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И овом сво јом књи гом  Зо ран Ми ло ше вић по твр ђу је  на уч ну и 
по ли тич ку ак ту ел ност те ма ко ји ма се ба ви. Књи га „Тур ска и нео о-
сма ни зам“ пред ста вља  ви ше не го ак ту ел но и про во ка тив но шти во 
у ко јем аутор у окви ру  са вре ме них ме ђу на род них од но са  и гло-
бал них ге о по ли тич ких ко ор ди на та са гле да ва по ло жај Тур ске и ње-
не кључ не спољ но по ли тич ке аспи ра ци је. 

Књи га се са сто ји из шест по гла вља: Политичкисистемииде
олошке традиције у Турској; О најважнијим партијама Турске;
СпољнаполитикаТурске;Турскаармијаиполитика;Курдиитур
скадржаваи;ЗакључакбудућностТурске.

Аутор на ве о ма ја сан и пре гле дан  на чин пред ста вља исто ри јат 
са вре ме не Тур ске од  Му ста фе Ке ма ла  Ата тур ка до да нас, ар гу-
мен то ва но  и зна лач ки „сли ка“ њен по ли тич ко-пар тиј ски си стем и 
по ли тич ке пор тре те кључ них тур ских по ли ти ча ра, осве тља ва пи-
та ње Кур да у Тур ској, ко јем је у књи зи по све тио по себ ну па жњу, 
за тим ука зу је на  иде о ло шке, по ли тич ке, др жа во твор не и дру ге 
раз ли ке из ме ђу „ке ма ли ста“ и „нео о сма ни ста“, по себ но оне ко је 
се ти чу по гле да  на тур ску др жа ву и на ци ју, од но сно на уло гу исла-
ма и осман ске тра ди ци је у са вре ме ном ге о по ли тич ком си ту и ра њу 
Тур ске. По себ но ка да је реч о Бал ка ну и тур ским кул тур ним, еко-
ном ским и ге о по ли тич ким пре тен зи ја ма на срп ски ет нич ки и исто-
риј ски про стор. 
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У овом де лу нас аутор  де таљ но упо зна је са по ли тич ким си-
сте мом Тур ске, ко ја је уни тар на и устав на ре пу бли ка са ме шо ви-
тим си сте мом упра ве, са Уста вом из 1982. го ди не ко ји је до не ла 
вој на хун та. У ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал но по гле ду Тур ска је 
по де ље на на 81 про вин ци ју. За ко но дав на власт на ла зи се у ру ка ма 
Меџ ли са - јед но дом ног пар ла мен та ко ји има 550 по сла ни ка. Из вр-
шну власт чи ни пред сед ник са Са ве том ми ни ста ра (вла да). Из бор-
ни за кон Тур ске се раз ли ку је од европ ских за ко на, јер по ли тич ка 
пар ти ја да би ушла у пар ла мент тре ба да до би је 10% гла со ва би ра-
ча у це лој др жа ви (ни је до вољ но чак и ако је по бе ди ла у не ко ли ко 
окру га). Ово је на ро чи то по уч но за по ли тич ки не ста бил ну си ту а-
ци ју у Ср би ји, због ни ског пар ла мен тар ног пра га за стран ке и ко-
а ли ци је. Пред сед ник Тур ске би ра се у пар ла мен ту и по треб но је 
да до би је 2/3 гла со ва по сла ни ка тај ним гла са њем. Устав пред ви ђа 
да пред сед ник, ко ји не мо же има ти ма ње од 40 го ди на, тре ба да 
бу де не пар тиј ски чо век. Вла ду чи ни Са вет ми ни ста ра, а ми ни стре 
(обич но око 35 ми ни ста ра) по ста вља пред сед ник на пред лог пре-
ми је ра. Суд ство ј не за ви сно. За ни мљив је по да так о број ном ста њу 
Ору жа них сна га Тур ске, ко ја има 70 ми ли о на ста нов ни ка, од че га 
50 ми ли о на ет нич ких Ту ра ка. Та ко тур ска вој ска има: коп не не сна-
ге  - 500.000; ва зду хо плов не сна ге - 60.000; по мор ске сна ге - 64.000 
и још 100.000 љу ди у ре до ви ма жан дар ме ри је.

Зо ран Ми ло ше вић исто риј ско раз до бље Тур ске на ста ло по сле 
Мла до тур ске ре во лу ци је и по ра за Осман ске им пе ри је  1918, по сма-
тра кроз вла да ви ну Ке ма ла Му ста фе Ата тур ка, оца мо дер не тур ске 
др жа ве-ре пу бли ке, у ко јем је тур ски на ци о на ли зам био основ ни 
прин цип Ре пу бли ке. Ке ма ли сти су, с ослон цем  на На род ну (ка-
сни је На род ну ре пу бли кан ску) пар ти ју 1923. го ди не  про гла си ли 
ре пу бли ку, а кра јем 1924. до не ли но ви Устав у ко јем је у чла ну 88 
„ре гу ли са но да се сви гра ђа ни Тур ске, без  об зи ра на ре ли ги о зну, 
на ци о нал ну и ра сну при пад ност, сма тра ју Тур ци ма“. (23) Го ди не 
1960. (27. мај) из вр шен је вој ни удар у Тур ској. Раз до бље од 60-их 
и 70-их го ди на ке ма ли стич ки на ци о на ли зам био је ор га ни зо ван у 
две пар ти је: На род но-ре пу бли кан ску и Пар ти ју прав де (на след ни-
цу за бра ње не Де мо крат ске стран ке 1960. го ди не). „Обе ове пар ти је 
- ис ти че Ми ло ше вић - су се за ла га ле за пот пу но по за пад ња ча ва ње 
Тур ске, с тим што је Пар ти ја прав де има ла не што то ле рант ни ји од-
нос пре ма исла му“.(26) Хун та је мно го до при не ла да на ци о на ли-
зам по при ми пре ђа шњи ује ди њу ју ћи ка рак тер. Уве де на је оба ве зна 
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ислам ска ве ро на у ка, што је де фи ни са но у Уста ву. Устав из 1982, у 
сво јој пре ам бу ли ис ти че да „исто риј ске и ду хов не вред но сти тур-
ки зма тј. на ци о на ли зам Ата тур ка не под ле же мо гућ но сти ре ви-
зи је“. (27) Ра ди ло се о по ку ша ју син те зе тур ске на ци је и исла ма, 
али и еко ном ској и на уч но-тех нич кој ин те гра ци ји са За па дом, уз 
ува жа ва ње тур ских ду хов них и кул тур них са мо бит но сти. Го ди не  
2002. и по но во 2007. Тур ци су  иза бра ли исла ми стич ку Пар ти ју 
прав де и раз во ја ко ја је по че ла да спро во ди но ву по ли ти ку, од но сно 
да ре а фир ми ше осман ско на сле ђе. 

По ли тич ким пар ти ја ма и кључ ним тур ским по ли ти ча ри ма и 
др жав ни ци ма Зо ран Ми ло ше вић је по све тио 50-так стра ни ца ове 
ве о ма ин фор ма тив не и за ни мљи ве књи ге. Пред ста вљен је на ста нак 
и основ ни про грам Пар ти је прав де и раз во ја и ње на пар ла мен тар на 
по бе да 2002. и 2007. го ди не. У пар ла мент су  2002.  ушле две пар-
ти је: Пар ти ја прав де и раз во ја 366 по сла ни ка) и На род но-ре пу бли-
кан ска пар ти ја (184 по сла ни ка). Та ко је пр ви пут у по след њих 40 
го ди на у Тур ској иза бран дво пар тиј ски пар ла мент и ус по ста вље на 
је јед но пар тиј ска вла да, пр ви пут на кон 50 го ди на. Због ви со ког 
цен зу са от па ле су оста ле по ли тич ке стран ке. У Тур ској је ре ги-
стро ва на 51 по ли тич ка пар ти ја.  Да ље у књи зи ко ле га Ми ло ше вић 
ана ли зи ра ре зул та те ло кал них из бо ра 2009, на ко ји ма је вла да ју ћа 
пар ти ја не што сла би је про шла. 

По себ ну па жњу Ми ло ше вић по све ћу је пор тре ту во де ћег тур-
ског по ли ти ча ра по след њих де це ни ју и по - Ре џе па Та ји па Ер до га-
на. У де таљ ној би о гра фи ји овог тур ског др жав ни ка, пред сед ни ка 
вла да ју ће Пар ти је прав де и раз во ја,  аутор ука зу је на је дан за ни-
мљив по да так при ли ком Ер до га но ве по се те Азер беј џа ну у ма ју 
2010. го ди не. Ер до ган је том при ли ком ре као да је „раз вој Азер беј-
џа на раз вој Тур ске“ и да сле ди прин цип „Је дан на род - две др жа-
ве“, што су азер беј џан ски по ли ти ко ло зи раз у ме ли да се ово чи ни 
у са гла сно сти са За па дом, тј. „не фор мал ним“ цен тром мо ћи - Клу-
бом Бил дер берг. 

Дру ги тур ски по ли ти чар ко јег при ка зу је Ми ло ше вић је Ке мал 
Ки лич да ро глу, пред сед ник На род не ре пу бли кан ске пар ти је, ко ји 
ни је ет нич ки Тур чин, не го Курд, и ко ји је  по ли ти ку  сво је стран-
ке усме рио у прав цу евро пе и за ци је Тур ске и ње ну ин те гра ци ју у 
Европ ску уни ју.

Ка да је у пи та њу ана ли за спољ не по ли ти ке Тур ске, Ми ло ше-
вић раз ма тра спољ но-по ли тич ке при о ри те те ове еко ном ски и по-
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ли тич ки све моћ ни је др жа ве. У том сми слу аутор по себ но ука зу је 
на ја сну ам би ци ју Тур ске да по ста не стал ни члан Са ве та без бед-
но сти ОУН. 

У књи зи је, та ко ђе, ду жна па жња по све ће на од но су Тур ске и 
во де ћих свет ских си ла, пр вен стве но од нос ЕУ и Тур ске и пи та ње 
ње ног (не)при је ма у по ро ди цу европ ских на ци ја. По себ но је об ра-
ђен од нос Тур ске и САД, јер је Аме ри ка сво је вр сни па трон тур ске 
др жа ве и ње не по ли ти ке, па и ове нео о сман ске. Уло га НА ТО али-
јан се у фор ми ра њу ре ги о нал не по ли ти ке Тур ске на Бал ка ну, пред-
ста вља ва жну ком по нен ту у про у ча ва њу на ра сле тур ске ге о по ли-
тич ке мо ћи. Аутор ука зу је на про ти вље ње Тур ске на кан ди да ту ру 
Ра сму се на на ме сто ге не рал ног се кре та ра НА ТО-а, јер се овај 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. Оту да усло ви ко је по ста вља Тур ска Ра сму се ну, а 
они гла се: „1) из ви ни ти се свим му сли ма ни ма за ка ри ка ту ре об ја-
вље не у дан ским но ви на ма; 2) др жа ти под кон тро лом те ле ви зи ју 
„РОЈ ТВ“, тач ни је онај део ко ји се од но си на Кур ди стан и Кур де, 
и 3) по ста ви ти тур ског пред став ни ка на ме сто за ме ни ка ге не рал-
ног се кре та ра НА ТО-а“. (93) Нај зад, пред ста вља ју ћи са вре ме не 
тур ске нео о сман ске спољ но по ли тич ке аспи ра ци је, ин спи ри са не 
иде ја ма ње них ак ту ел них по ли ти ча ра и др жав ни ка: Та и па Ер до-
га на, Аб ду ла ха  Гу ла  и, по себ но, ми ни стра ино стра них по сло ва 
Ах ме та Да ву то глуа, про фе сор Зо ран Ми ло ше вић ба ца но во све тло 
на Тур ску као ре ги о нал ну си лу, ука зу ју ћи на све им пли ка ци је ко ји 
из то га про из ла зе, по го то во на про сто ру срп ских зе ма ља, где жи ве 
му сли ма ни: у Бо сни и Хер це го ви ни, Цр ној Го ри и Ср би ји, пре вас-
ход но на Ко со ву и Ме то хи ји, с об зи ром да је Тур ска при зна ла јед-
но стра но про гла ше ну не за ви сност ове ла жне шип тар ске др жа ве, 
за тим у Ра шкој обла сти - тзв. Сан џа ку.  Аутор се по себ но освр ће на 
књи гу Ах ме та Да ву то глуа „Стра те шка ду би на: ме ђу на род ни по ло-
жај Тур ске“, ко ја пред ста вља срж иде о ло ги је нео о сма ни зма, ко ја 
је, пре ма Да ву то глуу са гла сна са гло бал ном стра те ги јом НА ТО-а.

Ана ли зи ра ју ћи од нос тур ске ар ми је и по ли ти ке исла ми стич ке 
Пар ти је прав де и раз во ја,  Ми ло ше вић ис ти че да овај су коб ти ња 
још од 2002, ка да је ова пар ти ја до шла на власт. Из гле да да је Ер до-
ган био бр жи од ви со ких тур ских  офи ци ра, па је уме сто ме ша ња 
вој ске у по ли ти ку до шло до хап ше ња 102 офи ци ра, од ко јих су 56 
ге не ра ли, под оп ту жбом да су при пре ма ли зба ци ва ње вла де. Ору-
жа не сна ге Тур ске су тра ди ци о нал ни за го вор ник очу ва ња на ци о-
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нал не и уни тар не др жа ве ка кву је у на сле ђе оста вио Ата турк, али 
тур ска ар ми ја је - ис ти че Ми ло ше вић -„из гу би ла по др шку САД и 
ЕУ, па се то од ра жа ва и на њен по ло жај у др жа ви“. (123)

Курд ском пи та њу Ми ло ше вић је ука зао по себ ну па жњу. Нај-
пре је при ка зао исто ри јат Кур да, ко ји жи ве у Кур ди ста ну - под-
руч ју из ме ђу Тур ске, Ира ка, Ира на и Си ри је. Ова област об у хва та 
из ме ђу 190.000 км кв и 390.000 км кв, а у њој жи ви из ме ђу 25 и 
30 ми ли о на ста нов ни ка. Аутор је у овом де лу об ра дио пи та ње је-
зи ка и ре ли ги је Кур да, тур ску агре сив ну по ли ти ку пре ма њи ма и 
курд ске устан ке под вођ ством Рад нич ке пар ти је Кур ди ста на ко ја се 
бо ри за ус по ста вља ње сло бод не др жа ве Кур ди ста на. „Све тур ске 
вла де (укљу чу ју ћи и ак ту ел ну Ер до га но ву вла ду и ње го ву пар ти ју 
прав де и раз во ја) ре ше ње курд ског про бле ма ви де у уни ште њу „те-
ро ри ста“ и аси ми ла ци ји Кур да“. (138) Ми ло ше вић на во ди да је за 
по след ње две–три го ди не тур ски ре жим осу дио на ви ше го ди шње 
за твор ске ка зне за те ро ри стич ку де лат ност на хи ља де курд ске де це 
- де ча ка и де вој чи ца (од 11 до 18 го ди на ста ро сти). Да у по гро ми ма 
над Кур ди ма пред ња че по тур че ња ци са Кав ка за и Бал ка на. Ми ло-
ше вић, та ко ђе, на во ди оби ље по да та ка о про це су аси ми ла ци је Кур-
да кроз обра зов ни си стем Тур ске.

У по гла вљу о бу дућ но сти тур ске др жа ве и нео о сман ске по ли-
ти ке, Ми ло ше вић  уз де таљ ну ана ли зу мо гу ћих сце на ри ја за кљу чу-
је да Тур ској „уко ли ко оста не под до ми на ци јом За па да пре ти рас-
пад, а уко ли ко об но ви Осман ску им пе ри ју, опет ће не му сли ман ски 
на ро ди би ти про тив ње не до ми на ци је....“(168)

Вред ност ове књи ге је још ве ћа ако се има у ви ду да је у Ср би-
ји ово јед на од рет ких мо но гра фи ја о Тур ској, ко ја по ка зу је отво-
ре ну на ме ру за оства ре њем сво је спољ но по ли тич ке „ге о стра те шке 
ду би не“, тј. по врат ком на Бал кан - ус по ста вља њем но ве-ста ре ото-
ман ске до ми на ци је. Ни је ма ли број оних на уч ни ка ко ји у та квом 
свој ству ви де Тур ску у окви ру ЕУ.
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