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* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

ЗоранМилошевић*

СПОЉ НО-ПО ЛИ ТИЧ КЕ  
АМ БИ ЦИ ЈЕ ТУР СКЕ

Са же так

Турскажелидасествори„Новисветскипоредак“,за
једносазапа днимсавезницима,укомебионаигралаједнуод
главнихулога.Утомсмислурадинатомедапостанестал
ни чланСавета безбедностиОУН, а већ је успела да дру
гичовекНАТОпостанеТурчин,чимејеуспеладазначајно
наметнесвојеид ејеипогледеовојвојнојорганизацији.Иако
ТурскауспевадасеприказујеЗапа дукаоносилац„умереног
исламизма“илиберализма,онапокушавадаупраксиспро
ведеконцепт исламскедржаве,збогчегајевладајућаисла
мистичкапа ртијауТурскојпокренулауставнереформеда
уведепредседничкисистем,укомебипредседникимаоовла
шћењасултана(световнавласт),ауоквируповраткахали
фата(религиознавласт)тежедајепребаценагенералног
секретараОрганизацијеисламскеконференције(ОИК).Сада
овоместозаузимаграђанинТурскеЕкмелединИхсаноглу.
Кључнеречи:Турска,спољнаполитика,Балкан,Србија,мо

дернизација,интеграције,интереси
У по след ње вре ме у тур ским на уч ним кру го ви ма све 

че шће се во ди ди ску си ја о уло зи Тур ске не са мо у ре ги о-
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нал ним већ и у гло бал ним по ли тич ким про це си ма.1 Ова ква 
тен ден ци ја, по пра ви лу, ја вља се ка да др жа ве на ме ра ва ју да 
из но ва раз мо тре сво је ин те ре се у ре ги о ну, де фи ни шу сво ју 
зо ну ути ца ја и на ђу сво је ме сто у свет ском по рет ку. Са дру ге 
стра не, ка ко нас то учи исто ри ја, др жа ва ма не по ла зи увек 
за ру ком да раз ра де аде кват ну спољ но-по ли тич ку стра те ги ју, 
по себ но ако пред ста ве о сво јим ин те ре си ма не ма ју аде кват-
ну по др шку у ма те ри јал ном и ду хов ном (ка дров ском) пла ну. 
Тур ска већ иза се бе има ис ку ство во ђе ња по гре шне по ли ти ке 
пре ма др жа ва ма Цен трал не Ази је, Бал ка на..., а са да је мо гу ће 
да по ли тич ки гре ши и на Бли ском ис то ку.

„Нео п ход но је из гра ди ти Но ви свет ски по ре дак. На жа-
лост, све по сто је ће гло бал не ин сти ту ци је, по пут ОУН, Свет-
ске бан ке итд. фор ми ра не као ре зул тат Дру гог свет ског ра та, 
не од го ва ра ју ре ал но сти“ – ре као је ми ни стар ино стра них 
по сло ва Тур ске, Ах мет Да ву то глу   на за се да њу Тре ћег ме-
ђу на род ног фо ру ма „Али јан са ци ви ли за ци ја“2, ко ји се одр-
жао 29. ма ја 2010. го ди не у Риу де Жа не ру. Овим је глав ни 
стра тег ак ту ел ног спољ но-по ли тич ког кур са Тур ске из ра зио 
сво је не за до вољ ство ме стом Тур ске др жа ве у ме ђу на род-
ним по сло ви ма. Пре ма ње го вом ми шље њу, да на шња Тур ска 
пред ста вља ре ги о нал ну су пер-си лу,3 ко ја пре тен ду је на пу-
но прав но уче шће у ре ша ва њу гло бал них про бле ма. Очи глед-
но је, да кле, да члан ство у Г-20 ви ше не за до во ља ва Тур ску и 
она са да те жи да уђе у нај у ти цај ни је свет ске ор га ни за ци је и 
струк ту ре. Из ме ђу оста лог, премасвимпоказатељима,руко
водствоТурскеимаамбицијудапостанесталничланСаве

1 Види: Дарко Танасковић, Неоосманизам - повратак Турске на Балкан, 
Службени гласник / Службени гласник Републике Српске, Београд, 2010.

2 „Алијанса цивилизација“ је формирана на предлог бившег генералног 
секретара ОУН Кофи Анана, 2005. године уз помоћ премијера Турске 
и Шпаније. Алијанса тежи да помогне у решавању проблема између 
држава, народа и цивилизација, путем међусобног уважавања. Овај напор 
одражава вољу великог броја људи, који припадају различитим културама 
и религиозним традицијама, да живе у миру, односно да се дискредитује 
екстремизам.

 У наше време овај Форум окупља око 100 држава. Турска даје велику пажњу 
овом пројекту и себе на њему представља као представника умереног крила 
исламског света.

3 Види: Зоран Милошевић, “Турска – регионална суперсила”, Печат, бр. 98, 
Београд, 2010. Упор.: Зоран Милошевић, Свет без Запада, Слобомир П 
универзитет, Слобомир ,Бијељина 2010.
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табезбедностиОУН. По ста вља се пи та ње, има ли Тур ска за 
ово нео п ход не ре сур се и на ко ји на чин она же ли да оства ри 
овај циљ?

Од го вор на ово пи та ње је дао сам ми ни стар ино стра-
них по сло ва Тур ске на већ спо ме ну том Фо ру му у Бра зи лу. 
„Ка ко нас учи исто ри ја, ци ви ли за ци је су увек уно си ле по-
зи тив ни струк тур ни до при нос у раз вој свет ског по рет ка... 
Исто ри ја не по зна је кон фликт из ме ђу ци ви ли за ци ја и по-
рет ка, исто вре ме но те о ри ја о су ко бу ци ви ли за ци ја раз ма тра 
раз ли чи те ци ви ли за ци је као фак тор ко ји ства ра ју про бле ме... 
Ова те о ри ја је за сно ва на на прин ци пу ха о тич ног бес по рет-
ка“. Пре ма ре чи ма тур ском ми ни стра ова ква пред ста ва све та 
је по гре шна са те о риј ске и исто риј ске тач ке по сма тра ња. Он 
је при ме тио, да ре ги о нал не и гло бал не ци ви ли за ци је игра ју 
ства ра лач ку уло гу у раз во ју свет ског по рет ка.

„У да на шње вре ме ми не жи ви мо у усло ви ма XIX ве ка, 
ка да је цен тар све та би ла Евро па, али ни у пе ри о ду кон фрон-
та ци је из ме ђу два бло ка, ка ко је то би ло у XX ве ку... Да нас 
се фор ми ра но ви свет и он се на да аде кват ном при је му ре ал-
но сти“ – ка же Да ву то глу. У то ку фо ру ма при чао је и о то ме 
ка ко је др жао пре да ва ња на Ма ле зиј ском уни вер зи те ту. „У 
слу ша о ни ца ма су би ли Ки не зи, Ма ле зиј ци, Ин диј ци, му сли-
ма ни и дру ги пред став ни ци раз ли чи тих кул ту ра. Ме ни је ру-
ко вод ство уни вер зи те та пред ло жи ло да др жим пре да ва ња по 
књи зи ко ја је по чи ња ла од ста ро-грч ког све та и за вр ша ва ла 
се са но ви јом исто ри јом За па да. У књи зи ни ре чи ни је би ло 
о Ки ни, Ин ди ји, али ни о ислам ској ци ви ли за ци ји. Та ко се 
да ље ни је мо гло... На ма је по тре бан но ви при ступ. Све кул-
ту ре све та – тра ди ци је и на сле ђа чо ве чан ства при па да ју сви-
ма на ма... све ове (ци ви ли за ци је) пред ста вља ју на сле ђе чо ве-
чан ства“. У овом ис ка зу се мо же пре по зна ти сми сао основ не 
по ла зне тач ке спољ ње по ли ти ке Тур ске – „ну ла про бле ма 
са су се ди ма“ и „мно го по лар ност“. Оче вид но је да ислам ски 
свет, сле де ћи ову ло ги ку, тре ба да пред ста вља Тур ска, што се 
на зи ре из сле де ћих ре чи Да ву то глуа. „На ма је по тре бан но ви 
си стем вред но сти и но ви ме ха ни зми... Али јан са ци ви ли за ци-
ја ко ја је по сна зи дру ги ме ђу на род ни фо рум, од мах по сле 
ОУН, пред ста вља та кав ме ха ни зам... Бла го да ре ћи но вој стра-
те ги ји све др жа ве све та би ће отво ре ни је и тр пе љи ви је пре ма 
раз ли чи тим кул ту ра ма и ци ви ли за ци ја ма... Ре ги о ни по пут 
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Бал ка на, Ју жне Ази је и Ју го-ис точ не Ази је по ка зу ју ме ђу-
соб не ути ца је. Да не би до пу сти ли по ја ву но вих су ко ба, чи ји 
смо све до ци би ли 90-их го ди на XX ве ка на Бал ка ну, нео п-
ход но је фор ми ра ти но ви си стем... Де ца Афри ке, Ки не, Ази је 
и Ла тин ске Аме ри ке тре ба да се бе осе ћа ју нео ту ђи вим де лом 
исто ри је. У про тив ном, они не мо гу ви де ти сво ју бу дућ ност. 
Сво чо ве чан ство је део те исто ри је. И ова кав при ступ мо ра 
би ти при знат од свих др жа ва све та...“4

Оче вид но је да се Тур ска у свом спољ но-по ли тич ком 
про гра му усме ре ног на ства ра ње вла сти тог ре ги о нал ног ли-
дер ства при др жа ва, бар на ре чи ма, ли бе рал не иде о ло ги је.5 
Као што је по зна то у ли бе ра ли зму функ ци ја во ђе се за кљу-
чу је у ње го вој спо соб но сти да пре у зме од го вор ност за фор-
ми ра ње по рет ка у ре ги о ну, са ра ђу ју ћи, при то ме, на оп штој 
хар мо ни ји ме ђу на род них од но са. Тур ска је већ из ја ви ла да 
пре у зи ма од го вор ност за ре гу ли са ње па ле стин ско-изра ел-
ског кон флик та, за кон фликт око На гор но Ка ра ба ха. За ре-
гу ли са ње ки пар ског про бле ма, за Бал кан, Сре до зем но мо ре, 
Ирак, Ав га ни стан и про бле ме у Цен трал ној Ази ји. Овим је 
Тур ска де мон стри ра ла на ме ру свет ској за јед ни ци да пре тен-
ду је на уло гу ре ги о нал ног ли де ра, што зах те ва и аде кват но 
по што ва ње те за јед ни це пре ма Тур ској. Ме ђу тим, Тур ска ни-
је уса мље на у овим ам би ци ја ма. Ли дер ске ам би ци је ис ка зу ју 
још не ке др жа ве истог ре ги о на, а љу бо мо ра на ту ђе ли дер-
ство у се би са др жи по тен ци јал ни кон фликт. Ово је по себ но 
при сут но у тур ско-изра ел ском од но су.

4 А.Г. Гаджиев, “К вопросу о глобальных внешнеполитических амбициях 
Турции”, http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html

5 Да Турска није искрени носилац либерализма сведочи курдско питање. 
Види: “Курдски изазов влади”, Политика, Београд, 23. јул 2010, стр. 3. 
Упор.: Claude Monge, “Turčija – islam i sekularizacija”, Znamenje, št. 5 – 6, 
Petrovče, 2009, str. 77 – 82. Аутор чланка указује на то како је (претешко) 
бити хришћанин у муслиманском свету.

 Поред тога занимљиво шта кажу Курди поводом ситуације у Турској. 
„Турска живи на бурету барута. У држави се за власт боре две основне 
групе: војници и исламисти, тј. армија и црква. То ствара поље сукоба које 
ће се пре или касније претворити у грађански рат. Засада војници држе 
власт. Последња хапшења турских официра из генералитета ово потврђује. 
То ће бити регионални војни конфликт. Курди неће испустити шансу која се 
јавља распадом Турске.“ 

 Види: Турцию лихорадит, http://www.kurdistan.ru/index.php?m=read&a=6707
&PHPSESSID=db050472800ac5ad535fdc4804aed107
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Кла сич на ва ри јан та пра ви ла бор бе за ли дер ство за вр-
ша ва се у так ми че њу за овла да ва ње ком плек сом по ка за те ља 
мак си мал них мо гућ но сти ути ца ја у ме ђу на род ним пи та њи-
ма. Ме ђу тим, мно ге др жа ве, у том сми слу и Тур ској, ви ше 
во ле не кла сич не ме то де фор ми ра ња ре ги о нал ног ли дер ства. 
Тур ска те жи да ре а ли зу је сво је рас ту ће ме ђу на род не ам би-
ци је уз по моћ тзв. ком пен зу ју ћих мо гућ но сти. Да ов де спо-
ме не мо из ја ву А. Гу ла у ко јој он ка же да ра сту ћа еко ном ска 
моћ омо гу ћа ва Тур ској ја ча ње ору жа них сна га. Пред сед ник 
Тур ске је, та ко ђе, по во дом по се те Сло вач кој из ја вио: „У Тур-
ској ви де зве зду у успо ну. Сфе ре ути ца ја на ги њу се у тур-
ску стра ну. Отво ре но го во ре ћи, мно ги због то га ис по ља ва ју 
за вист. За нас је ва жно до сти ћи стан дар де Европ ске уни је. 
Ка да то до стиг не мо, мо же би ти, би ће мо по пут Нор ве шке.“ 
Још отво ре ни је о ово ме го во ри ми ни стар ино стра них по сло-
ва Да ву то глу. „Ми смо нео о сма ни. Ми мо ра мо да се ба ви мо 
су сед ним др жа ва ма.“6

По во дом то га по треб но је при ме ти ти да је ра сту ћа моћ 
Тур ске оче вид на. Ме ђу тим, мо же ли тур ска др жа ва ко ја не-
ма „тра ди ци ју гло бал ног стра те шког ми шље ња и ли дер ског 
ис ку ства“, а има те рет осма ни зма7 (у то вре ме Тур ци су нај-
при ми тив ни јим на си љем8 и ге но ци дом др жа ли у по кор но сти 
осво је не на ро де), да по ста не гло бал ни играч и очу ва сво је ре-
сур се? Мањ ка вост ре сур са до во ди до то га да ци ље ви Тур ске 
не од го ва ра ју ње ним ин те ре си ма, тач ни је ин те ре си ма тур-
ског на ро да. Да нас се он дик ти ра уто пиј ском иде јом нео о-
сма ни зма, за чи ју ре а ли за ци ју Тур ска не ма ре сур се. На и ме, 

6 Зоран Милошевић, “Разлози обнављања османске политике: од кемализма 
до модерног неоосманизма”, Печат, бр. 99, Београд, 2010.

7 Основа идеје Османске државе био је ислам сунитског смера. Савремени 
процеси у Турској сведоче о томе да Турци постепено поново постају 
Османи, по духу и по сагледавању своје државе и света око себе. Пре свега, 
за све становнике Турске уведена је обавеза да се називају Турцима (неким 
народима су већ забранили медије на својим језицима). Тако се формирала 
двосмислена ситуација. По Уставу Турске државу насељавају „турски 
народи“, иако је познато да милиони људи припадају другим народима: 
Курдима, Лазама, Арапима, Грцима, „Черкезима“, Јермени, Асирци и 
десетине других малобројних етничких група. Одбијање Европске уније да 
прими Турску у свој састав изначава идеолошки пораз кемализма. Види: 
Манас Баетов , “Османизм в Турции – это экономический успех на будущее”, 
http://www.easttime.ru/analitic/2/6/789.html, 24.05.2010.

8 Види: Владимир Димитријевић, “Џихад, џихад, четир’ ноге”, Печат, бр. 
124, Београд, 2010.
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у овом слу ча ју ре сур си су ре ли ги ја, иде о ло ги ја, исто ри ја, а 
она код Гр ка, Бу га ра, Ср ба и дру гих ни је на стра ни Тур ске.9

ОсобеностиспољнеполитикеТурске
наБлискомИстоку

Ако се пер ма нент но раз ма тра по ли ти ка ко ју во ди пре-
ми јер Тур ске Ре џеп Т. Ер до ган, не мо же се а не при ме ти ти да 
су по след њи до га ђа ји раз ви је ни у окви ру про јек та повратка
калифатауполитичкиживот.10 Нео п ход но је под се ти ти се 
да је у Осман ској им пе ри ји сул тан имао све тов ну власт, че-
му те жи и Ер до ган. На и ме, он пу тем по ку ша ја да фор ми ра 
пред сед нич ку власт у др жа ви (у то ку су устав не про ме не), 
же ли да при гра би моћ ка кву су има ли сул та ни. Штосетиче
врховнерелигиозневласти,турскавладатежидајепребаци
на генералног секретараОрганизације исламске конферен
ције(ОИК).СадаовоместозаузимаграђанинТурскеЕкме
лединИхсаноглу.11

Го ди не 1998. Са вет Ислам ске ака де ми је пра ва при Ор-
га ни за ци ји ислам ске кон фе рен ци је до нео је од лу ку бр. 99 
(2/11) „О се ку ла ри зму“ у ко јој се ка же: „Се ку ла ри зам пред ста-
вља објек ти ви стич ки си стем по гле да, за сно ван на прин ци пу 
не при зна ва ња Бо га (ате и зма), што је у су прот но сти са исла-
мом, а и због ње го ве со ли дар но сти са свет ским ци о ни змом 
и дру гим де струк тив ним и по кре ти ма ко ји све до зво ља ва ју 
и ко је од ба цу ју Ала ха“. Као што се зна нај ва жни ји чу вар се-
ку ла ри зма у Тур ској је ге не ра ли тет и од Му ста фе Ата тур ка 
ство ре на На род на-ре пу бли кан ска пар ти ја (НРП), про тив ко је 
је вла да ју ћа исла ми стич ка Пар ти ја прав де и раз во ја ор га ни-
зо ва ла не ко ли ко „уда ра“ са ци љем да је раз би је. Опо зи ци о ни 
тур ски ме ди ји на во де да је овај удар на На род но-ре пу бли кан-
ску пар ти ју из вр шен у са рад њи са Ор га ни за ци јом ислам ске 
кон фе рен ци је.12

9 Види: Мирослав Свирчевић, „Стратегијска дубина“ турске спољне политике, 
http://www.nspm.rs/prikazi/strategijska-dubina-turske-spoljne-politike.html

10 А.Г. Гаджиев, “К вопросу о решении КС Турецкой Республики по ходатайству 
НРП об отмене пакета конституционных поправок”, http://www.iimes.ru/rus/
stat/2010/13-07-10a.htm

11 А.А. Джакар, “К вопросу об особенностях внешней политики Турции на 
Ближнем Востоке”,  http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/22-07-10.htm

12 Види: Ф.О. Плещунов, “К вопросу о взаимодействии с мусульманами страны 
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У осман ској др жа ви фетва, ко ју је про гла ша вао ду хов-
ни во ђа, од но сно – шеј хул - ислам, има ла је оба ве зу ју ћи ка-
рак тер, чак и за сул та на. У да на шње вре ме тур ски пре ми јер 
се бри не да сво ју спољ но-по ли тич ку де лат ност во ди у са рад-
њи са ОИК. Ра зни ана ли ти ча ри су већ при ме ти ли да др жа-
ве ислам ског све та спро во де у жи вот све од лу ке ОИК, што 
од ра жа ва је дин ство ислам ског све та. Оче вид но је да ли де ри 
др жа ва чла но ва ОИК же ле да на овај на чин де мон стри ра ју 
сво ју при вр же ност ислам ским вред но сти ма, а да од ре ђе ни 
цен три мо ћи у ислам ском све ту же ле да му сли ма ни све та 
стек ну по ве ре ње у њих и по вре ме но на сту па ју као ка те го-
рич ки за ступ ни ци екс трем них ислам ских иде ја,13 ра ди ко јих 
су спрем ни да жр тву ју и до бре од но се са не и слам ским све-
том, као и уста но вље ни свет ски вер ски по ре дак.14

Ми ни стар спољ них по сло ва Тур ске, Ах мет Да ву то глу у 
сво јој књи зи „Стра те шка ду би на: ме ђу на род ни по ло жај Тур-
ске“ по све ћу је ве ли ку па жњу ОИК. Он твр ди да ОИК пред-
ста вља јед ну од нај у ти цај ни јих ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
ислам ског све та, ко ја је спо соб на да на сту пи као ко лек тив ни 
транс-на ци о нал ни по ли тич ки пред став ник, гло бал ног ни-
воа. Ова чи ње ни ца, пре ма ми шље њу Да ву то глуа, мо ра би ти 
ува же на од тур ских вла сти при ли ком спро во ђе ња на ме ђу на-
род ној аре ни тур ских на ци о нал них ин те ре са.

Тур ски на ци о нал ни и спољ но по ли тич ки ин те рес, пре-
ма ми шље њу ак ту ел ног ми ни стра спољ них по сло ва Tурске, 
има троугаону конфигурацију у  ре ги о ну Бли ског ис то ка. 
Овај тро у гао чи не Тур ска, Иран и Еги пат. У окви ру овог ве-
ли ког тро у гла, по сто ји уну тра шњи, ма њи тро у гао ко ји чи не 
Ирак, Си ри ја и Са у диј ска Ара би ја. На кра ју, по след њи „па-
сив ни тро у гао не ста бил но сти“ чи не Ли бан, Јор дан и Па ле-
сти на. Ов де тре ба обра ти ти па жњу на чи ње ни цу да су од но-

и мира нового коалиционного правительства Великобритании”, http://www.
iimes.ru/rus/stat/2010/19-07-10.htm

13 Администрација Белог дома захтевала је од министра спољних послова 
турске, А. Давутоглуа, објашњење његове изјаве „Веома брзо ћемо ми 
обавити намаз (обавезну молитву – З. М.) у Јерусалиму“. 

 Види: А.Г. Гаджиев, “Встреча между Р.Т. Эрдоганом и Б. Обамой в Торонто: 
к вопросу о проблемах в отношениях между Турцией и США”, http://www.
iimes.ru/rus/stat/2010/30-06-10a.htm

14 Ербол Досымов, “Турецкий фактор в региональной политике Центральной 
Азии”, http://www.analitika.org/article.php?story=2007020209480271
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си Тур ске са Јор да ном и Ли ба ном, тек по сле по зна тих до га-
ђа ја по ве за них са „Фло ти лом сло бо де“, тач ни је 10. ју на, а у 
окви ру Пе тог тур ско-арап ског фо ру ма у Истам бу лу до би ли 
ви ши ни во. Та да је, из ме ђу оста лог, до не та од лу ка да Тур ска, 
Си ри ја, Јор дан и Ли бан фор ми ра ју зо ну сло бод не тр го ви не 
и без ви зног ре жи ма. Исто вре ме но, под ве ли ким при ти ском 
арап ског све та („Арап ске ули це“), Па ле стин ска на ци о нал на 
ад ми ни стра ци ја до не ла је од лу ку о при зна ва њу ли дер ске по-
зи ци је Тур ске у ре ги о ну.

Са дру ге стра не, ка ко то при ме ћу је Шло мо Бен-Амин 
и члан ку „Уз ди за ње Тур ске и пад па на ра би зма“, об ја вље ног 
у аме рич ком ча со пи су „Pro ject Syndi ca te“,15 Тур ска је „са те-
ра ла Изра ел у угао свет ског јав ног мње ња“ по во дом „мир не 
фло ти ле“ и до ста ве ху ма ни тар не по мо ћи Па ле стин ци ма, да 
би при ну ди ли вла ду Изра е ла да иза бе ре ре ал ну пер спек ти ву 
мир них пре го во ра, уз исто вре ме но ја ча ње пар ти је ХА МАС 
ка ко би се уско ро уки ну ла бло ка да по ја са Га зе. Ова кав след 
до га ђа ја без по го вор но уз но си Тур ску на ли дер ско ме сто у ре-
ги о ну, што ће јој омо гу ћи ти да по ве ћа свој ути цај у Јор да ну, 
ко ји је, пре ма ре чи ма А. Да ву то глуа, „типичнакафанскадр
жава“.16 На тај на чин за о кру жи ће се фор ми ра ње ре ги о нал-
ног по рет ка у ко ме кључ ну уло гу игра Тур ска. Да кле, у при-
о ри те ту Тур ске ни је ХА МАС, ко ји има сло же не од но се са 
Егип том и Са у дијскм Ара би јом, већ Јор дан ско Ха ше мит ско 
Кра љев ство, ко је има ва жан ге о по ли тич ки зна чај, пре све-
га за др жа ве уну тра шњег тро у гла. Дру гим ре чи ма, уву кав-
ши Јор дан у сфе ру свог ути ца ја, Тур ска са мим тим сти че, 
са јед не стра не, ја ке по лу ге ути ца ја на др жа ве уну тра шњег 
тро у гла, а са дру ге – пре и мућ ство над оста лим др жа ва ма 
спо ља шњег тро у гла. Да би ово функ ци о ни са ло нео п ход но је 
још и вој но при су ство Тур ске у „уну тра шњем тро у глу не ста-

15 Шломо Авинери, “Внешняя политика Турции на передовой”, “Project Syndi-
cate”, 05. 07. 2010.

16 Колико министар спољних послова претерује казује чињеница да је у Јордану 
поредак веома толерантан према другим религијама и нацијама. На пример, 
око 17.000 Рускиња је удато за Јорданце, који их нису превели на ислам, а 
деца у већини знају Руски. Такође, велики број Јорданаца познаје руски језик. 
Другим речима, у овој држави је на делу велика трпељивост, за разлику 
од ситуације у Турској, где Грци, Курди и друге нације и вероисповести 
немају јасна права и слободе. Види: Лидия СЫЧЁВА, “Русскоговорящая 
Иордания”, http://www.fondsk.ru/article.php?id=3168
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бил но сти“. Због то га Тур ска, у са да шње вре ме и Ли ба ну, као 
ми ро тво рац (ЈУ НИ ФИЛ) др жи 528 вој ни ка и офи ци ра. Сле-
де ћи до га ђа је у окру же њу и Па ле стин ска на ци о нал на ад ми-
ни стра ци ја је пот па ла под мо рал ни, по ли тич ки и еко ном ски 
ути цај Тур ске.

По треб но је при ме ти ти да у сво јој књи зи, ак ту ел ни ми-
ни стар спољ них по сло ва Тур ске, пи ше о мо гућ но сти укљу-
чи ва ња у „уну тра шњи не ста бил ни тро у гао“ и Се ве ра Ира ка 
(Кур ди), где Тур ска са мо у ве ре но и до след но пред у зи ма кон-
крет не ко ра ке усме ре не на сна же ње свог ути ца ја у овој курд-
ској ауто но ми ји. Ме ђу тим, ако се ово до го ди, то ви ше не ће 
би ти „тро у гао“ већ „че тво ро у гао не ста бил но сти“. Би ло ка ко 
би ло, углав ном, да нас је Јор дан при ну ђен да при зна ли дер-
ство Тур ске у ре ги о ну и скло пи до го во ре о са рад њи са овом 
др жа вом, дав ши јој ве ли ке (еко ном ске) при ви ле ги је. Ов де 
ја ва жно на по ме ну ти да све др жа ве Бли ског ис то ка, ко је су 
скло пи ле од ре ђе не (по ли тич ке) до го во ре и при зна ле Тур ску 
као ре ги о нал ног ли де ра овој др жа ви да ју и зна чај не еко ном-
ске при ви ле ги је, ко је тре ба да још ви ше уве ћа ју моћ Тур ске. 

За спољ но-по ли тич ку по ли ти ку Тур ске на Бли ском ис-
то ку ва жно је и пи та ње ка ко А. Да ву то глу при хва та при су-
ство Је вре ја у овом ре ги о ну. Пре ма ње го вом ми шље њу, рас па-
дом ко ло ни јал ног си сте ма, по сле Дру гог свет ског ра та, ко ји 
је фор ми ра ла Ве ли ка Бри та ни ја на Бли ско и сточ ном ре ги о ну 
обра зо ва на је је вреј ска др жа ва, ко је је ис ка за ло „де струк тив-
ну уло гу на ре ги о нал ну цен трал но-ислам ску гео-кул ту ру и 
ге о по ли тич ку це ло ви тост“. По ја ва је вреј ске др жа ве у ви ду 
на ци је-др жа ве, уз ди гла је „је вреј ско пи та ње“ на ви ши ни во. 
На тај на чин, За пад је „је вреј ски про блем“ учи нио за мно-
го ве ко ва узор ком кон флик та из ме ђу Је вре ја и хри шћа на, на 
јед ној стра ни, и му сли ман ског све та на дру гој, из во зе ћи тај 
про блем на цео Бли ски ис ток. До та да, пре ма ми шље њу Да-
ву то глуа, „је вреј ско пи та ње“ ни је по сто ја ло.

Мо же мо, да кле, ре ћи да тур ска вла да по ку ша ва да об-
но ви осман ску по ли тич ку тра ди ци ју, чи ја је нај ва жни ја осо-
би на ува жа ва ње ми шље ња ислам ских ауто ри те та, ко ји не 
мо ра ју би ти ре ли ги о зни де лат ни ци. Ово тре ба да бу де про-
тив те жа иран ским и еги пат ским ислам ским те о ло зи ма, тј. 
оста лим др жа ва ма „уну тра шњег тро у гла“. По треб но је још 
при ме ти ти да Тур ска по ку ша ва да Изра ел „ко ји је ве штач-
ки ство рен од за пад них др жа ва, пу тем екс пор та ‘је вреј ског 
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пи та ња’ из Евро пе на Бли ски ис ток“ (А. Да ву то глу) све де на 
ло кал ног по ли тич ког игра ча.

УлогаНАТОауформирању
регионалнеполитикеТурскенаБалкану

Ше сна е стог ју ла 2010. го ди не на ме сто за ме ни ка ге не-
рал ног се кре та ра НА ТО, по пи та њи ма од брам бе не по ли ти-
ке, по ста вљен је бив ши са вет ник пред сед ни ка Тур ске ре пу-
бли ке по спољ но-по ли тич ким пи та њи ма, ам ба са дор Хусеин
Дириоз. Ди ро из је ра ни је под нео остав ку на ме сто за ме ни ка 
ге не рал ног се кре та ра НА ТО-а за по ли тич ка пи та ња и пи та-
ња без бед но сти. На ње го во ме сто по ста вљен је Не мац Дирк
Бренхелман. За тим је из ми шље на но ва ду жност (до та да ни је 
по сто ја ла и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста) за ме ни ка ге не-
рал ног се кре та ра за пи та ња од брам бе не по ли ти ке, при че му 
је од мах и утвр ђе но да је је ди ни кан ди дат Ди ри оз, ко ји је 
то ком апри ла 2010. го ди не по ста вљен за ам ба са до ра Тур ске 
ре пу бли ке у Ита ли ји, тј. Ри му. По зна то је, за са да, да је Ди-
ро из до та да за у зи мао ме сто глав ног са вет ни ка пред сед ни ка 
Тур ске Аб ду ла Гу ла по пи та њи ма спољ но-по ли тич ких пи-
та ња. Но, ка да је са да шњи тур ски пред сед ник био ми ни стар 
ино стра них по сло ва, Х. Ди риз је ра дио као прес-се кре тар 
тур ског Ми ни стар ства за спољ не по сло ве. Та ко ђе, у тур ским 
ме ди ји ма мо гу ће је про на ћи ин фор ма ци ју да је Ди ри оз до 
нај но ви јег по ста вље ња био у др жав ној слу жби у ам ба са ди 
Тур ске ре пу бли ке у Ама ну. За ни мљи во је и то да је ћер ка 
Х. Ди ри за, Ај лин Ди ри оз про шле го ди не у окви ру јед но го-
ди шњег про гра ма оде ље ња Тур ске асо ци ја ци је про из во ђа ча 
бро до ва и пред у зет ни ка, про ве ла на ста жу у Кон гре су САД у 
пред став ни штву др жа ве Оха јо, тј. ре пу бли кан ца Жа на Шми-
та.17 

Офи ци јел ни пред став ник НА ТО-а, Џемс Апа ту ра са-
оп штио је да Х. Ди ри оз по ста је пр ви са вет ник ге не рал ног 
се кре та ра НА ТО-а, Ан дре а са Фог Ра смун се на по вој но-по-
ли тич ким пи та њи ма. Тур ски пред став ник на сво ју но ву ду-
жност сту па 01. ав гу ста ове го ди не. УизјавиМинистарства

17 А. Г. Гаджиев, “К вопросу о роли НАТО в формировании региональной 
политики Турции на Балканах”, http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/20-07-10.
htm
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иностранихпословаТурске,бр.160,од16.јула2010.године
поводомовогпостављењакажеседаћеизборДироизана
овудужностувећатиутицајТурскеуНАТОу.18 У спо ме ну-
тој из ја ви ис ти че се још да пр ви пут у про те клих 30 го ди на 
гра ђа нин Тур ске по ста је за ме ник ге не рал ног се кре та ра НА-
ТО-а, ис ти чу ћи још да је ово по ста вље ње у ду ху оче ки ва ња 
Тур ске, ко ја се за ла га ла за „пра вед ну и јед на ку рас по де лу ви-
со ких функ ци ја ме ђу чла ни ца ма ове ор га ни за ци је“.

Овај до га ђај у тур ској штам пи до био је ве ли ки пу бли-
ци тет. Екс пер ти сма тра ју да је овим Ра сму сен ис пу нио сва 
три обе ћа ња. На по ме ни мо, да је про шле го ди не Тур ска би ла 
про тив ње го вог из бо ра за ге не рал ног се кре та ра НА ТО-а, јер 
су сма тра ли да Ра сму се на у ислам ском све ту не во ле, тач ни је 
сма тра ју мр зи те љем исла ма. Раз лог ово ме је то што је Ра сму-
сен у вре ме скан да ла по ве за ног са об ја вљи ва њем у дан ским 
но ви на ма то ком 2005. го ди не ка ри ка ту ра са ли ком про ро ка 
Му ха ме да био пре ми јер Дан ске. Он та да ни је осу дио дан ске 
но ви не, јер је сма трао да у Дан ској по сто ји сло бо да ре чи и 
штам пе и ни је дан пре ми јер не ма пра во да гу ши де мо крат ске 
но ви не. По ред то га, не га тив на ре ак ци ја Тур ске на кан ди да-
ту ру Ра сму се на је би ло и то што се из ове др жа ве еми ту је те-
ле ви зиј скки про грам „РОЈ ТВ“, ко ји је пре ма ми шље њу Ан-
ка ре сим па ти ше Рад нич ку пар ти ју Кур ди ста на, ко ја се бо ри 
за не за ви сност и сло бо ду Кур да. Тек ка да су чла ни це НА ТО-а 
обе ћа ли да ће ис пу ни ти ње не зах те ве, Ан ка ра је уки ну ла ве-
то на из бор А. Ра сму се на. 

УсловикојејегенералнисекретарНАТОтребадаиспу
нибилису:1)извинутисесвиммуслиманимазакарикатуре
објављене у данскимновинама; 2) држатипод контролом
телевизију„РОЈТВ“,тачнијеонајдеокојисеодносинаКур
дистаниКурде, и 3) поставититурскогпредставникана
место заменика генералног секретараНАТОа. За го ди ну, 
ко ли ко ру ко во ди НА ТО-ом, А. Ра сму сен је про ши рио ди ја-
лог са му сли ман ским све том, осна жио је од но се са Ор га ни-
за ци јом ислам ске кон фе рен ци је, али и обез бе дио да по ли ци ја 
Дан ске спро ве де не ко ли ко опе ра ци ја про тив те ле ви зи је „РОЈ 
ТВ“, чи ме је прак тич но ућут ка на и, ко нач но, по ста вио је Тур-

18 Све ово наравно није могуће без сагласности САД, Види : S. Biševac, “Turska 
i SAD su bliski partneri na Balkanu”, Danas, 12. 7. 2010, str. 4.
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чи на за свог за ме ни ка, ства ра ју ћи му ме сто ко је ни је по сто-
ја ло.

Оче вид но, да је све ово ре зул тат успе шног по ду хва та 
Тур ске по це лом фор мту спољ но-по ли тич ких за да та ка. Да 
се схва ти ло шта Тур ска же ли од све та, мо ра мо се упо зна ти 
са иде ја ма глав ног ар хи тек те тур ске спољ не по ли ти ке, ак ту-
ел ног ми ни стра спољ них по сло ва, Ах ме та Да ву то глуа. На и-
ме, у сво јој књи зи „Стра те шка ду би на: ме ђу на род ни по ло жај 
Тур ске“, ко ја је по ста ла из у зет но по пу лар на у Тур ској и све-
ту. На при мер, у Грч кој књи га тур ског ми ни стра је убро ја на 
ме ђу пет нај чи та ни јих књи га.

Да ву то глу ка же да је за Тур ску нај бо ље да ус по ста ви 
до бре од но се са НА ТО-ом, ка ко би мо гла да ис ко ри сти сво-
је спољ но-по ли тич ке ре сур се и ус по ста ви те сне кон так те са 
бал кан ским др жа ва ма, ко је су чла но ви пак та или ће то уско-
ро по ста ти. Та ква по ли ти ка до зво ља ва Тур ској да уве ћа свој 
ге о по ли тич ки зна чај, ко ји ће омо гу ћи ти при ти сак на стра те-
шке за Тур ску ва жне зо не из во де ћи је на ва жне „су во зем не и 
мор ске пу те ве“.

Једаноднајсложенијихспољнополитичких задатака
Турске,премамишљењуДавутоглуа, јеусаглашавањетур
скерегионалнеполитикесаглобалномстратегијомНАТОа. 
Нео п ход но је, ка же Да ву то глу, упор но ра ди ти на тра га њу та-
квих ре ше ња у ства ра њу ме ђу на род ног по рет ка ко ји ће у нај-
ве ћој мо гу ћој ме ри од го ва ра ти Тур ској. Сле ди, да кле, ус по-
ста ви ти „ра ци о нал ни ба ланс“ у ре ги о ну, ко ји би од го ва рао 
ин те ре си ма НА ТО-а, али ко ји би ува жа вао ре ги о нал не ин те-
ре се и ам би ци је Тур ске. Упра ви ус по ста вља ње ба лан са ин те-
ре са из ме ђу Тур ске и НА ТО-а, до во ди до уве ћа ног ин те ре са 
ове му сли ман ске др жа ве за Бал кан. Дру гим ре чи ма, НА ТО 
се ово ме ви ше не про ти ви.19 

Пре ма ми шље њу Да ву то глуа је дин стве ност ње го ве др-
жа ве са сто ји се у то ме што је она је дин стве на др жа ва на ју-
жним гра ни ца ма европ ске уни је ко ја ула зи у НА ТО, али ни је 
члан уни је. Ре зул тат то га је да Тур ске мо же да игра ва жну 
уло гу у окви ру ба лан са сна ге уста но вље ног из ме ђу САД, 
Европ ске уни је и Ру си је. Је дан од нај кри тич ни јих мо ме на та 

19 Види: Душан Николиш, “САД и НАТО”, Националниинтерес, бр. 1, Београд, 
2010, стр. 253-263.
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од но са из ме ђу Тур ске и НА ТО-а је сте ме сто ове ве ли ке му-
сли ман ске др жа ве у ре фор ми са ном пак ту и по ве зи ва ње са 
њим сво је бу дућ но сти. На и ме, не ке чла ни це НА ТО-а су тра-
жи ле да Тур ска не бу де „рав но прав ни стра те шки парт нер“, 
а био је у оп ти ца ју и ста тус „до пун ског стра те шког из во ра 
јеф ти них људ ских ре сур са“. Ре ше ње је на ђе но, да се Тур ска 
не при ми у Европ ску уни ју за пу но прав ног чла на, већ да се 
др жи у „нео пре де ље ном ста ту су, али да јој се омо гу ћи из во-
ђе ње ак тив них опе ра ци ја на Бли ском ис то ку и Бал ка ну“.20

Та ко је Тур ској од 1995. го ди не омо гу ће но ак тив но уче-
шће у опе ра ци ја ма НА ТО-а на Бал ка ну (БиХ, КиМ и Ма ке-
до ни ја), а по сле за вр шет ка од ре ђе них опе ра ци ја Тур ска је ус-
пе ла да са чу ва уче шће и сво је вој но при су ство у ре ги о ну у 
окви ру опе ра ци ја Европ ске уни је. На при мер, по сле за вр шет-
ка опе ра ци је Се вер но-атлант ске али јан се у Ма ке до ни ји „Al-
lied Har mony“ 11 тур ских офи ци ра је про ду жи ло да бо ра ви у 
овој др жа ви у окви ру опе ра ци је Европ ске уни је („Con cor dia“), 
али и да јој парт не ри одо бре да се део ма ке дон ских офи ци ра 
шко лу је у тур ским вој ним ака де ми ја ма. Тур ска је уче ство ва-
ла и уче ству је и у по ли циј ским опе ра ци ја ма Европ ске уни је. 
На при мер, у ми си ји „Pro xi ma“ уче шће је узе ло осам Ту ра ка. 
Вој не сна ге Тур ске су де ло ва ле у опе ра ци ји ЕУФОР-а ALT-
HEA (278 љу ди), у по ли циј ским ми си ја ма у БиХ (EUPM) – 
14 љу ди и EUPM 2 (че ти ри чо ве ка), у ми си ји Европ ске уни-
је у обла сти спро во ђе ња за ко на и прав ног по рет ка на КиМ 
(ЕУЛЕКС) – 64 чо ве ка. Оп шти тур ски кон ти гент у окви ру 
КФО РА бро ји 504 вој ни ка и офи ци ра. У про це су фор ми ра ња 
Ору жа них сна га Ко со ва уче ство ва ло је 12 тур ских офи ци ра, 
а Тур ска од та да до да нас шко лу је у тур ским Вој ним ака де-
ми ја ма офи ци ре за ове вој ску.

По след ње ини ци ја ти ве, да кле, све до че о то ме да се вр-
ши ко рек ту ра ме ста Тур ске у НА ТО-у, од но сно да су оне 
чла ни це Али јан се, ко је су те жи ле да ови ве ли ку му сли ман-
ску др жа ву др же у по зи ци ји „дру го сте пе ног са ве зни ка“ гу-
бе бит ку. Пре ма ми шље њу Да ву то глуа ово је омо гу ће но 
етап ним пре тва ра њем Тур ске у др жа ву ко ја узи ма уче шће у 
европ ским по сло ви ма пу тем прак ти ко ва ња, од тур ских вла-

20 “Роль Балкан во внешней политике Турции”, http://www.zarubejye.com/eko/
eko9.htm
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сти из ра ђе не спољ но-по ли тич ке стра те ги је за Ис точ ну Евро-
пу и Бал кан. Да кле, мо ра се и да ље те жи ти то ме да ни у ком 
слу ча ју не до ђе до про ти ву реч ја НА ТО по ли ти ке у ре ги о ну 
са тур ском ре ги о нал ном по ли ти ком. На тај на чин, Тур ска ће 
то ком про це са ре фор ми НА ТО-а пре у зе ти нај ва жни је функ-
ци је и Али јан си, чи ме ће осна жи ти сво је по зи ци је у Ис точ ној 
Евро пи и Бал ка ну.

У но вој нео сман ској спољ ној тур ској по ли ти ци, је дан 
део је ста ри. На и ме, Тур ска као и пре усме ре на на са рад њу са 
За па дом, од но сно же ли да за у зме ме сто у си сте му од бра не и 
без бед но сти и да сво ју еко но ми ју ин те гри ше з за пад ну. Да би 
ово оства ри ла Тур ска мо ра да „за у зме“ Бал кан, јер ова ре ги ја 
је мост пре ко ко га тре ба пре ћи да би се сти гло на За пад. За то 
Бал кан за у зи ма по себ но ме сто у тур ској спољ ној по ли ти ци.

Основ ни па ра ме три у бал кан ској по ли ти ци Тур ске су 
исто риј ски, ге о граф ски и људ ски фак тор. Исто риј ски фак тор 
– то је спе ци фич но ис ку ство Тур ске и бал кан ских др жа ва. 
Део то га је и ко ри шће ње у бал кан ским је зи ци ма тур ских ре-
чи, као и број ни спо ме ни ци кул ту ре из вре ме на Осман ске др-
жа ве. Тур ска отво ре но из ја вљу је да же ли тур ско исто риј ско 
и кул тур но на сле ђе на Бал ка ну, као оп ште кул тур но на сле ђе. 
У раз ма тра њу ге о граф ског фак то ра, нај ва жни ја је чи ње ни ца 
да Бал кан пред ста вља мост из Тур ске у Евро пу. За то сви до-
га ђа ји у овом ре ги о ну иза зи ва ју ин те рес Тур ске. По ред то га, 
ге о граф ски по ло жај Бал ка на пре тва ра овај ре ги он у све ко-
ли ко „од брам бе ни штит“ гра ни ца Тур ске у слу ча ју на па да 
са За па да, тј. на овом ме сту раз ма тра се „људ ски фак тор“. 
На и ме, у слу жбе ним Тур ским до ку мен ти ма сви му сли ма ни 
ре ги о на су „Тур ци“, што сва ка ко тре ба узе ти са ре зер вом. Но, 
на по моћ ових „Ту ра ка“ се ра чу на. На и ме, Тур ска же ли да 
у овом ре ги о ну ство ри по ре дак, ко ји ће га ран то ва ти ста бил-
ност и мир ду же вре ме, али и оства ре ње ин те ре са исла ма. 
За то за кљу чу је еко ном ске, по ли тич ке и вој не уго во ре ка ко 
би гра ди ла по ве ре ње у се бе, али и из град њу вер ских обје-
ка та, ка ко би ње на моћ би ла не са мо вој но-еко ном ска већ и 
ду хов на. 

Ми ни стар ино стра них по сло ва Тур ске већ је раз вио и 
стра те ги ју уко ли ко Ср би ја уђе у НА ТО. На и ме, та да, сма-
тра он, Тур ска тре ба да раз ви је до бре од но се са Бу гар ском и 
Ру му ни јом, ка ко би ство ри ла про тив те жу мо гу ћем „срп ско-
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грч ком бло ку“. Но, ако Тур ска же ли да по ве ћа сво ју уло гу 
у Евро пи и у окви ру НА ТО-а, то он да она мо ра да по све ти 
ве ћу па жњу ба лан са сна ге, пре све га на Бал ка ну. У да на шње 
вре ме спољ на по ли ти ка Тур ске на Бал ка ну упра во сле ди овај 
за да так. 

Да ље ши ре ње НА ТО-а у пот пу но сти од го ва ра ин те ре-
си ма Тур ске, јер јој се ти ме омо гу ћа ва дво стру ко де ло ва ње. 
Пр во, ус по ста вља ње те сних ве за са др жа ва ма ре ги о на, што 
ап со лут но од го ва ра Тур ској и ње ној спо ља шњој по ли ти ци, 
јер ће при ву ћи на сво ју стра ну у окви ру Али јан се ви ше др жа-
ва и ти ме ели ми ни са ти ути цај Грч ке. Дру го, са по ста вља њем 
Х. Ди ри о за на ме сто за ме ни ка ге не рал ног се кре та ра НА ТО-а 
све ово ће Тур ци ма би ти мно го лак ше.

Литература
Авинери, Шло мо: “Вне шняя по ли ти ка Тур ции на пе ре-

до вой”, “Project S yndicate”, 05. 07. 2010.
Ба е тов , Ма нас:  “Осма низм в Тур ции – это эко но ми-

че ский успех на бу ду щ ее”,  http://www.ea sttime.ru/
analit ic/2/6/7 89 .html, 2 4. 05.2010 .

Bišev a c, S.: “Turska i SAD s u  bliski partneri  na  Balkanu ”, 
Danas, Beo gr ad ,  12. 7.  2 0 10 .

 Гаджие в,  А . Г.:  “К вопросу  о  роли НАТО в формирова-
нии региональной политики Турции н а  Балканах”, 
http: //w ww.iimes .r u/ rus/sta t/2 01 0/ 20 -0 7-10.ht m

 Га джиев,  А. Г.: “К вопросу о глобальных в нешнепо-
литически х  амбициях Турции” , h ttp://w ww .iimes.ru /
ru s/fram e_s tat .html

Га дж ие в , А. Г.: “К во пр осу о  р ешении  КС  Т ур ец кой Ре-
спу блики по ходатайству НРП об отмене пакета кон-
ституционных поправок”, http:// www.i imes.ru/rus /
s ta t/2010/13-07 -10a.htm 

Г аджиев,  А.  Г.: “Вст реч а между  Р. Т.  Э рдога ном и Б . 
 Обамой в Торонто: к вопросу о проблемах в отноше-
ниях между Турцией и США”,  ht tp://www .iimes. ru/
rus/ stat/20 10/30-0 6-10a.htm

Димит р ијевић, Владим ир : “Џиха д, џихад, четир’ ноге”, 
Печат, бр. 124, Београд, 2010.



ЗоранМилошевић СПОЉНОПОЛИТИЧКЕ...

164

Досымов, Ербол: “Турецкий фактор в региональной по-
литике Центральной Азии”, h ttp ://www.an ali ti ka.org/
a rticle. ph p? story= 2007020209 480271 

Дж акар, А. А.: “К вопросу об особенностях внешней 
политики  Турции  на Ближ нем Вос то ке ”, htt p ://www.
iimes.ru/rus/stat/2010/2 2- 07 -10.htm 

“Курдски  изазов  вл а ди” , Политика, Беогр ад, 23. јул 
201 0 , стр. 3. 

Мил ош ев ић, Зор ан: “Турска – ре ги онална  су персила”,  
Печат, бр. 9 8,  Београ д,  2 010.

Милошеви ћ,  З оран: СветбезЗапада,  Сл обо мир П ун-
иверзи те т,  Слобомир  ( Би јељина),  201 0.

Мило ш еви ћ,  Зоран:  “Разлози обнављ а ња османске по-
ли ти ке: од  кемализма  до  модерн ог  неоосма низма ”,  
Печат,  б р . 9 9, Бе ог рад, 2010.

Мил о шевић, Зоран: “ Слабљењ е  (економ ск е) моћи 
Запада” ,  Националниинтерес, бр. 1, Београд,  2010 .

Monge, Cla ud e: “Tur čija – islam i  sekula ri z aci ja”,  Znamenje, 
št. 5  –  6, Petrovče, 2 0 0 9.

Николиш, Душан : “ САД и НА Т О” ,  Национални
интерес,  бр. 1,  Београ д, 20 10 .

Пле щ ун ов ,  Ф.  О.: “ К  во пр осу о в за им оде йс твии с му-
сульманами страны и мира нового коалиционного 
п равите льства Вел икобрит ан ии ”, htt p://www.iimes.
ru/ru s/ stat/2010/19-07-10.htm

“Рол ь  Балкан  во  внешней политике Турции”, http://
www.zarubejye.com/eko/eko9.htm

Свирчевић, Мирослав: „Стратегијска дубина“ турске 
спољне политике, http://www.nspm.rs/pri ka zi/stra te-
gij ska-du bi na-tur ske-spolj ne-po li ti ke.html

Сы чё ва, Ли дия: “Рус ско го во ря щ ая Иор да ния”, http://
www.fondsk.ru/ar tic le.php?id=3168

Та на ско вић, Дар ко: Неоосманизам - повратак Турске
наБалкан доктринаи спољнополитичкапракса, Слу-
жбе ни гла сник / Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп-
ске, Бе о град, 2010.

“Тур цию ли хо ра дит”, http://www.kur di stan.ru/in dex.
php?m=read&a=6707&PHPSES SID=db050472800ac5a
d535fdc4804aed107



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2010,год.Vvol.8 стр.149166

165

ZoranMilosevic

FOREIGNPOLICYAMBITIONSOFTURKEY

Summary

Turkeywants tocreatea“NewWorldOrder”alongwith
Westernallies,inwhichitwouldhaveoneofmainroles.Inthis
senseTurkeyhasmadeeffortstobecomeasteadymemberofthe
SecurityCouncilintheUnitedNationsOrganization.Turkeyhas
already succeeded that a Turkishman becomes second person
oftheNATO,consequentlysucceedingtosignificantlyenforceits
ideas and views in thismilitary organization.AlthoughTurkey
has succeeded to present itself to theWest as a protagonist of
“moderate Islamism”and liberalism, it has attempted in prac
ticetoimplementtheconceptofIslamicstate,asthegoverning
Islamic party in Turkey has initiated constitutional reforms to
introducethepresidentialsystembywhichthePresidentwould
have the power of Sultan (secular government), andwithin the
returnofcaliphate(religiousgovernment)theytendtomakethe
transferofauthoritytotheGeneralySecretaryoftheOrganiza
tionofIslamicConference(OIC).Nowadaysthispostbelongsto
Mr.EkmeledinIhsanoglu,thecitizenofTurkey.
KeyWords:Turkey,foreignpolitics,Balkan,Serbia,moderniza

tion,integrations,interests




