eurobarometer een stijging tot 35 procent, 43 procent snapt de EU-

werking niet en 22 procent had geen mening (European Commission, 2010, p. 119). 

2011 

Voor 2011 werd enkel het voorjaarsrapport gepubliceerd. Latere Eurobarometerrapporten met Turkse 

relevante info zijn op dit moment nog niet beschikbaar. De steun voor de toetreding haalde in het 

voorjaar 41 procent, 29 procent steunde de toetreding niet en 30 procent had geen duidelijke mening 

(European Commission, 2011, p. 33). Het beeld van de Europese Unie is onder 36 procent van de 

respondenten positief, 33 procent ziet dat beeld eerder negatief, 22 procent bleef neutraal en 9 

procent had geen mening (European Commission, 2011). 

De belangrijkste binnenlandse problemen volgens de Turkse bevolking zijn nog steeds werkloosheid 

(61 procent), terrorisme (48 procent) en de economische situatie (30 procent) (European Commission, 

2011, p. 22).  

Iets minder dan de helft (48 procent) van de respondenten ziet voordelen in de toetreding, 38 procent 

zag geen voordelen en 14 gaf geen eenduidig antwoord (European Commission, 2011, p. 38). 

De Europese Unie wordt slechts voor 22 procent vertrouwd (European Commission, 2011, p. 44). De 

Turkse nationale regering scoort beter met 58 procent (European Commission, 2011, p. 42).  

In 2011 waren er opnieuw parlementaire verkiezingen voor de Turkse bevolking. Daar haalde de nog 

steeds pro-Europese AKP (alhoewel al met soft eurosceptische tendens) 49,9 procent. De partij werd 

opnieuw gevolgd door de soft eurosceptische CHP met 26 procent en de euroreject MHP met 13 

procent. De DP bleef soft eurosceptisch en haalde nog slechts 0,65 procent. De IP verdween uit het 

politieke landschap. De SP en TKP behielden hun euroreject-houding en haalden respectievelijk 1,27 

procent en 0,14 procent. 

RESULTATEN 

Na de start van de toetredingsonderhandelingen is de steun ten voordele van toetreding verder 

gedaald. De toetreding haalt nu slechts cijfers rond de helft tot zelfs onder de helft. De omgekeerde 

trend zien we bij de percentages die tegen de toetreding zijn. Het aantal onbesliste stemmen is in de 

ganse periode vrij hoog. 

Net als bij de steun voor de toetreding is ook het positief beeld van de Europese Unie onder de Turkse 

bevolking in percentage gedaald. De percentages omtrent een negatief beeld gaan ook in stijgende 
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lijn maar zijn subtieler dan bij het positieve beeld. Er is dus al een uitgesproken negatief beeld 

zichtbaar. 

Als we de Turkse publieke opinie in het schema van Kopecky en Mudde plaatsen, dan worden ze voor 

de periode na de start van de toetredingsonderhandelingen bij de ‘Eurosceptics’ geplaatst. Deze 

gegevens tonen aan dat er eerder een soft eurosceptische dan hard eurosceptische tendens is gezien 

de nog steeds hoge cijfers voor de toetreding en het positieve beeld van de EU.  

 

Grafiek 18: Toetredingssteun na 2005 

 

 

Grafiek 19: Beeld van de EU na 2005 
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Voorjaar 

 

Najaar 

De belangrijkste binnenlandse problemen zijn voor de periode 2005-2011 dezelfde. Nog steeds zijn 

werkloosheid, terrorisme en de economische situatie de grootste problemen volgens de Turkse 

bevolking. Soms is er wel een wissel in de volgorde van relevantie per thema. 
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Figuur 20: Belangrijkste problemen na 2005 
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Voorjaar 

 

Najaar 

Doorheen dit deel van de onderzoeksperiode wordt aangetoond dat de meerderheid van de 

respondenten voordelen zien in de toetreding alhoewel zich er een kleine daling voordoet. Het 

omgekeerde doet zich voor voor de respondenten die geen voordelen zien in de toetreding. Ook het 

aandeel dat geen mening heeft, blijft licht stijgen doorheen deze onderzoeksperiode. 

Wat betreft de angst die de toetreding met zich meebrengt onder de Turkse bevolking, werden enkel 

nog gegevens gevonden in 2005 en 2006. Het gaat vooral over thema’s die de eigenheid van Turkije 

benadrukken en die dus nationale waarden en normen waarborgen. 
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Het vertrouwen in de Turkse regering nam een zware duik doorheen de onderzoeksperiode na de 

start van de toetredingsonderhandelingen terwijl de percentages omtrent het niet vertrouwen van de 

Turkse regering in stijgende lijn gingen. Er kan vastgesteld worden dat naarmate de 

toetredingsonderhandelingen blijven duren, het vertrouwen in de Turkse regering daalt. 

Opmerkelijk aan de grafiek omtrent het vertrouwen in de Europese Unie is dat de percentages die de 

EU niet vertrouwen een pak hoger liggen dan de percentages die de EU wel vertrouwen. Het 

vertrouwen in de Europese Unie daalt naarmate de toetredingsonderhandelingen blijven aanslepen. 

Ondanks de daling in het vertrouwen in de Turkse regering is het vertrouwen in de Turkse regering 

nog steeds groter dan in de Europese Unie. 

 

Grafiek 21: Vertrouwen in de Turkse regering na 2005 

 

Grafiek 22: Vertrouwen in de EU na 2005 
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Enkel voor het najaar van 2005 werden nog gegevens vrijgegeven rond de Turkse versus de 

Europese identiteit. Uit dat rapport werd afgeleid dat de Turkse nationaliteit veruit de voorkeur krijgt. 

De percentages in het voordeel van de Europese identiteit zijn te verwaarlozen.  

Voor 2005 en 2006 werden nog percentages gevonden die aantonen hoe trots de Turkse burger zou 

zijn met de Europese identiteit. Hoewel de percentages stellen dat de Turkse burger wel trots is op de 

Europese identiteit, toch is de som van de percentages die niet trots is op de Europese identiteit en 

die zich absoluut geen Europeaan voelen een pak groter. 

Om het gat iets kleiner te maken in de onderzoeksperiode omtrent de Europese identiteit werd er 

gezocht naar alternatieven die eveneens iets zeggen over de affiliatie met de Europese Unie. Er werd 

gekozen voor de herkenning van de Europese vlag en de mate waarin de Turkse bevolking zich 

daarmee identificeert. De Europese vlag is een symbool van Europese identiteit. De bevolking herkent 

in grote mate het symbool en de vlag maar slechts weinigen identificeren zich hiermee. 

 

 

 

Grafiek 23: Turkse vs. Europese identiteit na 2005 
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Grafiek 24: Europese identiteit na 2005 

 

 

Grafiek 25: Affiliatie Europese vlag na 2005 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2005 
najaar 2006 

voorjaar 2006 
najaar 

Europese identiteit 

Geen mening 

Voelt zich niet Europeaan 

Niet trots 

Trots 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2005 
najaar 2006 

voorjaar 
2006 

najaar 

Affiliatie Europese vlag 

Identificatie met Europese vlag 

Herkenning Europese vlag 



 
 

68 
 

Wat betreft de kennis over de Europese Unie scoort de Turkse publieke opinie een stuk onder de helft. 

Doorheen dit deeltje van de onderzoeksperiode blijft de gemiddelde score vrij stabiel. 

Dezelfde bevindingen kunnen gemaakt worden voor de percentages die het besef van bestaan van de 

belangrijkste EU-instellingen weergeven. 

Omdat de resultaten omtrent het kennisniveau niet beschikbaar zijn voor de volledige 

onderzoeksperiode werd gezocht naar een alternatief die eveneens iets meegeeft over de kennis van 

de Turkse bevolking rond de Europese Unie. Er werd geopteerd om te peilen naar het begrip van de 

werking van de Europese Unie. Het aandeel van de respondenten die de werking niet begrijpen van 

de Europese Unie is doorheen dit deel van de onderzoeksperiode steeds groter dan het aandeel die 

de werking wel begrijpt. 

 

Grafiek 26: Kennisniveau over de EU na 2005 

 

Grafiek 27: Besef bestaan EU-instellingen na 2005 
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Grafiek 28: Begrip werking van de EU na 2005 

Dit zijn de verkiezingsuitslagen van 2007 en 2011 die aantonen hoe de Turkse bevolking gestemd 

heeft op de onderzochte partijen in dit onderzoek. Er werd vooral gestemd op partijen die minder hoog 

oplopen met de EU als instelling en de toetreding. Er is een duidelijke voorkeur voor bepaalde partijen 

maar het stemmenaantal toont aan dat dit weinig te maken heeft met de positie ten opzichte van de 

Europese Unie en de toetreding. Het betreft toeval dat de bevolking gestemd heeft op een partij die 

een pro-Europese houding hanteert. 
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Grafiek 29: Verkiezingsresultaten 2007 Grafiek 30: Verkiezingsresultaten 2011 



 
 

70 
 

5.2.2 CONCLUSIES TURKSE PUBLIEKE OPINIE 

Voor 2005: De resultaten voor de start van de toetredingsonderhandelingen tonen aan dat de Turkse 

bevolking zich heel positief uitlaat over de toetreding en de Europese Unie. De Turkse gemeenschap 

kan in het schema van Kopecky en Mudde onder de ‘Euroenthusiasts’ geplaatst worden. De bevolking 

ziet veel meer voordelen dan geen voordelen in de toetreding en hoopt vooral binnenlandse 

problemen te kunnen aanpakken. Toch moeten er enkele kanttekeningen gemaakt worden die kunnen 

wijzen op een eurosceptische tendens. Het vertrouwen in de Turkse regering ligt een pak hoger dan 

het vertrouwen die de bevolking heeft in de Europese Unie. Eveneens wordt de Turkse nationaliteit 

sterk verkozen boven een Europese identiteit. De grootste angsten die onder de Turkse gemeenschap 

leven indien de toetreding zou doorgaan weerspiegelen ook de gehechtheid aan de eigen Turkse 

cultuur en nationaliteit. Het kennisniveau van de Turkse populatie over de Europese Unie en zijn 

instellingen is heel laag. Hierin kan een oorzaak liggen voor het weinige vertrouwen dat de Europese 

Unie geniet onder de Turkse bevolking en een grote oorzaak zijn van euroscepticisme. Wat dit 

onderzoek nog aantoont, is dat zich een kantelmoment voordoet in 2004 waarbij er een verandering in 

houding optreedt onder de Turkse bevolking in het nadeel van de EU en de toetreding. De 

aanvullende lectuur op de Eurobarometerrapporten geeft ook belangrijke info over hoe de Turkse 

bevolking zich voelt. Zo wordt dikwijls vermeld dat de bevolking gelooft dat de Europese Unie hen 

nooit zal accepteren en toelaten, dat het nastreven van EU-lidmaatschap verloren moeite is, dat de 

Turkse regering aan het lijntje gehouden wordt en dat de EU een christelijk club is waar een 

moslimland niet thuishoort. Eveneens wordt frequent de oneerlijke behandeling door de Europese 

Unie in het pre-toetredingsproces door de bevolking aangehaald. 

Na 2005: De resultaten na de start van de toetredingsonderhandelingen tonen aan dat de Turkse 

bevolking nog positief is over de toetreding en de Europese Unie als instelling maar in mindere mate 

dan voor de start van de toetredingsonderhandelingen. De dalende trend die zich in 2004 

manifesteerde, werd na de start van de toetredingsonderhandelingen verder gezet tot het eind van 

deze onderzoeksperiode. Omwille van deze redenen wordt de Turkse bevolking na de start van de 

toetredingsonderhandelingen bij de ‘Eurosceptics’ geplaatst in het schema van Kopecky en Mudde. 

Hoewel de bevolking stelt dat er nog steeds meer voordelen zijn, toch stijgt het aandeel van de 

bevolking die stelt dat er geen voordelen zijn in vergelijking met de periode voor de start van de 

toetredingsonderhandelingen. De Turkse gemeenschap hoopt nog steeds via de toetreding tot de EU 

de belangrijkste binnenlandse problemen op te lossen. Deze zijn nog steeds dezelfde als voor de start 

van de toetredingsonderhandelingen. Wat betreft de angsten zijn deze ook weinig veranderd, ze 

weerspiegelen nog steeds de gehechtheid aan de Turkse cultuur en nationaliteit. Wat betreft het 

vertrouwen in de Turkse regering en de Europese Unie, kan besloten worden dat het 

vertrouwenspercentage bij beiden sterk daalt en dat het percentage dat beide instellingen niet 

vertrouwd stijgt. Het vertrouwen in de Turkse regering nam na eind 2005 een duik hoewel dit 

vertrouwenspercentage nog steeds hoger ligt dan het vertrouwenspercentage in de Europese Unie. 

Dit werd ook vastgesteld in de periode voor de start van de toetredingsonderhandelingen. Er wordt 

wel opgemerkt dat het verschil kleiner wordt. De weinige info die nog beschikbaar was omtrent de 
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Turkse en Europese identiteit toont aan dat er nog steeds meer affiliatie is ten opzichte van de eigen 

Turkse nationaliteit dan de Europese. Het kennisniveau van de Turkse populatie over de Europese 

Unie en zijn instellingen is heel laag. Hierin kan een oorzaak liggen voor het weinige vertrouwen dat 

de Europese Unie geniet onder de Turkse bevolking en een grote oorzaak zijn van euroscepticisme. 

Dit wordt eveneens bevestigd door de percentages die de werking van de EU begrijpen. Wat betreft 

de aanvullende lectuur wordt nog steeds gesteld dat de bevolking gelooft dat iedere inspanning die 

Turkije zal leveren, zal afgezwakt worden door de EU. Verder wordt opnieuw de oneerlijke 

behandeling in het toetredingsproces aangehaald in vergelijking met andere kandidaat-lidstaten. 

5.2.3 TOETSING HYPOTHESEN 

Het onderzoek startte met volgende deelvraag in verband met publiek euroscepticisme in Turkije:  

 “Is het publiek euroscepticisme toegenomen doorheen het toetredingsproces omdat hun 

 verwachtingen niet worden ingelost door de Europese Unie?” 

Om deze deelvraag goed te beantwoorden worden volgende hypotheses bewezen of ontkracht. 

 

- De Turkse publieke opinie heeft zich laten beïnvloeden in zijn euroscepticismegraad door 

de manier waarop de EU onderhandeld heeft met Turkije voor en na de start van de 

toetredingsonderhandelingen. 

 

De Eurobarometerresultaten van de ganse onderzoeksperiode tonen niet onmiddellijk aan dat de 

manier waarop de EU heeft onderhandeld met Turkije de euroscepticismegraad heeft beïnvloed. Wat 

wel kan afgeleid worden is dat naarmate de pre-toetredingsonderhandelingen en daarna de 

toetredingsonderhandelingen aanslepen, de steun en appreciatie van de Turkse bevolking voor de EU 

en de toetreding afneemt. Maar aanvullende lectuur stelt wel dat doorheen de volledige 

onderzoeksperiode dat de bevolking zich stoort aan de oneerlijke behandeling tijdens het 

(pre)toetredingsproces. Door de steeds terugkerende problemen zoals lange duurtijden, afzwakking 

van de geleverde prestaties en extra conditionaliteiten stijgt de euroscepticismegraad voor en na de 

start van de toetredingsonderhandelingen. De hypothese wordt hierbij bevestigd. 

 

- De publieke opinie laat zich leiden door de aanpak van hun eigen regering ten opzichte 

van de toetreding. 

 

Gezien het dalende niveau van vertrouwen in de eigen Turkse regering lijkt het onwaarschijnlijk dat de 

Turkse gemeenschap  zich zal laten leiden door de regering omtrent de aanpak ten opzichte van de 

toetreding. Het bewijsmateriaal in dit onderzoek laat echter niet toe deze hypothese te bevestigen of 

te ontkrachten. 
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- Er is geen link tussen publiek en partijpolitiek euroscepticisme in Turkije.  

 

Er is eveneens geen link tussen publiek en partijpolitiek euroscepticisme. Dat bewijzen de 

stemmenaantallen voor de belangrijkste partijen in Turkije. In 2002 hadden drie van de onderzochte 

partijen in dit onderzoek een pro-Europese houding. Slechts één van deze partijen haalde een hoog 

stemmenaantal en zetelde in het parlement. De andere twee pro-Europese partijen haalden een pak 

minder stemmen. Het publiek stemt dus niet volgens de richting die de politieke partijen aangeven ten 

opzichte van de toetreding en de Europese Unie maar baseren zich op andere partij- en 

verkiezingspunten. De drie grootste partijen die in het parlement zetelen hanteren na de start van de 

toetredingsonderhandelingen een verschillend discours ten opzichte van de toetreding en de 

Europese Unie. Het betreft puur toeval dat de belangrijkste partij, althans volgens het stemmenaantal 

in 2002, 2007 en 2011, een pro-Europese partij is. De Turkse publieke opinie werd sceptischer na de 

start van de toetredingsonderhandelingen maar blijft voornamelijk stemmen op een pro-Europese 

partij. Ze laten zich dus niet leiden door de houding van de partijen ten opzichte van de toetreding en 

de EU. De hypothese is dus bevestigd. 

 

- In Turkije is publiek euroscepticisme toegenomen en overheerst vooral soft 

euroscepticisme.    

 

De periode voor 2005 wordt gekenmerkt door een hoge steun voor de EU-toetreding en het beeld van 

de Europese Unie dat heel positief is. Daarom wordt de bevolking ook onder de ‘Euroenthusiasts’ 

gecategoriseerd. Toch werd in 2004 al een dalende trend opgemerkt bij beide criteria. Dit ging 

gepaard met een stijging voor niet-toetreding en het percentage dat de EU als negatief ziet. Deze 

loopt uiteindelijk verder door in de periode na de start van de toetredingsonderhandelingen. Hoewel 

de toetredingssteun een dieptepunt bereikt van 40 procent lijkt dit toch nog een te groot percentage 

om van hard euroscepticisme te spreken. In het algemeen is er nog steeds een positieve trend 

alhoewel deze verminderd is, maar toch is deze nog groter dan de opkomende negatieve trend. 

Daarom worden ze in de periode na de start van de toetredingsonderhandelingen bij de ‘Eurosceptics’ 

geplaatst onder de softe variant. De kijk van de publieke opinie ten aanzien van de EU toont eveneens 

doorheen de onderzoeksperiode dat men hoog oploopt met de eigen nationaliteit ten nadele van de 

Europese identiteit, dat de bevolking nog steeds meer voordelen ziet dan niet maar dat de 

percentages dichter naar elkaar toegroeien naarmate de onderzoeksperiode vordert en dat er nog 

steeds een kennisniveau over de EU is die ondermaats scoort. Deze bevindingen zijn licht van aard 

om van hard euroscepticisme te spreken. Hierbij wordt de laatste hypothese eveneens bevestigd. 
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5.2.4 ALGEMENE CONCLUSIE 

Na het onderzoeken van publiek euroscepticisme in Turkije aan de hand van Eurobarometerrapporten 

sinds 2001 tot 2011 en aanvullende literatuur van verschillende academici kan worden vastgesteld dat 

publiek euroscepticisme gestegen is. De periode voor de start van de toetredingsonderhandelingen 

kan de Turkse gemeenschap gezien worden als ‘Euroenthusiast’ en dat bewezen de 

Eurobarometercijfers ook . Echter vanaf 2004 was al een lichte daling zichtbaar in het enthousiasme 

dat zich doorzette na de start van de toetredingsonderhandelingen. De Turkse publieke opinie blijft 

over de ganse lijn positief maar dit uit zich in minder positieve cijfers dan in de periode voor de start 

van de toetredingsonderhandelingen. Naarmate de (pre)toetredingsonderhandelingen aanslepen, 

komt er negatievere tendens op gang. Deze is wel nog steeds minder doorslaggevend dan de 

positieve trend. Daarom wordt de bevolking na de start van de toetredingsonderhandelingen als 

‘Eurosceptic’ beschouwd. 

Het antwoord op de tweede deelvraag luidt dus eveneens positief. Het publiek euroscepticisme bij de 

Turkse publieke opinie is toegenomen. 
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6 EINDCONCLUSIE 

 

Dit onderzoek heeft geprobeerd een antwoord te bieden op volgende onderzoeksvraag omtrent 

euroscepticisme in Turkije: 

‘Kunnen de tendenzen rond euroscepticisme in de toetredingsonderhandelingen van Centraal- 

en Oost-Europa ook waargenomen worden in het toetredingsproces van Turkije?” 

Het antwoord op deze onderzoeksvraag luidt positief. Heel wat tendenzen die werden geconcludeerd 

uit voorgaand onderzoek gaan op voor euroscepticisme in Turkije. 

 

Om deze onderzoeksvraag op te lossen werden volgende deelvragen opgesteld: 

‘Is het partijpolitiek euroscepticisme toegenomen doorheen het toetredingsproces zoals dit het 

geval was bij veel Centraal- en Oost-Europese landen?’ 

Op deze deelvraag luidde het antwoord positief wat wil zeggen dat het partijpolitiek euroscepticisme 

toenam doorheen het toetredingsproces. Dit gebeurde volgens de tendenzen die in eerder onderzoek 

bij Centraal- en Oost- Europese werden vastgesteld. Heel wat politieke partijen halen (extra) 

conditionaliteiten, de manier van behandeling, duurtijd en inperking van de nationale macht door EU-

beleidsvereisten aan als reden voor het stijgen van partijpolitiek euroscepticisme in hun partijsysteem. 

Er is eveneens een verandering van euroscepticismegraad voor en na de start van de 

toetredingsonderhandelingen bij de Turkse politieke partijen. Enkel wat betreft de situatie na de 

toetreding kan niks vastgesteld worden gezien de toetreding van Turkije tot de EU geen realiteit is. 

‘Is het publiek euroscepticisme toegenomen doorheen het toetredingsproces zoals dit ook het 

geval was bij veel Centraal- en Oost-Europese landen?’ 

Op deze deelvraag luidde het antwoord eveneens positief. Voor de start van de 

toetredingsonderhandelingen zat de Turkse bevolking in een sfeer van enthousiasme dat werd geuit 

via hoge cijfers voor de toetredingssteun en een uitermate positief beeld van de Europese Unie als 

instelling. Toch kwam er in 2004 een dalende trend op gang wat betreft dat enthousiasme dat zich 

verder gezet heeft na de start van de toetredingsonderhandelingen. De bevolking blijft over de ganse 

lijn positief maar een negatievere trend kwam op gang naarmate de (pre)toetredingsonderhandelingen 

aansleepten. Er is dus een verandering van euroscepticismegraad bij de Turkse publieke opinie 

waardoor ze na de start van de toetredingsonderhandelingen bij de ‘Eurosceptics’ geplaatst worden. 

Ook moet er zeker gewezen worden op het feit dat de Turkse gemeenschap vooral vreest voor het 

verlies van hun cultuur en identiteit, hun taal en hun munt. Eveneens zijn ze sterk gehecht aan hun 

eigen nationaliteit en is het vertrouwen in de eigen regering veel hoger dan het vertrouwen in de 

Europese Unie. Dit zijn allemaal factoren die kunnen leiden tot een verhoogd euroscepticisme. 
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Dit onderzoek biedt een basis voor zowel partijpolitiek als publiek euroscepticisme in Turkije. Toch 

werd vooral bij het publiek euroscepticisme opgemerkt dat de aanvullende lectuur, naast de 

Eurobarometerrapporten, heel pover is. De Eurobarometerrapporten bieden goede criteria om publiek 

euroscepticisme te onderzoeken maar durven vragen uit de weg gaan die de Europese Unie in een 

negatief daglicht plaatsen. Daarom is extra onderzoek zeker noodzakelijk dat niet vanuit het initiatief 

van de Europese Unie is gebeurd. Vooral de periode na de start van de toetredingsonderhandelingen 

biedt voldoende ruimte om het fenomeen van publiek euroscepticisme verder te onderzoeken. 
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