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Књи га „Неоосмaнизам“ Дарка
Та наскови ћа предста вља јед ну од
до са да најква литет ни јих ана лиза
политич ког би ћа Ту рске, и исто
времено обја шња ва разлоге по
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„Ми смо ова мо пре ви ше веко
ва дошли на коњи ма. Ако затреба
поново ћемо доћи.“
ми нистар спољних послова Ту
рске Да ву тоглу
Изу зет но су рет ки дру штвено
ан га жова ни интелектуал ци који
су, и поред призна ња ус пели да за
држе интегритет у бу рним проме
на ма идеологи ја и државних гра
ни ца. Тешко је остати доследан,
сачу вати сопствени интелектуал
ни кредиби литет, не при клонити
се центри ма моћи или идеоло
шким мода ма. Дарко Та насковић,
наш ис так ну ти ори јента листа и
ди пломата, у свему томе је ус пео,
што потврђу је и његова нова књи
га „Неоосма низам“, од недавно до
ступ на и ши рој јавности. Вероват
но због комби на ци је интелекту
ал не озбиљности и ди пломатског
ис куства, Та наскови ћева књи га
предста вља изу зет но ква литет ну
ана лизу политич ког би ћа Ту рске.
„МИ НА РЕТИ СУ
НАШИ БАЈОНЕТИ“
Неосма низам је комби на ци
ја, понекад и синтеза разли читих
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идејних стру ја и политич ких док
три на са времене ту рске држа ве
чи је је везивно тки во жи ва осман
лијска им пери јал на тра ди ци ја. И
модерна и реисла мизова на Ту р
ска на лази себе у наслеђу Осман
ске им пери је. Према Та наскови
ћу неосма низам је реафирма ци ја
целокуп ног наслеђа осман лијске
прошлости. То је пројекат обнове
„старе моћи“, и као та кав „доктри
на коју Ту рска вла да систематски
и дослед но, а по многи ма и на ме
тљи во, спроводи“. Исто та ко, он је
„упори ште идентите та, ослонац
амби ци ја и расад ник илу зи ја, лу ка
освајач ког ис пловља ва ња и разо
чара ног са моза вара ва ња…“
Неосма низам је идеолошки
хибрид који у себи са држи и срод
не и противреч не елементе – од
секуларног на циона лизма, на
слеђеног од оца модерне Ту рске
Кема ла Ататурка, до отвореног
исла мизма нови јих генера ци ја. У
тај идеолошки микс може се убр
ојити и настоја ње да се Ту рци
повежу са њи ма расно блиским
народи ма сред ње Ази је, те да се
на свим тим основа ма гра ди по
новна моћ Ту рске. Аутор за кљу
чу је да је „неосма низам амал гам
исла мизма, ту ркизма и османског
им пери ја лизма“.
Док код исла мистич ких по
кре та у дру гим земља ма доми ни
ра над на ционал ни, па и анти др
жавни дис ку рс, код ту рске „бра
ће“ изу зет но је јак на циона лизам
и држа вотворни патриотизам.
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Тај „ту рски“ елемент ин тегри ше
или пак успева да ми ри и непо
мирљи ве су парни ке, као што су
секуларисти и све доми нант ни ји
исла мисти. Ка да је пре неколи ко
годи на дошло до конфликта два
пола ту рске политич ке моћи –
исла мизова них полити чара и се
куларних војних кру гова – неки
ана лити чари пред ви ђа ли су нови
политич ки лом. Ипак, „ту рско“
као осећај ду боког зајед ни штва
превази шло је конфликт. Ту рска
је из тог конфликта иза шла ојача
на, са на мером да се су ревњи ве
„фрак ци је“ усмере у истом неоо
сма нистич ком ци љу.
„Ту рски праг матизам“ је још
јед на особи на ту рске полити ке
коју апострофи ра Дарко Та наско
вић. За хва љу јући тој особи ни ту
рски исла мисти доби ли су подр
шку на За па ду, пре свега у САД у,
где су предста вљени као модерно
и при хватљи во ли це исла ма. Они
су стога као „политич ки корект
ни“ мусли ма ни доби ли и зе лено
све тло да свој ути цај ши ре и на
мусли ма не на За па ду.
Међу тим, то ни ка ко не значи
да је њи хов исла мизам „питоми
ји“ и „толерант ни ји“ од неког дру
гог. На ши секуларни полити чари
проевропске ори јента ци је често
нису ни свесни ни воа реисла ми
за ци је ту рског дру штва. Та ко је
са да шњи преми јер Ердоган 1997.
годи не, као гра доначел ник Ис
танбула, морао да на пусти свој по
ложај, па чак и да за врши у затвору
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јер је јавно ис поља вао исла ми
стич ке сенти менте. Он је, на и ме,
на јавном ску пу рецитовао сти хо
ве: „Ми наре ти су на ши бајоне ти,
ку поле су на ши шлемови, џа ми је
на ше касарне, а верни ци на ши вој
ни ци. Ова божи ја војска чека сво
ју веру. Алах је највећи! Алах је нај
већи!“ И поред те чи њени це на ши
европејци промови шу повратак
неоосман ли ја на Бал кан.
Наш ис так ну ти ори јента листа
и ис кусни ди пломата Дарко Та на
сковић исти че ка ко је са За па да
„на дах ну то“ оку пља ње држа ва
региона „ду гороч но сми шљено
као алтернативни процес ствара
ња нека кве ‘бал канске уни је’ која
би могла, али и не би мора ла да
се при кљу чи ЕУ. Пи јемонт та кве
‘бал канске уни је’ би ла би Ту рска“
МОДЕРНИЗАЦИ ЈА И
ИСЛА МИ ЗА ЦИ ЈА
Поу ка ту рског слу чаја је да
нема успе ха у идеолошки поде ље
ном и ти ме изну тра блоки ра ном
дру штву, ка кво је да нас српско.
Нема стабил ног развоја јед ног
дру штва ако се оно одри че својих
корена. При хвата ње тра ди ци је
као реал ног теме ља, као „неодво
ји ве саставни це истори је и на ци
онал ног идентите та“, омогућа ва
уједи ња ва ње зајед ни це и услов је
на прет ка.
Стога ни не чуди што за разли
ку од Срби је којој ЕУ нема алтер
нати ву, „освешћена“ Ту рска, не од
устајући од евроинтегра ци ја (ба
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рем на вербал ном ни воу), тра га
и на лази одређене алтернативне
правце. Нека да је и Ту рска би ла
европоцентрич но ори јентиса на,
али се временом ослободи ла евр
омита, па своје парт нере тра жи и
међу себи срод ним народи ма са
Ис тока, од чега има ви шестру ке
користи.
Неоосма нистич ки исла мизам
јача ту рску са мосвест и амби ци
ју и на спољнополитич ком пла ну,
где Ан кара, констату је Та наско
вић, може да буде „повери лац не
чи јих интереса, али не и послу
шник“. На тој основи пробуђена
неоосманска амби ци ја чи ни по
зи ци ју Ту рске ком пли кова ни јом,
али јој „ди же цену“, јер се ова зе
мља не за довоља ва утешним тап
ша њем по ра мену, попут Срби је.
Ка ко поку ша ва да у „сва кој чорби
буду ми рођи ја“, Ан кара постаје
„ма крорегионал на си ла“, ма да ти
ме ризи ку је да се преи гра.
ТУ РСКИ И СРПСКИ
„КЕТ МА НИ“
Веома значајна особи на ту р
ске полити ке према Та наскови ће
вом ми шљењу јесте „кет манство“
– при ла годљи вост и притворно
при кази ва ње „пробитач ног“ ли ка.
Та ко је могуће да исла мистич ки
полити чари у уну тра шњој по
лити ци десекуларизу ју ту рско
дру штво, а да споља по потреби
мењају ли ца: да буду и стаби лан
парт нер САДа и кључ на чла ни ца
НАТОа, или, пак, ис крени за го
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ворник евроинтегра ци ја. Пошто
Ту рска ни је баш толи ко моћ на
држа ва, она мора, ис ти че Та на
сковић, да маски ра своје пра ве
тежње и ци љеве. Но, та ми ми кри
ја краси ла је Ту рке и ка да су би ли
много моћ ни ји него са да.
Један од при мера „провид не“
полити ке двостру ких стан дар
да ту рске полити ке јесте и од нос
према Срби ји: док је Ердоган на
сав глас осуђи вао оне који тен
ден циозно оп ту жу ју Ту рску за
„непочи њени историјски грех“ ге
ноци да, његов ми нистар Да ву то
глу нови нари ма који су га прати ли
у Бу гарску наја вљи вао је да ће се
за хва љу јући ту рском зау зи ма њу
„Срби изви нити због уби ја ња Ту
ра ка у Сребрени ци“.
Због те ми ми кри је неки и да ље
Ту рску ви де као „лојал ног са ве
зни ка“ За па да, па чак и као једи но
секуларно и демократско мусли
манско дру штво. Дру ги ис под те
„кет манске“ површи не уоча вају
процес реисла миза ци је дру штва,
те све са мостал ни ју спољну поли
ти ку која нека да изази ва нервозу
у Ва шинг тону. Но, рет ко ко може
да ка же до које мере „са мостал но
сти“ ће ту рски брод водити неоо
сма нисти. Већи на ана лити чара и
да ље Ту рску посматра у окви ру
ан глосаксонске структу ре моћи,
доду ше као аутоном ни јег играча
који ће тра жити озбиљни је уступ
ке на терену.
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ЗЕТРА II
Слом кому нистич ких систе
ма и рас пад СФРЈ и СССР отво
рио је простор да се Ту рска уба
ци и предста ви као за штит ник
мусли ма на. Та ко се Ту рска већ
деведесе тих годи на прошлог ве
ка ди рект но умеша ла у рас пад,
од носно разби ја ње СФРЈ, држећи
стра ну мусли ма ни ма. Зато Та на
сковић за кљу чу је да је „та поли
ти ка објективно би ла антисрпска
без обзи ра на поку шај да се њена
карактеристи ка при кри је фраза
ма о за ла га њу за окон ча ње ору жа
них су коба…“ Стога не чуди што
је та да шњи ту рски председ ник
пред ла гао и ту рско бомбардова
ње Срба.
Да нас Ту рска исту па на Бал
кан истом марш ру том која је де
ведесе тих у меди ји ма промови
са на као „зе лена трансверза ла“, и
која обједи њу је албанске терито
ри је, са мостал но Косово, Ра шку
област (преи менова ну у ту рски
Сан џак) и БиХ. Ту рци ни не кри
ју да је темељ њи хове полити ке
на Бал ка ну макси мал на подршка
интереса Ти ра не, При шти не и
Сарајева.
Ка кав од нос према „Бал ка ну“
гаје неоосма нисти најбоље илу
стру је беседа Ах ме та Да ву тоглуа,
ми нистра спољних послова и
стратега ту рске екс панзи је, који је
у Сарајеву одржао „пара диг мати
чан и узоран неосмански говор“:
„Османски векови Бал ка на успе
шна при ча. Са да је треба обнови
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ти… Има мо ви ше Бошња ка који
жи ве у Ту рској него у Босни!…
Ту рска је си гурно уточи ште, њи
хова домови на… Ана доли ја при
па да ва ма, на ша бра ћо и сестре!
И ми смо си гурни да је Сарајево
на ше!… Ми ћемо реинтегриса
ти Бал кански регион… За нас је
територи јал ни интегритет Бо
сне и Херцегови не јед на ко ва жан
као и територи јал ни интегритет
Ту рске. За Ту рску је безбед ност
Сарајева ва жна као безбед ност
и просперитет Истанбула“ („Пе
чат“, 87, 30.10.2009. стр. 1820).
Уоста лом, познато је да је Ан
кара један од наја гил ни јих ло
биста косовске сецеси је чи ме се
ди рект но су протста вља витал
ним интереси ма Срби је. Као за
штит ник мусли ма на Босне, Ту р
ска форси ра унитарну БиХ, што
значи да истовремено подсти че
„гу шење“ Репу бли ке Српске. Ту р
ци улазе са значајним амби ци ја ма
и на подруч је Ра шке у којој под
сти чу уједи ња ва ње и акти ви ра ње
локал них мусли ма на чи ји се зах
теви за аутономи јом тек очеку ју.
На свим овим пољи ма очи глед но
је да су интереси Ту рске и Срби
је су протста вљени. Та насковић
упозора ва да је тога свесна и Ан
кара, која зато сматра да је потреб
но „осу је тити би ло ка кво кре та ње
ка ус поста вља њу неког српско
грч когбу гарског блока, јер би
он према Да ву тоглуу, при род но
довео до јача ња притиска на уну
тра шњи (косовскоалбанскома
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кедонски) стратегијски прстен,
жи вот но ва жан за Ту рску“.
Али, да апсурд буде већи, упра
во је Срби ја ши роких ру ку подр
жа ла неоосманску екс панзи ју,
и ти ме обесмисли ла све ту рске
бојазни од са веза Београ да, Ати
не и Софи је, који би де лотворно
могао пари рати неоосманској
дестаби лиза ци ји Бал ка на. Могу
ће је да Ту рци веру ју да је то нека
српска врста „кет манства“ које су
нам оста ви ли у наследство. Ипак,
Дарко Та насковић одба цу је та
кву прет поставку и при мећу је да
постоје основа ни разлози да ве
ру јемо ка ко је тренут но, са За па
да „на дах ну то“ оку пља ње држа ва
региона „ду гороч но сми шљено
као алтернативни процес ствара
ња нека кве ‘бал канске уни је’ која
би могла, али и не би мора ла да
се при кљу чи ЕУ. Пи јемонт та кве
‘бал канске уни је’ би ла би нарав
но Ту рска“. Уместо да идемо евр
опским пу тем ка За па ду кренули
смо ту рском кал дрмом ка Ори
јенту – ка статусу раје у неоосман
ској уни ји.
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