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Бран ко Ра дун*

ОСМАН ЛИ ЈЕ 
ПО ДРУ ГИ ПУТ 
МЕЂУ СР БИ МА

Службени гласник, Службени 
гхласник Републике Српске Бео
град, 2010.

Књи га „Неоосмaнизам“ Да р ка 
Та на ско ви ћа пред ста вља јед ну од 
до са да нај ква ли тет ни јих ана ли за 
по ли тич ког би ћа Ту р ске, и исто
вре ме но об ја шња ва раз ло ге по

врат ка ове не ка да моћ не др жа ве на 
Бал кан

УДК 327(560)(049.3)
„Ми смо ова мо пре ви ше ве ко

ва до шли на ко њи ма. Ако за тре ба 
по но во ће мо до ћи.“

ми ни стар спољ них по сло ва Ту
р ске Да ву то глу 

Из у зет но су рет ки дру штве но 
ан га жо ва ни ин те лек ту ал ци ко ји 
су, и по ред при зна ња ус пе ли да за
др же ин те гри тет у бу р ним про ме
на ма иде о ло ги ја и др жав них гра
ни ца. Те шко је оста ти до сле дан, 
са чу ва ти соп стве ни ин те лек ту ал
ни кре ди би ли тет, не при кло ни ти 
се цен три ма мо ћи или иде о ло
шким мо да ма. Да р ко Та на ско вић, 
наш ис так ну ти ори јен та ли ста и 
ди пло ма та, у све му то ме је ус пео, 
што по твр ђу је и ње го ва но ва књи
га „Нео о сма ни зам“, од не дав но до
ступ на и ши рој јав но сти. Ве ро ват
но због ком би на ци је ин те лек ту
ал не озбиљ но сти и ди пло мат ског 
ис ку ства, Та на ско ви ће ва књи га 
пред ста вља из у зет но ква ли тет ну 
ана ли зу по ли тич ког би ћа Ту р ске.
„МИ НА РЕТИ СУ 
НАШИ БАЈОНЕ ТИ“

Нео сма ни зам је ком би на ци
ја, по не кад и син те за раз ли чи тих 

* Главни уредник сајта “Видовдан”, исто
ричар,  Нови Сад
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Тај „ту р ски“ еле мент ин те гри ше 
или пак успе ва да ми ри и не по
мир љи ве су пар ни ке, као што су 
се ку ла ри сти и све до ми нант ни ји 
исла ми сти. Ка да је пре не ко ли ко 
го ди на до шло до кон флик та два 
по ла ту р ске по ли тич ке мо ћи – 
исла ми зо ва них по ли ти ча ра и се
ку лар них вој них кру го ва – не ки 
ана ли ти ча ри пред ви ђа ли су но ви 
по ли тич ки лом. Ипак, „ту р ско“ 
као осе ћај ду бо ког за јед ни штва 
пре ва зи шло је кон фликт. Ту р ска 
је из тог кон флик та иза шла оја ча
на, са на ме ром да се су рев њи ве 
„фрак ци је“ усме ре у истом нео о
сма ни стич ком ци љу.

„Ту р ски праг ма ти зам“ је још 
јед на осо би на ту р ске по ли ти ке 
ко ју апо стро фи ра Да р ко Та на ско
вић. За хва љу ју ћи тој осо би ни ту
р ски исла ми сти до би ли су по др
шку на За па ду, пре све га у САД у, 
где су пред ста вље ни као мо дер но 
и при хва тљи во ли це исла ма. Они 
су сто га као „по ли тич ки ко рект
ни“ му сли ма ни до би ли и зе ле но 
све тло да свој ути цај ши ре и на 
му сли ма не на За па ду.

Ме ђу тим, то ни ка ко не зна чи 
да је њи хов исла ми зам „пи то ми
ји“ и „то ле рант ни ји“ од не ког дру
гог. На ши се ку лар ни по ли ти ча ри 
про е вроп ске ори јен та ци је че сто 
ни су ни све сни ни воа ре и сла ми
за ци је ту р ског дру штва. Та ко је 
са да шњи пре ми јер Ер до ган 1997. 
го ди не, као гра до на чел ник Ис
тан бу ла, мо рао да на пу сти свој по
ло жај, па чак и да за вр ши у за тво ру 

идеј них стру ја и по ли тич ких док
три на са вре ме не ту р ске др жа ве 
чи је је ве зив но тки во жи ва осман
лиј ска им пе ри јал на тра ди ци ја. И 
мо дер на и ре и сла ми зо ва на Ту р
ска на ла зи се бе у на сле ђу Осман
ске им пе ри је. Пре ма Та на ско ви
ћу нео сма ни зам је ре а фир ма ци ја 
це ло куп ног на сле ђа осман лиј ске 
про шло сти. То је про је кат об но ве 
„ста ре мо ћи“, и као та кав „док три
на ко ју Ту р ска вла да си сте мат ски 
и до след но, а по мно ги ма и на ме
тљи во, спр о во ди“. Исто та ко, он је 
„упо ри ште иден ти те та, осло нац 
ам би ци ја и ра сад ник илу зи ја, лу ка 
осва јач ког ис пло вља ва ња и раз о
ча ра ног са мо за ва ра ва ња…“

Нео сма ни зам је иде о ло шки 
хи брид ко ји у се би са др жи и срод
не и про тив реч не еле мен те – од 
се ку лар ног на ци о на ли зма, на
сле ђе ног од оца мо дер не Ту р ске 
Ке ма ла Ата тур ка, до отво ре ног 
исла ми зма но ви јих ге не ра ци ја. У 
тај иде о ло шки микс мо же се убр
о ји ти и на сто ја ње да се Ту р ци 
по ве жу са њи ма ра сно бли ским 
на ро ди ма сред ње Ази је, те да се 
на свим тим осно ва ма гра ди по
нов на моћ Ту р ске. Аутор за кљу
чу је да је „нео сма ни зам амал гам 
исла ми зма, ту р ки зма и осман ског 
им пе ри ја ли зма“.

Док код исла ми стич ких по
кре та у дру гим зе мља ма до ми ни
ра над на ци о нал ни, па и ан ти др
жав ни дис ку рс, код ту р ске „бра
ће“ из у зет но је јак на ци о на ли зам 
и др жа во твор ни па три о ти зам. 
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јер је јав но ис по ља вао исла ми
стич ке сен ти мен те. Он је, на и ме, 
на јав ном ску пу ре ци то вао сти хо
ве: „Ми на ре ти су на ши ба јо не ти, 
ку по ле су на ши шле мо ви, џа ми је 
на ше ка сар не, а ве р ни ци на ши вој
ни ци. Ова бо жи ја вој ска че ка сво
ју ве ру. Алах је нај ве ћи! Алах је нај
ве ћи!“ И по ред те чи ње ни це на ши 
евр о пеј ци про мо ви шу по вра так 
нео о сман ли ја на Бал кан.

Наш ис так ну ти ори јен та ли ста 
и ис ку сни ди пло ма та Да р ко Та на
ско вић ис ти че ка ко је са За па да 
„на дах ну то“ оку пља ње др жа ва 
ре ги о на „ду го роч но сми шље но 
као ал тер на тив ни про цес ства ра
ња не ка кве ‘бал кан ске уни је’ ко ја 
би мо гла, али и не би мо ра ла да 
се при кљу чи ЕУ. Пи је монт та кве 
‘бал кан ске уни је’ би ла би Ту р ска“
МО ДЕРНИЗАЦИ ЈА И 
ИСЛА МИ ЗА ЦИ ЈА

По у ка ту р ског слу ча ја је да 
не ма успе ха у иде о ло шки по де ље
ном и ти ме из ну тра бло ки ра ном 
дру штву, ка кво је да нас срп ско. 
Не ма ста бил ног раз во ја јед ног 
дру штва ако се оно од ри че сво јих 
ко ре на. При хва та ње тра ди ци је 
као ре ал ног те ме ља, као „нео дво
ји ве са став ни це исто ри је и на ци
о нал ног иден ти те та“, омо гу ћа ва 
ује ди ња ва ње за јед ни це и услов је 
на прет ка.

Сто га ни не чу ди што за раз ли
ку од Ср би је ко јој ЕУ не ма ал тер
на ти ву, „осве шће на“ Ту р ска, не од
у ста ју ћи од евр о ин те гра ци ја (ба

рем на ве р бал ном ни воу), тра га 
и на ла зи од ре ђе не ал тер на тив не 
прав це. Не ка да је и Ту р ска би ла 
евр о по цен трич но ори јен ти са на, 
али се вре ме ном осло бо ди ла евр
о ми та, па сво је па рт не ре тра жи и 
ме ђу се би срод ним на ро ди ма са 
Ис то ка, од че га има ви ше стру ке 
ко ри сти.

Нео о сма ни стич ки исла ми зам 
ја ча ту р ску са мо свест и ам би ци
ју и на спољ но по ли тич ком пла ну, 
где Ан ка ра, кон ста ту је Та на ско
вић, мо же да бу де „по ве ри лац не
чи јих ин те ре са, али не и по слу
шник“. На тој осно ви про бу ђе на 
нео о сман ска ам би ци ја чи ни по
зи ци ју Ту р ске ком пли ко ва ни јом, 
али јој „ди же це ну“, јер се ова зе
мља не за до во ља ва уте шним тап
ша њем по ра ме ну, по пут Ср би је. 
Ка ко по ку ша ва да у „сва кој чо р би 
бу ду ми ро ђи ја“, Ан ка ра по ста је 
„ма кро ре ги о нал на си ла“, ма да ти
ме ри зи ку је да се пре и гра.
ТУ Р СКИ И СРПСКИ 
„КЕТ МА НИ“

Ве о ма зна чај на осо би на ту р
ске по ли ти ке пре ма Та на ско ви ће
вом ми шље њу је сте „кет ман ство“ 
– при ла го дљи вост и при твор но 
при ка зи ва ње „про би тач ног“ ли ка. 
Та ко је мо гу ће да исла ми стич ки 
по ли ти ча ри у уну тра шњој по
ли ти ци де се ку ла ри зу ју ту р ско 
дру штво, а да спо ља по по тре би 
ме ња ју ли ца: да бу ду и ста би лан 
па рт нер САДа и кључ на чла ни ца 
НА ТОа, или, пак, ис кре ни за го
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вор ник евр о ин те гра ци ја. По што 
Ту р ска ни је баш то ли ко моћ на 
др жа ва, она мо ра, ис ти че Та на
ско вић, да ма ски ра сво је пра ве 
те жње и ци ље ве. Но, та ми ми кри
ја кра си ла је Ту р ке и ка да су би ли 
мно го моћ ни ји не го са да.

Је дан од при ме ра „про вид не“ 
по ли ти ке дво стру ких стан дар
да ту р ске по ли ти ке је сте и од нос 
пре ма Ср би ји: док је Ер до ган на 
сав глас осу ђи вао оне ко ји тен
ден ци о зно оп ту жу ју Ту р ску за 
„не по чи ње ни исто риј ски грех“ ге
но ци да, ње гов ми ни стар Да ву то
глу но ви на ри ма ко ји су га пра ти ли 
у Бу гар ску на ја вљи вао је да ће се 
за хва љу ју ћи ту р ском за у зи ма њу 
„Ср би из ви ни ти због уби ја ња Ту
ра ка у Сре бре ни ци“.

Због те ми ми кри је не ки и да ље 
Ту р ску ви де као „ло јал ног са ве
зни ка“ За па да, па чак и као је ди но 
се ку лар но и де мо крат ско му сли
ман ско дру штво. Дру ги ис под те 
„кет ман ске“ по вр ши не уоча ва ју 
про цес ре и сла ми за ци је дру штва, 
те све са мо стал ни ју спољ ну по ли
ти ку ко ја не ка да иза зи ва не р во зу 
у Ва шинг то ну. Но, рет ко ко мо же 
да ка же до ко је ме ре „са мо стал но
сти“ ће ту р ски брод во ди ти нео о
сма ни сти. Ве ћи на ана ли ти ча ра и 
да ље Ту р ску по сма тра у окви ру 
ан гло сак сон ске струк ту ре мо ћи, 
до ду ше као ауто ном ни јег игра ча 
ко ји ће тра жи ти озбиљ ни је уступ
ке на те ре ну.

ЗЕ ТРА II
Слом ко му ни стич ких си сте

ма и рас пад СФРЈ и СССР отво
рио је про стор да се Ту р ска уба
ци и пред ста ви као за штит ник 
му сли ма на. Та ко се Ту р ска већ 
де ве де се тих го ди на про шлог ве
ка ди рект но уме ша ла у рас пад, 
од но сно раз би ја ње СФРЈ, др же ћи 
стра ну му сли ма ни ма. За то Та на
ско вић за кљу чу је да је „та по ли
ти ка објек тив но би ла ан ти срп ска 
без об зи ра на по ку шај да се ње на 
ка рак те ри сти ка при кри је фра за
ма о за ла га њу за окон ча ње ору жа
них су ко ба…“ Сто га не чу ди што 
је та да шњи ту р ски пред сед ник 
пред ла гао и ту р ско бом бар до ва
ње Ср ба.

Да нас Ту р ска исту па на Бал
кан истом ма рш ру том ко ја је де
ве де се тих у ме ди ји ма про мо ви
са на као „зе ле на тран свер за ла“, и 
ко ја об је ди њу је ал бан ске те ри то
ри је, са мо стал но Ко со во, Ра шку 
област (пре и ме но ва ну у ту р ски 
Сан џак) и БиХ. Ту р ци ни не кри
ју да је те мељ њи хо ве по ли ти ке 
на Бал ка ну мак си мал на по др шка 
ин те ре са Ти ра не, При шти не и 
Са ра је ва.

Ка кав од нос пре ма „Бал ка ну“ 
га је нео о сма ни сти нај бо ље илу
стру је бе се да Ах ме та Да ву то глуа, 
ми ни стра спољ них по сло ва и 
стра те га ту р ске екс пан зи је, ко ји је 
у Са ра је ву одр жао „па ра диг ма ти
чан и уз о ран нео сман ски го вор“: 
„Осман ски ве ко ви Бал ка на успе
шна при ча. Са да је тре ба об но ви
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ке дон ски) стра те гиј ски пр стен, 
жи вот но ва жан за Ту р ску“.

Али, да ап сурд бу де ве ћи, упра
во је Ср би ја ши ро ких ру ку по др
жа ла нео о сман ску екс пан зи ју, 
и ти ме обе сми сли ла све ту р ске 
бо ја зни од са ве за Бе о гра да, Ати
не и Со фи је, ко ји би де ло твор но 
мо гао па ри ра ти нео о сман ској 
де ста би ли за ци ји Бал ка на. Мо гу
ће је да Ту р ци ве ру ју да је то не ка 
срп ска вр ста „кет ман ства“ ко је су 
нам оста ви ли у на след ство. Ипак, 
Да р ко Та на ско вић од ба цу је та
кву прет по став ку и при ме ћу је да 
по сто је осно ва ни раз ло зи да ве
ру је мо ка ко је тре нут но, са За па
да „на дах ну то“ оку пља ње др жа ва 
ре ги о на „ду го роч но сми шље но 
као ал тер на тив ни про цес ства ра
ња не ка кве ‘бал кан ске уни је’ ко ја 
би мо гла, али и не би мо ра ла да 
се при кљу чи ЕУ. Пи је монт та кве 
‘бал кан ске уни је’ би ла би на рав
но Ту р ска“. Уме сто да иде мо евр
оп ским пу тем ка За па ду кре ну ли 
смо ту р ском кал др мом ка Ори
јен ту – ка ста ту су ра је у нео о сман
ској уни ји.

 

ти… Има мо ви ше Бо шња ка ко ји 
жи ве у Ту р ској не го у Бо сни!… 
Ту р ска је си гур но уто чи ште, њи
хо ва до мо ви на… Ана до ли ја при
па да ва ма, на ша бра ћо и се стре! 
И ми смо си гур ни да је Са ра је во 
на ше!… Ми ће мо ре ин те гри са
ти Бал кан ски ре ги он… За нас је 
те ри то ри јал ни ин те гри тет Бо
сне и Хе р це го ви не јед на ко ва жан 
као и те ри то ри јал ни ин те гри тет 
Ту р ске. За Ту р ску је без бед ност 
Са ра је ва ва жна као без бед ност 
и про спе ри тет Ис тан бу ла“ („Пе
чат“, 87, 30.10.2009. стр. 1820).

Уоста лом, по зна то је да је Ан
ка ра је дан од нај а гил ни јих ло
би ста ко сов ске се це си је чи ме се 
ди рект но су прот ста вља ви тал
ним ин те ре си ма Ср би је. Као за
штит ник му сли ма на Бо сне, Ту р
ска фо р си ра уни тар ну БиХ, што 
зна чи да исто вре ме но под сти че 
„гу ше ње“ Ре пу бли ке Срп ске. Ту р
ци ула зе са зна чај ним ам би ци ја ма 
и на под руч је Ра шке у ко јој под
сти чу ује ди ња ва ње и ак ти ви ра ње 
ло кал них му сли ма на чи ји се зах
те ви за ауто но ми јом тек оче ку ју. 
На свим овим по љи ма очи глед но 
је да су ин те ре си Ту р ске и Ср би
је су прот ста вље ни. Та на ско вић 
упо зо ра ва да је то га све сна и Ан
ка ра, ко ја за то сма тра да је по треб
но „осу је ти ти би ло ка кво кре та ње 
ка ус по ста вља њу не ког срп ско
грч когбу гар ског бло ка, јер би 
он пре ма Да ву то глуу, при род но 
до вео до ја ча ња при ти ска на уну
тра шњи (ко сов скоал бан скома


