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нoвoустoличeнoг митa, нa кojи сe нaстaвљajу eлeмeнти пoлитичких и 
истoриjских дoгaђaja. Ивo Aндрић прикaзaн je кao jунaк бeспрeкoрних 
ди плoмaт ских мaнирa, aли тo oвдe ниje тoликo битнo; битaн je Aндрић 
кojи eгзистирa унутaр врeмeнa и прoстoрa у кoм сe ствaрa хиљaдугoди
шњи рajх, битнe су њeгoвe кaрaк тeристикe писцa, чoвeкa вишeгрaдских 
лeлуjaвих стaзa, битaн je њeгoв oднoс прeмa тoм хрoнoтoпу. Сaмa грaђa 
рoмaнa jeстe вeлики пoтeнциjaл и oнa сe у Кaинoвoм oжиљку дoстojнo 
искoришћaвa. Aндрић пoстaje jунaк кojи имплицитнo рaзгoвaрa сa Aн
дри ћeвoм пoeтикoм пoсрeдствoм интeртeк стуaлних вeзa, aли и jунaк 
кojи у сeбe инкoрпoрирa пoeтикe aутoрa, кoje oпeт нe стoje нaспрaм 
Aн дрићeвe пoeтикe, вeћ нaпрoтив, oнe су у спeцифичнoм oднoсу нeгoвaњa. 

Рajкo БЛAГOJEВИЋ

ГЕ О ПО ЛИ ТИ КА PAR EX CEL LEN CE

Ах мет Да ву то глу, Стра те гиј ска ду би на: ме ђу на род ни по ло жај Тур ске, 
превела Сенка Ивошевић Ипек, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2014

У срп ској, ре ла тив но скром ној из да вач кој про дук ци ји, ка да је реч 
о пре во ди ма ино стра не по ли ти ко ло шке ли те ра ту ре, рет ки су мо мен ти 
ка да све тло да на угле да књи га чи ји ау тор ни је са За па да. Из у зев ви ше 
пре  ве де них де ла не ко ли ко ау то ра из Ру си је (Ду ги на, На роч ниц ке, При
ма ко ва), на ши из да ва чи су се ско ро по пра ви лу фо ку си ра ли на пи сце са 
ен гле ског, ре ђе не мач ког или фран цу ског го вор ног под руч ја. Та ко ђе, рет
 ке су пре ве де не књи ге ко је за срп ску чи та лач ку пу бли ку има ју при бли жно 
јед на ку те о риј ску и прак тич ну вред ност, од но сно оне у ко ји ма се па ра лел
 но из ла же оп шти оквир са гле да ва ња ме ђу на род них од но са и оп сер ви ра до 
нај сит ни јих де та ља по ли тич ка ге о гра фи ја Бал ка на. Ко нач но, већ ду ги 
низ го ди на, ни је об ја вље но по ли ти ко ло шко де ло стра ног ау то ра ко је би 
по ни воу ре ле вант но сти за срп ско дру штво пре ма ши ва ло сту ди ју о ко
јој ће се у овом при ка зу го во ри ти. Због све га то га, срп ско из да ње књи ге 
Ах ме та Да ву то глуа Стра те гиј ска ду би на пред ста вља ва жан до га ђај не 
са мо за на ше из да ва штво, већ и за до ма ћу ака дем ску за јед ни цу.

О ау то ру ове књи ге, ро ђе ном 1959. го ди не, до вољ но је ре ћи да је уни
 вер зи тет ски про фе сор, бив ши ми ни стар спољ них по сло ва и ак ту ел ни 
пре ми јер Ре пу бли ке Тур ске. Пр ви пут, на тур ском је зи ку, Стра те гиј ска 
ду би на је пу бли ко ва на 2001. го ди не, и од та да је до жи ве ла пре ко осам де сет 
штам па ња, ка ко на по ми ње у пред го во ру на шег из да ња Бо јан Бу га ри чић. 

Да ву то глу о ва књи га ни је са мо де таљ но раз ра ђе на плат фор ма тур ске 
спољ не по ли ти ке на пре ла зу ве ко ва, већ исто вре ме но и ге о по ли тич ка 
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сту ди ја о Тур ској, Бал ка ну, ис точ ном Ме ди те ра ну, Кав ка зу, Бли ском 
ис то ку и Сред њој Ази ји. Кон цепт стра те гиј ске ду би не, Да ву то глу је, прет
 по ста вља мо, по зај мио из вој не стра те ги је, и он упу ћу је на ра сто ја ње 
из ме ђу ли ни је фрон та јед не од за ра ће них стра на и ње них кључ них ин
ду  стриј ских и по пу ла ци о них цен та ра. Ме ђу тим, док је у вој ној на у ци 
овај по јам де фан зив ног ка рак те ра, јер ука зу је на то ко ли ко јед на др жа ва 
мо же у слу ча ју агре си је да жр тву је про сто ра ка ко би до би ла на вре ме ну 
да се кон со ли ду је, ка да је у пи та њу Да ву то глу о ва сту ди ја, за ми сао стра
те  гиј ске ду би не је до жи ве ла су штин ску тран сфор ма ци ју. Иа ко ниг де у 
сво  јој књи зи не на во ди пре ци зну де фи ни ци ју стра те гиј ске ду би не, иш чи 
та ва ју ћи Да ву то глу о ва за па жа ња и ре флек си је, мо же се не дво сми сле но 
утвр ди ти, да је у пи та њу про стор на ко ме Тур ска, по ње го вом схва та њу, 
има исто риј ско пра во и ге о граф ску под ло гу да ак тив но де лу је и кре и ра 
по ли тич ке при ли ке и ме ђу ет нич ке од но се. Дру гим ре чи ма, реч је о обла
сти ма ко је су би ле део ото ман ске им пе ри је или о ре ги о ни ма на ко је је 
осман лиј ска власт и кул ту ра из вр ши ла пре су дан ци ви ли за циј ски ути цај. 

Основ ни ау то ров на пор усме рен је упра во ка ре ва ло ри за ци ји и 
мо гу ћој ути ли за ци ји тур ске исто ри је и ге о гра фи је, ко је Да ву то глу тре
ти ра као нај ста бил ни је еле мен те мо ћи јед не др жа ве. Ова кво ста но ви ште 
тур ског пре ми је ра мо же да бу де ин три гант но за срп ског чи та о ца, ко јег 
већ по ду же вре ме ве ћи на ме ди ја, ин те лек ту а ла ца и по ли ти ча ра уве ра ва 
ка ко су у срп ском слу ча ју ге о гра фи ја и исто ри ја са мо ба ласт а ни ка ко 
по тен ци јал ко ји се мо же опе ра ци о на ли зо ва ти у XXI ве ку. Да ву то глу је 
раз вио и вла сти ту фор му лу из ра чу на ва ња мо ћи јед не зе мље, на во де ћи 
ка ко осим ге о гра фи је и исто ри је, сна гу јед не зе мље још са чи ња ва ју ста
нов ни штво и кул ту ра (од ста бил них чи ни ла ца), по том еко ном ски, тех но
 ло шки и вој ни ка па ци тет (од по тен ци јал них чи ни ла ца), уз тзв. нео пи пљи
 ве еле мен те – стра те гиј ски мен та ли тет, стра те гиј ско пла ни ра ње и по ли
 тич ку во љу. У те о ри ји ме ђу на род них од но са, он спа да у ред рет ких ау то
ра ко ји су по ку ша ли да осми сле соп стве ну ори ги нал ну фор му лу ко јом се 
мо же де фи ни са ти моћ др жа ве и са мим тим из вр ши ти ње но ран ги ра ње.

Пр ви део књи ге по све ћен је та ко ђе раз ја шња ва њу мно го број них 
те о риј ских пој мо ва, по пут ге о по ли тич ких зо на, ге о по ли тич ких пред ли 
ни ја, сфе ра и обла сти ин тер ак ци ја. По ред то га, у од но су на њи хо ве так
тич ке и стра те гиј ске спо соб но сти, Да ву то глу је др жа ве кла си фи ко вао 
на су пер си ле, ве ли ке др жа ве, ре ги о нал не си ле и ма ле др жа ве. Тре ба 
на  по ме ну ти, да Да ву то глу спо ме ну те ди стинк ци је и де о бе пој мо ва вр ши 
опре зно, ме то до ло шки и ло гич ки нај че шће уте ме ље но, што баш не ће 
би ти слу чај ка да бу де раз ма трао кон крет не ге о по ли тич ке окол но сти у 
тур  ском бли жем и да љем окру же њу. Упа да у очи да је тур ски ау тор те
мељ но про у чио де ла кла си ка ге о по ли тич ке ми сли – Хел фор да Ме кин де
 ра, Ал фре да Ме хе на и Ни ко ла са Спајк ма на. Раз ма тра ју ћи ге о по ли тич ки 
по ло жај са вре ме не Тур ске, чи ни се, да су му на ро чи то би ли ко ри сни 
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уви ди Ни ко ла са Спајк ма на, ко ји је евро а зиј ски кон ти нент по де лио на 
две ма кро це ли не – кон ти нен тал но је згро и обод ну зе мљу (ри мленд), 
твр де ћи ка ко је упра во та руб на зе мља или ри мленд, кључ на област 
све та, чи јом се кон тро лом ства ра ју пред у сло ви за гло бал ну до ми на ци ју. 
По ред Евро пе, у ри мленд спа да ју за пад на Ази ја, ин диј ски суб кон ти нент, 
Ин до ки на, Ки на и ис точ ни Си бир. Да ву то глу оправ да но свр ста ва Тур ску 
у област тзв. руб не зе мље, сма тра ју ћи да тур ски атрак ти ван ге о по ли тич
 ки по ло жај омо гу ћа ва во ђе ње ак тив не мул ти век тор ске спољ не по ли ти ке, 
чи ја су крај ња ге о граф ска од ре ди шта Ки пар, Бли ски ис ток, бал кан ске 
зе мље, Кав каз и под руч је Сред ње Ази је (пет цен трал но а зиј ских бив ших 
со вјет ских ре пу бли ка). Све ове обла сти пред ста вља ју ге о граф скоисто
риј ско ова пло ће ње тзв. стра те гиј ске ду би не – ге о про сто ра на ко ме Ре
пу бли ка Тур ска мо же да се афи р ми ше као ре ги о нал на си ла.

Да ву то глу уо ча ва, ка ко су се рас па дом хлад но ра тов ског би по лар ног 
си сте ма ство ри ли ге о по ли тич ки ва ку у ми у зо ни ри млен да, и ка ко се но
во на ста ла си ту а ци ја ди рект но ти че Тур ске. Она ви ше не мо же да во ди 
ре ак тив ну или па сив ну спољ ну по ли ти ку, као што је то био слу чај по сле 
Дру гог свет ског ра та, јер јој то ње на ге о гра фи ја ви ше не до зво ља ва. Он 
за па жа, да је са вре ме на Тур ска и европ ска и азиј ска зе мља, бал кан ска и 
кав ка ска, бли ско и сточ на и ме ди те ран ска у исто вре ме. Сход но то ме, ње не 
ге о по ли тич ке ком пе тен ци је да ле ко над ма шу ју ње не ме ђу на род но при зна
те гра ни це. У том сми слу, Да ву то глу не оста вља код чи та о ца ни ка кве 
не до у ми це – „од бра на Ис тан бу ла и ис точ не Тра ки је по чи ње од Ја дра на и 
Са ра је ва, а од бра на ис точ не Ана до ли је и Ер зу ру ма кре ће од се вер ног Кав
ка за и Гро зног” (стр. 77). У оп штем ге о стра те гиј ском сми слу, овој се те зи 
не ма шта за ме ри ти – што да ље јед на др жа ва по ме ри сво је ,,ли ни је од бра не” 
ти ме је сра змер но ве ћа ње на без бед ност. У ег зи стен ци јал ном сми слу, из 
угла пи сца овог при ка за, чи ји су се пре ци тек пре сто ти нак го ди на осло
бо ди ли ото ман ске вла да ви не, и еман ци по ва ли, и као љу ди, и као Ср би, 
овај став, иа ко ду бо ко уз не ми ру ју ћи, за пра во је отре жњу ју ћи и ле ко вит.

Да ву то глу та ко ђе не оста вља би ло ка кву сум њу у по гле ду то га ко 
су тур ски (гео)по ли тич ки фа во ри ти на Бал ка ну – ,,те мељ по ли тич ког 
ути ца ја Тур ске на Бал ка ну је су му сли ман ске за јед ни це, ба шти ни ци 
Осман ског цар ства”, а два ва жна ци ља ,,тур ске спољ не по ли ти ке на Бал
 ка ну је су ја ча ње Бо сне и Ал ба ни је” (134). Што се ти че пер цеп ци је срп ске 
по ли ти ке то ком по след ње де це ни је XX ве ка, она је не дво сми сле но не га 
тив на, и на ви ше ме ста у сво јој књи зи Да ву то глу спо ми ње срп ска ет нич ка 
чи шће ња, не кон тро ли са но на си ље и ма са кре. При стра сно по сма тра ње 
по ли тич ких при ли ка зад њих де це ни ја на Бал ка ну, то ли ко је уко ре ње но 
у Да ву то глу о вом ,,стра те гиј ском мен та ли те ту”, да про тив та квих ње го
вих оп сер ва ци ја не вре ди оп шир ни је по ле ми са ти.

Ва жно је на по ме ну ти, да се Да ву то глу, на рав но из пер спек ти ве тур
 ских ин те ре са, вр ло до бро сна ла зи у по ли тич кој ге о гра фи ји на ших про
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сто ра, за раз ли ку од ве ћи не за пад них, а и не ких ру ских ау то ра. Ње гов 
став, ка ко се ве за Са ра је во–Го ра жде мо ра оја ча ти и усме ри ти ка Звор ни
ку и Фо чи, ка ко због оне мо гу ћа ва ња по нов не прет ње Ср би је Бо сни, та ко 
и због ве за ,,му сли ман ског бо шњач ког ста нов ни штва сред ње Бо сне са 
Сан џа ком и Ко со вом, с ко ји ма де ли исту суд би ну” (285), ја сно го во ри о 
то ме ко ли ко је тур ски пре ми јер по др об но про у чио ре ги о нал ну ге о гра
 фи ју за пад ног Бал ка на. Уко ли ко би се, ка ко он ка же, це ла ис точ на Бо сна 
пре пу сти ла Ср би ма, то би зна чи ло ,,пре пу шта ње Бо шња ка сфе ри ути ца
ја хр ват ског, а Сан џа ка и Ко со ва сфе ри ути ца ја срп ског еле мен та”. Ка да 
је реч о Ко со ву, Да ву то глу при ме ћу је, да оно ,,фор ми ра цен трал ну област 
ве зе из ме ђу ве ћин ски бо шњач ке осе Бо сна–Сан џак и ве ћин ски ал бан ске 
осе Ма ке до ни ја–Ал ба ни ја” (294). Да ву то глу у ства ри го во ри о реа  ли за
ци ји про јек та тзв. зе ле не тран све р за ле, од но сно по ве зи ва ња тур ско фил
ских и му сли ман ских ет ни ку ма Бал ка на, ко ји је зна ча јан или ве ћи део 
на ше ака дем ске јав но сти и ли бе рал них ин те лек ту ал ца од ба цио и свр стао 
у те о ри је за ве ре срп ске на ци о на ли стич ке де сни це. Због отво ре но сти тур
ског ау то ра, њи ма об ја вљи ва ње ове књи ге сва ка ко не ће ићи у при лог.

И ка да пи ше о кон ти нен тал ним про бле ми ма и иза зо ви ма, Да ву то
глу из но си ин те ре сант на за па жа ња. Ње го ва ана ли за од но са по вр ши не 
и ди стри бу ци је ста нов ни штва у Ази ји, и мо гу ћих по сле ди ца по Сред њу 
Ази ју, од но сно ње го во спо ми ња ње на ла же ња рав но те же из ме ђу де мо
граф ског ви шка Ки не и ви шка при род них из во ра Сред ње Ази је и Си
би ра, све до че да тур ски ау тор има сми сла и за са гле да ва ње круп ни јих 
ге о по ли тич ких пла но ва. Ште та је што Да ву то глу до ста сво јих за ни мљи
вих и тач них опа ски и ко мен та ра, увек ста вља у кон текст тур ских крат
ко роч них и сред њо роч них ин те ре са, та ко да они че сто на кра ју сво је 
екс пли ка ци је гу бе на увер љи во сти и објек тив но сти.

Осим ис ка за не при стра сно сти, Да ву то глу о вој књи зи мо гла би да 
се упу ти и при мед ба ко ја се ти че од су ства кар то граф ског еле мен та у њој. 
Чи та о цу ко ји не мо же до бро да за ми сли ге о граф ску кар ту Евро а зи је или 
не ких ње них де ло ва, до ста је те шко да пра ти ско ро 470 стра на тек ста 
пре пу ног по ли тич коге о граф ских са др жа ја. Истин ска ге о по ли тич ка 
сту ди ја мо ра би ти про пра ће на аде кват ним ма па ма.

На кра ју, ва ља упу ти ти све по хва ле на шем из да ва чу – Слу жбе ном 
гла сни ку, глав ном уред ни ку, уред ни ку, пре во ди о цу и сви ма ко ји су до
при не ли да књи га бу де об ја вље на у овим кри зним и за из да ва штво ни
ма ло ла га ним вре ме ни ма. Већ на кон пр вог чи та ња, мо же се по у зда но 
ре ћи – труд се ис пла тио.

Не бој ша ВУ КО ВИЋ




