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П РИ  К А  З И  КЊИ  ГА

ТУР СКА У ФО КУ СУ

Дар ко Та на ско вић, Ве ли ки по вра так Тур ске?: Нео о сма ни зам или Исла-
ми зам, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2015

Ау то ри по пут Дар ка Та на ско ви ћа углав ном су при ви ле ги ја „ве ли ких” 
кул ту ра и ин те лек ту ал них за јед ни ца, по пут фран цу ске, ан гло а ме рич ке 
или ру ске. Та на ско вић је сте као углед као вр сни по зна ва лац и на став ник 
арап ског и тур ског је зи ка на бе о град ском Фи ло ло шком фа кул те ту. Вре-
ме ном, па ра лел но са ра до ви ма ко ји се ти чу ори јен тал не фи ло ло ги је, он 
се ин те лек ту ал но све ви ше фо ку си рао на фе но мен исла ма, у нај ши рем 
сми слу те ре чи, и то ком про те клих де це ни ја об ја вио је ви ше за па же них 
де ла по пут књи га У ди ја ло гу са исла мом (1992), Ислам и ми (2000) или 
Ислам: дог ма и жи вот (2008). За раз ли ку од по је ди на ца ко ји до бро са-
вла да ју не ки стра ни је зик али им је по ли ти ко ло шки при ступ че сто оску-
дан, и још мно го број ни јих „струч ња ка” ко ји не вла да ју ква ли тет но ни ти 
је зи ци ма ни ти по ли тич ком ана ли ти ком, Та на ско вић пред ста вља ре дак 
при мер, ба рем у на шој сре ди ни, ин те лек ту ал ца ко ји се под јед на ко до бро 
сна ла зи и на по љу фи ло ло ги је и на те ре ну по ли ти ко ло ги је. 

Пре шест го ди на об ја вље на је ње го ва оби мом не ве ли ка књи га Нео-
о сма ни зам: док три на и спољ но по ли тич ка прак са, ко ја је убр зо би ла рас-
про да та и по ред свог за овај „жа нр” не у о би ча је но ви со ког ти ра жа од 10 
хи ља да при ме ра ка. На ред не го ди не свет је угле да ло дру го из да ње, а 
усле дио је и пре вод на бу гар ски је зик. Ко нач но, пет го ди на на кон пр вог 
из да ња, Та на ско вић про ши ру је са др жај пр во бит ног из да ња, ка ко ка же, 
„сво је вр сним би лан сом зби ва ња за по че тих тзв. арап ским про ле ћем ко је 
је тур ску нео о сма ни стич ку спољ ну по ли ти ку ста ви ло пред те шка и, по-
ка за ло се, у мно го ме че му не са вла ди ва ис ку ше ња” и у са рад њи са Слу жбе-
ним гла сни ком пу бли ку је тре ће до пу ње но из да ње под на сло вом Ве ли ки 
по вра так Тур ске? Упра во том тре ћем из да њу по све ћен је овај при каз.

Та на ско ви ће ва књи га го во ри не са мо о нео о сма ни зму као спољ но-
по ли тич кој плат фо р ми и док три ни већ и о пре о бра жа ји ма са вре ме не 
Тур ске, ко ја се од јед не стрикт но ла ич ке и еко ном ски скром но раз ви је не 
др жа ве све ви ше пре тва ра (или ма кар то на сто ји да бу де) у ре ги о нал ну 
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(му сли ман ску) си лу ди на мич не при вре де и на ме тљи ве ди пло ма ти је. Он 
при ме ћу је ка ко је нео о сма ни зам „ста ње ду ха, си дри ште осо бе ног мен-
та ли те та, са мо сво јан си стем вред но сти и са њим ускла ђе ни по глед на 
се бе и на свет” (стр. 16). У са др жај ном сми слу, нео о сма ни зам је за Та на-
ско ви ћа „иде о ло шки амал гам исла ми зма, ту р ки зма и осман ског им пе ри-
ја ли зма” (28). С об зи ром на на ше пре о вла ђу ју ће не га тив но ис ку ство са 
сва три на ве де на чи ни о ца нео о сма ни зма, Та на ско ви ће во де ло је за на шу 
чи та лач ку пу бли ку ви ше не го ко ри сно и дра го це но.

У по гла вљу ко је но си на слов „Раз вој не фа зе нео о сма ни стич ког 
кон цеп та” Та на ско вић нас упо зна је са исто ри јом тур ске ре пу бли ке и 
убе дљи во по ка зу је да је, у ства ри, пот пу но до сле дан ке ма ли ста био и 
остао са мо осни вач се ку ла р не Тур ске, Му ста фа Ке мал Ата турк. Доц ни је, 
сва ки од по то њих во ђа Тур ске, све сно или не хо тич но, до при нео је де-
ли мич ном уру ша ва њу и ре ла ти ви за ци ји ње го вог по ли тич ког на сле ђа. 
Мо же се ре ћи да су пр ви зна чај ни ји уда р ци ке ма ли зму за да ти још то ком 
пе де се тих го ди на ХХ ве ка, ка да Тур ском вла да опо зи ци о на Де мо крат ска 
пар ти ја. По ли тич ки ислам дру ги пут по ди же гла ву на кон вој ног уда ра 
из 1980. го ди не, ка да под ре жи мом ге не ра ла Ке на на Евре на ислам ска 
ве ро на у ка по ста је оба ве зан пред мет, док се ста нов ни штво оба си па пу-
бли ка ци ја ма и еми си ја ма у ко ји ма се ве ли ча ју ислам ске вред но сти и 
Осман ско цар ство (33). То ком пре ми јер ског, а по том и пред сед нич ког 
ман да та Тур гу та Оза ла, кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих 
го ди на ХХ ве ка, Та на ско вић де тек ту је мо жда и од лу чу ју ће пре о кре те 
у дру штву и по ли ти ци, ка да ви ше исла ми стич ких пар ти ја и по кре та на 
ве ли ка вра та сту па на јав ну сце ну Тур ске. По себ но су уоч љи ве, у том вре-
ме ну, про ме не на спољ но по ли тич ком пла ну, ко је под ра зу ме ва ју на пу-
шта ње Ата тур ко ве уз др жа не по зи ци је. 

На рав но, Та на ско вић нај ви ше про сто ра у књи зи по све ћу је са да шњем 
пред сед ни ку Ре џе пу Та ји пу Ер до га ну и ак ту ел ном пре ми је ру Ах ме ту 
Да ву то глуу. Ер до ган је, као не сум њи во вешт по ли ти чар и др жав ник, по-
нај ви ше од свих прет ход ни ка (Ер ба ка на, Де ми ре ла и дру гих) опе ра цио-
на ли зо вао кон цпет нео о сма ни за ма, док се Да ву то глу, у свој ству уни вер-
зи тет ског про фе со ра и екс пер та за ме ђу на род не од но се и ге о по ли ти ку, 
по ста рао да нео о сма ни зам уоб ли чи у ко хе рент ну док три ну об ја вљи ва-
њем сво је чу ве не књи ге Стра те гиј ска ду би на 2001. го ди не, ко ја је не дав-
но пре ве де на на срп ски је зик и та ко ђе при ка за на у Ле то пи су.

Та на ско вић у књи зи ски ци ра Ер до га нов успон од гра до на чел ни ка 
Ис тан бу ла до не при ко сно ве ног ли де ра Тур ске, ко ји ће по ду жи ни вла-
да ња из гле да над ма ши ти и са мог Ата тур ка. Бри жљи во су ана ли зи ра ни 
глав ни Ер до га но ви на сту пи, из ја ве и ге сто ви, с на ме ром да се про ник не 
у две ди мен зи је ње го вог др жав нич ког де ло ва ња – иде о ло шку (исла ми-
стич ку) и праг ма тич ну (кон јунк тур ну). Та ко ђе, он ука зу је и на но ви је 
мо мен те Ер до га но ве по ли ти ке – скло ност ка ау то ри тар ном вла да њу, 
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гу бље ње тр пе љи во сти и раз ме тљи вост, ко ју де мон стри ра и но ва пред-
сед нич ка па ла та од чак 200 хи ља да ква драт них ме та ра (172). Ка да је реч 
о Ах ме ту Да ву то глуу, Та на ско вић се пре те жно усред сре ђу је на кон цепт 
стра те гиј ске ду би не чи ји је он ау тор и ње го ву ре а ли за ци ју у не ких пет 
пра ва ца – Бли ски ис ток, ис точ ни Ме ди те ран, Сред ња Ази ја, За кав ка зје 
и Бал кан. Пре ма Та на ско ви ћу, Да ву то глу о ва фор му ла бу ду ће тур ске ве-
ли чи не гла си: нео о сма ни зам + пан тур ки зам + ислам = Ве ли ка Тур ска (56).

Док је, ка ко за па жа Та на ско вић, нео о сма ни зам пре те жно усме рен 
пре ма Бал ка ну и Бли ском ис то ку, а пан тур ки зам ка Сред њој Ази ји, ислам 
је ре зер ви сан за цео му сли ман ски свет, укљу чу ју ћи и ње го ву ди ја спо ру 
на За па ду.

Мо жда нај ва жни је по гла вље Та на ско ви ће ве књи ге гла си „Гло бал-
не ко ор ди на те нео о сма ни зма” и го во ри о од но си ма Тур ске са глав ним 
ак те ри ма свет ске по ли ти ке као што су САД, Ру си ја, Ки на и ЕУ. Та на ско-
вић вр ло ни јан си ра но, тре зве но и па жљи во ана ли зи ра тур ску спољ ну 
по ли ти ку, што ни је ни ма ло за хва лан за да так, има ју ћи у ви ду њен праг-
ма тич ни мо ме нат, кон тра дик тор ну по јав ност, по не кад ми ми криј ски 
ка рак тер и во ка бу лар ко ји не у пу ће ног по сма тра ча мо же ла ко да до ве де 
у за блу ду ка да је реч о ствар ним на ме ра ма „но вог сул та на” и ње го вог 
„Ки синџе ра”. За срп ског чи та о ца по себ но је ин те ре сан тан део ко ји има 
на слов „Ре ги о нал ни аспек ти нео о сма ни зма”, у ко јем је па жња по све ће-
на тур ском (не)ди пло мат ском ан га жма ну на Кав ка зу, Бли ском ис то ку и 
Бал ка ну. Та на ско вић по мо ћу не ко ли ко ре чи тих при ме ра пер цеп ци је 
про шло сти код по је ди них са вре ме них тур ских ау то ра илу стру је ни кад 
не пре ва зи ђе ну но стал ги ју Ту ра ка за им пе ри јал ним вре ме ни ма и Бал-
ка ном ко ји је био са став ни део ото ман ског цар ства. 

Ко нач но, у но вом по гла вљу под на сло вом „Тур ска је сен арап ског 
про ле ћа” наш ау тор по сма тра и оце њу је учин ке нео о сма ни стич ке док-
три не то ком тзв. арап ског про ле ћа – про це са ко ји је из те ме ља по тре сао 
арап ски свет и де фи ни тив но мо ди фи ко вао ње го во (гео)по ли тич ко ли це. 
Раз ма тра ју ћи тур ске пре тен зи је на ре ги о нал но ли дер ство ме ђу про бу-
ђе ним арап ским на ци ја ма, Та на ско вић при ме ћу је да је Ер до ган пре це нио 
сво ју по пу лар ност ко ју је сте као ме ђу Ара пи ма због по др шке Па ле стин ци-
ма, као и до ма ша је по ли тич ког (пан)исла ми зма, а пот це нио је сло же ност 
бли ско и сточ ног ге о по ли тич ког чво ра, као и ду бо ке по де ле и су прот но сти 
ме ђу ре ги о нал ним ак те ри ма (183). Од је се ни 2011. го ди не по пу лар ност 
Тур ске се бр зо то пи ла ме ђу Ара пи ма услед не до след но сти тур ске спољ не 
по ли ти ке, про тив реч них од лу ка и дво стру ких ар ши на. Пре ма Та на ско-
ви ће вој про це ни, тур ски пре стиж је на ро чи то стра дао услед не прин ци-
пи јел ног свр ста ва ња уз су нит ску опо зи ци ју у Си ри ји, чи ме је Тур ска 
про тив се бе окре ну ла ло кал не ши и те и Иран. Све у куп но, у де ша ва њи ма 
тзв. арап ског про ле ћа Тур ска се, и по ред не ких так тич ких успе ха, ни је 
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до бро сна шла, а сво је шан се да за и ста по ста не ре ги о нал ни му сли ман ски 
ли дер све ла је на ми ни мум.

По себ но пре и мућ ство Та на ско ви ће ве књи ге огле да се у чи ње ни ци 
да он до бро вла да тур ским је зи ком, па сто га мо же из „пр ве ру ке” да чи та 
и слу ша тур ске зва нич ни ке, ана ли ти ча ре и но ви на ре. Ге не рал но, не са мо 
у срп ским окви ри ма, рет ки су ана ли ти ча ри ме ђу на род них од но са ко ји 
по зна ју овај је зик. Та ко ђе, Та на ско ви ћев текст се од ли ку је ми ну ци о зним 
раш чла њи ва њем по ли тич ких по ја ва, лич но сти и до га ђа ја. По пут сли-
ка ра фо то ре а ли сте, он не за не ма ру је ни је дан ва жан де таљ и че сто га 
до дат но из о штра ва и осве тљу је, чи не ћи га сво јим бо га тим опи сом још 
мар кант ни јим не го што је сте у ре ал но сти. На тај на чин Та на ско вић нам 
до дат но скре ће па жњу на фе но ме не ко је би смо мо жда пре ви де ли или 
по вр шно осмо три ли.

С дру ге стра не, ње го ва ре че ни ца је кат кад нео прав да но ду гач ка, 
што оте жа ва пра ће ње ње го вог то ка ми сли и ар гу мен та ци је. Ње го во опре-
де ље ње да исто вре ме но са ана ли зом нео о сма ни стич ког кон цеп та пра ти 
и тур ску спољ но по ли тич ку прак су, са свим ва жним зби ва њи ма, из ја ва-
ма и ди пло мат ским су сре ти ма, про у зро ку је то да део са др жа ја у овој 
књи зи бр зо пре ста је да бу де ак ту е лан, док се с дру ге стра не стал но ја вља 
по тре ба за но вим про ши ре њи ма. Ре ци мо, ру ска ин тер вен ци ја у Си ри ји, и 
доц ни је оба ра ње ру ског бор бе ног ави о на кра јем но вем бра про шле го ди не 
од стра не тур ских ва зду шних сна га, то ли ко су по ре ме ти ли ру ско-тур ске 
од но се и до дат но за мр си ли бли ско и сточ не (гео)по ли тич ке при ли ке да би 
Та на ско вић већ са да мо гао да раз ми шља о још јед ном по гла вљу у књи-
зи. Ипак, и по ред ових кри тич ких освр та, мо же се кон ста то ва ти да је 
Та на ско ви ће ва књи га ви ше не го успе шан при мер ква ли тет ног по ли ти-
ко ло шког шти ва ко је пле ни тре зве но шћу, озбиљ но шћу, до брим из бо ром 
из во ра и ли те ра ту ре и ана ли тич ким ду хом.

По ред Дар ка Та на ско ви ћа, по хва ле за слу жу је и Слу жбе ни гла сник, 
ко ји из да је озбиљ на де ла у озбиљ ном ти ра жу и тру ди се да, са сво јим из-
да њи ма ко ја че сто има ју и про све ти тељ ску цр ту, до пре до сва ког чи та о ца.

Не бој ша ВУ КО ВИЋ




