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Сажетак
Ути цај Тур ске на по ли ти ку зе ма ља бив ше Ју го сла ви је је 

трај на чи ње ни ца од мо мен та рас пад СФРЈ. У ана ли за ма тур ске по-
ли ти ке, ко је не мањ ка ју, пре о вла да ва став да је та по ли ти ка се ку-
лар на и иза зва на на ци о нал ним и на ци о на ли стич ким ин те ре си ма 
Тур ске. Ка ко је уло га Тур ске та ко пред ста вље на и у исто риј ским 
уџ бе ни ци ма, ло гич но би би ло да она да нас на и ла зи на под јед нак 
от пор и у Бе о гра ду и Са ра је ву или При шти ни. Јер све ове зе мље 
још увек уче да их је Тур ска у про шло сти про тив но њи хо вој во љи 
осво ји ла и укљу чи ла у сво ју др жа ву. Али ни је та ко. Ни му сли ма ни 
из Бо сне ни ти му сли ман ски Ал бан ци из При зре на не ви де Тур ску 
као оку па то ра. На про тив они је до жи вља ва ју као при ја те ља и бра-
та и по зи ва ју да се опет вра ти на ове про сто ре. Раз лог због ко га то 
чи не је сте ислам.
Кључ не ре чи: Тур ска, ислам, нео о сма ни зам, ути цај, по ли ти ко ло ги ја ре-

ли ги је

Од 2010. го ди не1) раз ви ла се ве о ма ин те ре сант на ди ску си ја о 
ути ца ју Тур ске на по ли тич ка зби ва ња на про сто ри ма бив ше СФРЈ 
али и чи та вог не тур ског де ла Бал ка на. Ра ди ло се о пу бли ка ци ја ма 
Дар ка Та на ско ви ћа и Зо ра на Ми ло ше ви ћа Од са мог по чет ка јав-
ност је ско ро пот пу но за не ма ри ла мо но гра фи ју Зо ра на Ми ло ше ви-

*  Овај рад је ра ђен је у окви ру про јек та 179008. Про је кат по др жа ва Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и технолошког развоја Републике Србије. 

1) Та да су се по ја ви ле књи ге др Дар ка Та на ско ви ћа, Нео о сма ни зам:доктринаиспољнопо
литичкапракса, Слу жбе ни гла сник , Бе о град и Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске и 
др Зо ра на Ми ло ше ви ћа, Турскаинеоосманизам, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Ис точ но Са ра је во
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ћа ко ју да нас ско ро ни ко не по ми ње2). Ми ло ше ви ће ва књи га је ско-
ро пот пу но оти шла у за бо рав, Сам по да так да је са мо два при ка за о 
њој об ја вље но до вољ но го во ри. Ми не мо же мо да пре тен ду је мо да 
је то све што је о овој књи зи ре че но, али ако се у ка та ло гу На род не 
и Уни вер зи тет ске би бли о те ке у Ба ња Лу ци упи ше као кључ на реч 
‘’нео о сма ни зам’’ то се као је ди на три по гот ка по ја вљу ју ове две 
мо но гра фи је и је дан од при ка за о ко ме го во ри мо. Осим овог по ја-
вио се још је дан при каз Ми ло ше ви ће ве књи ге у Ср би ји и то је све3). 
Иста је си ту а ци ја у ка та ло гу На род не би бли о те ке Ср би је. Ма да се 
ви ди да је та књи га има ла два из да ња. Као да не ко на мер но же ли да 
из бег не да го во ри да она уоп ште и по сто ји4)

Ди ску си ја ко ја се по во дом на гла ше не уло ге Тур ске, као смо 
ре кли, ве о ма раз ви ла ути ца ла је да се о овој по ја ви го во ри до ста 
ши ро ко. И то је за и ста ве о ма ко ри сна по сле ди ца по ја ве ових две-
ју књи га. Са дру ге стра не ја сно је да је, са об зи ром на по зи ти ван 
при јем и ши ро ко при су ство Та на ско ви ће ве књи ге јер за Ми ло ше-
ви ће ву ско ро ни ко не зна, све то по сле ди ца по ја ве књи ге др Дар ка 
Та на ско ви ћа. Зна чи по зи тив на је чи ње ни ца да се око ути ца ја Тур-
ске раз ви ла ве о ма ши ро ка рас пра ва.

Ме ђу тим као сва ка по ја ва , та ко и ова, ова по ред до брих има 
и сво је ма ње до бре стра не. О до бри ма смо већ го во ри ли а ма ње до-
бра има две ди мен зи је. Пр ва се од но си на ак ту ел ност те ме. Ма ло 
је чуд но да су ско ри сви, го вор о нео о сма ни за му до жи ве ли као не ко 
ве ли ко от кри ће и као упо зо ре ње да се не што мо ра пред у зе ти да би 
се на иза зов нео о сма ни зма од го во ри ло. Про сто је не ве ро ват но ка ко 
се ова ко уве ре ње мо гло сте ћи с об зи ром на чи ње ни цу да су по јам 
и по ли ти ка нео о сма ни зма от при ли ке 36 го ди на ста ри ји од по ме ну-
тих књи га5). И ви ше су не го но тор на чи ње ни ца. Та ко да да на шњи 
го вор о нео о сма ни зму зву чи ка ко кад би не ко ре као ‘’Гле дај те ка ко 
сун це гре је’’ и оче ки вао да то иза зо ве не ке ве ли ке рас пра ве. А код 

2) Је ди но смо на шли по да так да је ту књи гу при ка зао Сло бо дан На гра дић. Већ сам на слов 
при каз ука зу је на ре цеп ци ју ко ју је Ми ло ше ви ће ва књи га у не ким кру го ви ма до жи ве ла. 
Тај на слов гла си: Сим пли фи ко ва но о са вре ме ној Тур ској. Зо ран Ми ло ше вић, Тур ска и 
нео о сма ни зам, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ис точ но Са ра је во 2010, стр. 176 
/ Сло бо дан На гра дић, ГласникудружењаархивскихрадникаРепубликеСрпске,Бања 
Лу ка, 2013

3) Мом чи ло Су бо тић, Тур ска и нео о сма ни зам : Зо ран Ми ло ше вић, Тур ска и осма ни зам, 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ис точ но Са ра је во, 2010. , Политичкаревија,бр.
2/2011.

4) http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?id=0856179188395404 упи са ти по јам нео о сма ни зам

5) Ви ше о то ме у Ke mal H. Kar pat, StudiesonOttomansocialandpoliticalhistory:selected
articlesandesseys, стр.524, Леј ден, Бо стон, Брил 2002.
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нас де си ло упра во то. Рас пра ве о нео о сма ни зму као о по ја ви ко ја 
би мо га да се де си не је ња ва ју од по ја ве књи ге Дар ка Та на ско ви ћа.

Да кле по ли ти ка ко ја је име но ва на нео о сман ском ро ди ла се 
от при ли ке са ин ва зи јом Ки пра од стра не Тур ске и од та да фи гу ри-
ра као јед на од ком по нен ти на сту па Ан ка ре пре ма Бал ка ну и пре-
ма зе мља ма Бли ског ис то ка. Да кле ако је тре ба ло упо зо ра ва ти да 
ће нас та ла си нео о сма ни зма за пљу сну ти тре ба ло је то чи ни ти од 
1974. Да се то та да ра ди ло исто ри ја би мо гла би ти друк чи ја. Свој 
вр ху нац у вер бал ном сми слу нео о сма ни зам је до био из ја вом јед ног 
по сла ни ка СДА у пар ла мен ту БИХ пред вер ски рат 1992. го ди не 
ка да је из ја вио ‘’Пло ви пат ка пло ви гу ска - ова зе мља би ће Тур ска’’ 
. Да кле та да су бо сан ски му сли ма ни отво ре но ре кли шта хо ће и ни 
за ко га нео о сма ни зам ни је ви ше био ни ка ква но вост. У кон крет ном 
по ли тич ком сми слу то се по ка за ло тур ским при зна њем не за ви сно-
сти БИХ. Тур ска је ме ђу пр ви ма при зна ла БИХ 6.2.1992.6) То је 
био је дан о те жих уда ра ца нео о сма ни зма ко ји је Ср би ја пре тр пе ла. 
Сло бо дан Ми ло ше вић ја ки чо век Ср би је је не по сред но пре при-
зна ња по се тио Тур ску и за мо лио тур ску ад ми ни стра ци ју да не при-
зна је не за ви сност БИХ. За вре ме и од мах по сле по се те бе о град ска 
штам па нпр ‘’По ли ти ка’’ је пом пе зно на ја вљи ва ла из ја ве тур ских 
зва нич ни ка, о то ме ка ко је Ср би ја ср це Бал ка на. Све то је тре ба ло 
да по ка же срп ској јав но сти ка ко је Ми ло ше вић мо ћан по ли ти чар 
ко ји је сна гом сво га ауто ри те та убе дио Тур ску да не при зна је БИХ. 
Али де си ло се, да се Ми ло ше вић ни је ни од мо рио од пу та а из Ан-
ка ре је сти гло при зна ње не за ви сно сти Бо сне. Та ко је Тур ска фи гу-
ра тив но ре че но ре че но за бо ла нож у бал кан ско ср це7). 

Да кле ука зи ва ње да ће нео о сма ни зам за нас би ти про блем, 
има ло је је сми сла до уво ђе ња ви ше стра нач ја у БИХ и јав но про-
кла мо ва не по ли ти ке СДА и Али је Изет бе го ви ћа. А у ме ђу на род-
ном сми слу до при зна ња БИХ од стра не Ан ка ре. По сле то га све је 
по ста ло ја ва. Ни ка ква упо зо ра ва ју ћа књи га о нео о сма ни зму ни је 

6) http://www.mvp.gov.ba/vanjska_politika_bih/bilateralni_odnosi/datumi_priznanja_i_uspo
stave_diplomatskih_odnosa/?id=6 (До ступ но 29.6.2014.)

7) Не по сред но по сле тур ског при зна ња на Пр вом про гра му РТС, у нај гле да ни јем тер ми ну 
пoсле ДНЕВ НИ КА У 19.30. би ла је еми си ја ужи во у ко јој је аутор ових ре до ва уче ство-
вао са јед ним од нај и стак ну ти јих Ми ло ше ви ће вих ди пло ма та Вла ди сла вом Јо ва но ви-
ћем. На на ше пи та ње у про гра му ко ји је гле да ла це ла зе мља ’’Са ким су се по са ве то ва ли 
о пут у Тур ску и на осно ву че га су се на да ли да ће Тур ска иза бра ти Ср би ју уме сто Али је 
Изет бе го ви ћа’’, Јо ва но вић нам је од го во рио да су оти шли у Тур ску оче ку ју ћи да ће нам 
она вра ти ти услу гу ко ју смо јој учи ни ли по сле Пр вог свет ског ра та, ка да је кра ље ви на 
СХС од би ла по зив Грч ке да јој се при дру жи у ра ту са Тур ском и да се Тур ска та ко јед-
ном за сваг да до ку су ри. Тур ска нам је то вра ти ла та ко што је по тап ша ла Ми ло ше ви ћа 
по ле ђи ма и од мах по сле то га иза бра ла бо сан ске му сли ма не. а за бо ра ви ла не мер љи ву 
срп ску услу гу
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би ла по треб на јер он је де ло вао то по ви ма по срп ским гла ва ма и 
по ко љи ма Ср ба по гра до ви ма и се ли ма БИХ. Нор мал но, исти не 
ра ди, тре ба ре ћи да су и Ср би од го ва ра ли на то. Али је тач но да је 
сва ка упо зо ра ва ју ћа при ча о нео о сма ни зму из гу би ла сва ки сми сао.

Дар ко Та на ско вић ни је упо зо ра вао на нео о сма ни зма ка да је 
тре ба ло, а имао је за то 16 го ди не од 1974 до 1990. Та да су одр жа ни 
пр ви ви ше стра нач ки из бо ри у БиХ и нео о сман ска по ли ти ка до шла 
до са свим отво ре ног из ра жа ја и три јум фа8). По себ но је ва жно да 
је, ка да је по ли ти ка СДА ко ја је те жи ла је дин ству са Тур ском и 
по ти ра њу свих ре зул та та бор бе Ср ба за не за ви сну др жа ву по ста ла 
др жав на, др Та на ско вић пи сао да про блем нео о сма ни зма не по сто-
ји. Нор мал но он та да ни је мно го упо тре бља вао тај по јам, али је 
не пре кид но го во рио и пи сао о по ли ти ци бо сан ско-хер це го вач ких 
му сли ма на и му сли ман ских Ал ба на ца, ко ји су гра ђе вин ски ма те-
ри јал од ко га се на на шим про сто ри ма нео о сма ни зам је ди но мо же 
да гра ди. Тре ба зна ти да ње го во пи са ње, да опа сно сти нео о сма ни-
зма не ма, ни је би ло из у зе так не го ду га прак са.

Го во ре ћи нпр. о Ал бан ци ма и мо гућ но сти да њи хо ва иде о ло-
ги ја бу де по ве за на с исла мом, а то је је ди на ве за Ал ба на ца и нео о-
сма ни зма Та на ско вић је у аутор ском тек сту на пи сао ''Да ју ли нам 
чи ње ни це, ако их све стра но и објек тив но од ме ри мо, пра во да ју-
го сло вен ство на ших му сли ма на про гла си мо за не ку вр сту кет ма на, 
из ко јег они са да, про це нив ши да је куц нуо час, из ла зе отво ре но и 
сту па ју у бор бу на Ала хо вом пу ту и то опет на Ко со ву? Пот пи сник 
ових ре до ва убе ђен је да не и та кво сво је убе ђе ње је сва ком по год-
ном при ли ком ис ти цао...''9). Ка ко ви ди мо ра ди се аутор ском тек сту 
и ја сно из не том ста ву. Из ње га про из и ла зи да ислам не мо же има ти 
ни ка кве ве зе са ал бан ским бун том про тив др жа ве Ср би је. Са мим 
тим не мо же би ти осно ва за ал бан ско укљу чи ва ње у нео о сман ска 
ги ба ња.

Да се ви ди ко ли ко је то тра јан при ступ ислам ском про бле му 
у то вре ме на во ди мо ве о ма зна ча јан ин тер вју ко ји је др Та на ско вић 
дао по сле го ди ну да на . Ово га пу та ра ди ло се о Бо сни. То је ок то бар 
1991. го ди на, да кле не по сред но пред из би ја ње ра та у БИХ, вре ме у 
ко јем је по ли ти ка СДА кон ден зо ва на у по ме ну тој фор му ли ''Пло ви 
пат ка пло ви гу ска оба зе мља би ће Тур ска''. У то вре ме Та на ско вић 
да је ин тер вју у ко ме ова ко опи су је по ли ти ку во ђе СДА ''Из Изет-
бе го ви ће вог по на ша ња и ста во ва по ли ти ке за ко ју се за ла же не би 

8) https://www.parlament.ba/istorija/Default.aspx?id=27926&langTag=bsBA&pril=b (До-
ступ но 26.6.2014.)

9) Дар ко Та на ско вић, На ша те ма ислам и Ко со во- Ра ди ка ли про тив Jугославије, НИН. 8. 4. 
1990, стр. 10-14
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тре ба ло пра во ли ниј ски за кљу чи ва ти да је он про тив Ју го сла ви је. 
Он, је за пра во из ве сно за Ју го сла ви ју''10). Зна чи ма да је чуo и при чу 
и гу ски и Тур ској, ко ја се пре но си ла од уста до уста, Та на ско вић 
ве ли да је Али ја Из те бе го вић ју го сло вен ски опре де љен.

Оно што нам се чи ни ја ко ка рак те ри стич но је сте да се да на-
шња при ча о нео о сма ни зму Дар ка Та на ско ви ћа узи ма као упо зо ре-
ње да нам ова по ја ва и ње ни но си о ци пре те. Ме ђу тим Та на ско вић 
је 90- тих го ди на го во ре ћи и евен ту ал ној прет њи ис та као упра во 
су про тан став , да не са мо да нео о сма ни зам од но сно му сли ма ни, 
не пре те ни ко ме у Бо сни не го да се они угро же ни. А ка ко су им у 
том тре нут ку Хр ва ти би ли са ве зни ци то се за кљу чу је да Ср би пре-
те му сли ма ни ма, ко ји су од срп ског на ци о на ли зма угро же ни. То је 
иста сли ка ко ја се о Бо сни ши ри ла од стра не бе о град ских ‘’гра ђан-
ских’’ кру го ва и цен та ра свет ске по ли ти ке. За то је Ср би ја из ра то ва 
90- тих иза шла ова ко оса ка ће на. Јер је пред ста вље на као агре сор. 
Ево шта Та на ско вић на пи та ње, ка ко по ред су ко ба у Хр ват ској, у 
БИХ још увек не ма ра та, од го ва ра’’ И по ред свих на ср та ја на ин те-
гри тет Му сли ма на и њи хов од нос пре ма све ту, као по зи тив на кон-
стан та тра је же ља да се жи ви мир но и чи ње ни ца да ве ћи на не ви ди 
свој ин те рес у би ло ка квом дра стич ном су ко бља ва њу са ком ши ја-
ма''11). Да се ви ди да то ни су слу чај но из не ти ста во ви ко ји од у да ра ју 
од трај них по ка зу је сле де ћи по да так. Ку ма нов ским спо ра зу мом је 
Ср би ји отет КиМ, што ства ра прет по став ке за не сме та но де ло ва ње 
Тур ске и оства ри ва ње ње не нео о сман ске по ли ти ке, а што се де ша-
ва и сви то ви де. По во дом то га у јед ном ин тер вју пи та ју Та на ско-
ви ћа да ли је то гу би так Ко сме та а он ка же ''Ми слим да не… мно го 
то га за ви си од спрем но сти да се при хва ти од ре ђе на ну жна ме ра 
ре ла ти ви зи ра ња кла сич не кон цеп ци је др жав ног и на ци о нал ног су-
ве ре ни те та…».12) 

По себ но ва жно за уче ње и по ли ти ку нео о сма ни зма је сте ње-
го ва ве за са исла мом, а то је дру га ма на ве за на за пред ста вља ње 
ове по ја ве. Нео о сма ни зам је са мо оства ри ва ње по ли ти ке осма ни-
зма у скла ду са са вре ме ним тре нут ком. А осма ни зам је по ли ти ка 
осман ске др жа ве. Да нас се осман ска др жа ва ге не рал но пред ста-
вља као Тур ска и по ли ти ка те др жа ве се до жи вља ва као оства ри-
ва ње тур ске на ци о нал не по ли ти ке на на шим про сто ри ма и сву где 
дру ге. Оту да је Ко сов ски бој су коб Ср ба и Ту ра ка. Пр ви Срп ски 

10) Да ле ко је џа ма хи ри ја –ин тер вју са др Дар ком Тан ско ви ћем, НИН, 25. 10. 1991. стр. 18, 
Бе о град

11) Исто

12) ГласЈавности 8. 7. 2001. стр. 7
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уста нак је уста нак Ср ба про тив нај су ро ви јег тла че ња ко јем су их 
из ла га ли Тур ци итд. Та ко да се то до жи вља ва као су коб два се ку-
лар на на ци о на ли зма. А уоп ште ни је та ко. Осман ски сул та нат је не, 
пре вас ход но, не го ис кљу чи во иде о ло шка ислам ска др жа ва. Тур ска 
ет нич ка на ци ја у њој не по сто ји као ре ле вант на чи ње ни ца ни да-
нас, а ка мо ли у вре ме сул та на. Да кле осма ни зам јед на ко ислам у 
осман ској ва ри јан ти . А нео о сма ни зам је оства ри ва ње те по ли ти ке 
у са вре ме ном тре нут ку. А то се из ана ли зе ко ју да је Та на ско вић са-
мо на слу ћу је. Да кле не не ги ра се ве за нео о сма ни зма са исла мом. 
Али се ис ти ца њем нео о сма ни зма ислам не ка ко по ти ску је и не ви ди 
као осно ва те при че.

Упра во су прот но. Ис ти ца њем нео о сма ни зма, без до сад ног 
по на вља ња, баш та ко до сад ног по на вља ња, да се ра ди о исла му, 
сти че се ути сак да са да фор мал но се ку лар на Тур ска ши ри свој се-
ку лар ни на ци о на ли зма на про сто ре Бал ка на. Ко ли ко је то по гре-
шно ви ди се из чи ње ни це да са ма Тур ска при зна је да не по сто ји 
тур ска ет нич ка на ци ја. То пи ше у уста ву Тур ске. Члан 66 уста ва 
Тур ске ја сно де фи ни ше ко је Тур чин ''Сва ко ко је по ве зан са тур-
ском др жа вом пу тем др жа вљан ства је сте Тур чин''13). Да кле Тур чин 
је и ет нич ки Ср бин ко ји при хва ти и до би је тур ско др жа вљан ство. 
Све до ско ро та ма са ко ју ми на зи ва мо Тур ци ма, се бе је ви де ла ис-
кљу чи во као му сли ма не. Те кин Алп (1883-1961.) Је вре јин ко ји је 
због исла ма по стао Тур чин го во ре ћи о Тур ци ма ве ли'' До пре три 
го ди не осман ски Ту ци сма тра ли су са ми се бе про сто као му сли ма-
не и ни кад ни су сма тра ли сво ју на ци ју као на ци ју са по себ ним по-
сто ја њем. Ана дол ски се ља ци су сма тра ли реч Тур чин као си но ним 
са Ки зил ба ши, то јест као по јам ко ји озна ча ва не на ци ју, већ чо ве ка 
ко ји но си цр ве ни фес тј. цр ве но гла ви ''14). То је основ но осе ћа ње 
ко је је ка рак те ри са ло Осман ли је све до рас па да те др жа ве 1918. 
го ди не. А ка ко ви ди мо ни да нас Тур ци не ма ју ве зе са ет нич ком 
на ци јом. Да кле нео о сма ни зам има за циљ да по но во, све оно што 
је у ме ђу вре ме ну ство ре но под пој мом тур ске не ет нич ке на ци је , 
уто пи у не ет нич ку у не на ци о нал ну ма су му сли ма на. Чак и ка да 
се то не ис ти че као ја сан циљ, ре зул тат је упра во то. Бу дућ ност би 
тре ба ло да бу де не ста нак тур ског је зи ка и лин гви стич ка ара би за-
ци ја ста нов ни ка да на шње Тур ске, али свих оних ре ги о на ко ји су 
не ка да при па да ли осман ској др жа ви, под усло вом да се она вра ти 
на те про сто ре. Осман ски сул та ни су од 1516. го ди не ле ги тим но 

13) Con sti tu tion of the Re pu blic of Tur key, стр. 29 http://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_
en.pdf(До ступ но 29.6.2014.)

14) Te kin Alp,TheTurkishandPan/Turkishideal,Li berty press, стр. 7, не да ти ра но
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но си ли ти ту лу ха ли фа, по гла ва ра чи та вог су нит ског све та15). Ка ко 
ше ри јат ска те о ри ја под ра зу ме ва да ха лиф тре ба да, у нај ма њу ру-
ку, бу де Ара пин ако већ ни је из Му ха ме до вог пле ме на Ку рејш, то 
су осман ски сул та ни о се би ра ши ри ли при чу да су и они по ре клом 
Ара пи из пле ме на Ва ди- л. Са фа16) .

Да кле су шти на нео о сма ни зма је ислам ска. А нео о сма ни зам 
је са мо ка ри ка у ши ре њу по ли тич ког исла ма. Ис ти ца њем нео о сма-
ни зма без по тен ци ра ња да је у пи та њу ислам, ин ди рект но се при-
кри ва ода кле до ла зи про блем ко ји је су шти на нео о сма ни зма. Ка ко 
љу ди на на шим про сто ри ма, фи гу ра тив но ре че но, у ге ни ма но се 
опре зност у од но су на па ни сла ми зам ко ји је су шти ни нео о сма ни-
зма, то се по тен ци ра њем нео о сма ни зма за до во ља ва по тре ба за том 
опре зно шћу. А он да се глав ни но си о ци исла ма-Ара пи за не ма ру ју 
као но си о ци исла ма, ако их пред ста вља мо као Ара пе, без по тен-
ци ра ња да се ра ди му сли ма ни ма. Та ко да ни ком не па да на па мет 
да раз ми шља о Ара пи ма ко но си о ци ма вра ћа ња ислам ског по ли-
тич ког по рет ка на ове про сто ре, јер је све то у се бе упио нео о сма-
ни зам. А Ара пи мо гу лак ше да оства ре иде ју исла ми за ци је ових 
про сто ра. Јер се на њих, као му сли ма не , са да не обра ћа па жња.

Као ка рак те ри сти чан при мер се мо гу узе ти ве зе са УАЕ (Ује-
ди ње ним арап ским еми ра ти ма)са ко ји ма се раз ви ја сна жна еко-
ном ска са рад ња. Што је до бро. Али ни је до бро за бо ра ви ти да глав-
ни фи нан си је ри нај ра ди кал ни јих ислам ских ор га ни за ци ја ка ква је 
но во ро ђе на Ислам ска др жа ва Си ри је и Ира ка ко ја про кла му је по-
вра так у Беч пре ко осво је ног Бе о гра да17), је су упра во љу ди из УАЕ, 
Ка та ра и Са у диј ске Ара би је18). И да су они глав ни фи нан си је ри 
уни шта ва ња Ре пу бли ке Срп ске, от це пље ња Ра шке обла сти и утвр-
ђи ва ња не за ви сно сти Ко сме та. Упра во то се де ша ва по тен ци ра њем 
нео о сма ни зма, без ис ти ца ња да је он са мо ка ри ка у лан цу на сту-
па ња ра ди кал но по ли ти зо ва ног исла ма. Ра ди кал но по ли ти зо ва ног 
исла ма ко ји би на кра ју тре ба ло да про гу та и сам нео о сма ни зам на 
за до вољ ство и сре ћу Нео о сман ли ја. Јер је то су шти на исла ма на 
ко ји се они по зи ва ју. Исти чо век ко га нам пред ста вља ју као ве ли-

15) Ива нов Н. А, Осман скоезавоеваниеарабскихстран,Москва 1984., стр. 30. Али та ти-
ту ла је зва нич но до не та у Ца ри град тек 1517, по сле по врат ка са по хо да Се ли ма са да 
ха ли фе; О то ме Фи лип Хи ти, ИсторијаАрапа, Ве се лин Ма сле ша, Са ра је во. 1983. стр 
179.

16) Ива нов, исто, стр. 24

17) http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/isildeclaresnewislamiccaliphate
201462917326669749.html(До ступ но 29.6.2014.)

18) http://www.mirror.co.uk/news/worldnews/isisdeclarationislamiccaliphateme
ans3790570 (До ступ но 29.6.2014.)
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ког до на то ра Ср би је ше ик Му ха мед бин За јед ал На хја ни је при мио 
пред сед ни цу са мо зва не др жа ве Ко со во Ати фе ту Ја хја гу. Она му се 
за хва ли ла за по моћ у бор би за от це пље ње Ко сме та од Ср би је19) 

Та ко смо до шли до цен трал не тач ке тур ске по ли ти ке на Бал-
ка ну а то је ислам. Да кле основ ни раз лог за тур ско упли та ње у са-
вре ме не бал кан ске од но се је сте ислам. Нор мал но има у це лој тој 
при чи све га оно га што је ве за но за мо ти ве би ло ко је зе мље за одр-
жа ва ње по ли тич ких и еко ном ских од но са са су се ди ма . Али оно 
што је спе ци фич но за ова кву по ли ти ку Тур ске на бал кан ским про-
сто ри ма је сте ислам. Тур ска је , ка ко смо ре кли од Ке ма ла Ата тур ка 
по ку ша ва ла да се про фи ли ра као мо дер на се ку лар на др жа ва.. Али 
тај тур ски се ку ла ри зам ни ка да ни је мо гао да за не ма ри осман ску 
про шлост. А она је нео дво ји ва од исла ма. Ни је мо гао из про стог 
раз ло га, што ова кве Тур ске ка ква је да нас не би би ло без исла ма 
од но сно осман ске про шло сти. Уства ри уоп ште је не за ми сли во по-
сто ја ње би ло ка кве дру ге Тур ске на про сто ри ма на ко ји ма се са да 
на ла зи. Да кле основ ни раз лог за што се Тур ска ово ли ко ин те ре су-
је за Бал кан је сте чи ње ни ца да је она му сли ман ска зе мља, да има 
вла ду ко ја се ин спи ри ше бла жом ва ри јан том ислам ске иде о ло ги-
је, не го што је нпр. иде о ло ги ја Му сли ман ске бра ће, Али бла жом 
иде о ло ги јом за са да! Јер шта ће би ти су тра по ка за ће вре ме. Али 
мно го ства ри су већ са да ви дљи ве. Египтска вла да пред сед ни ка 
Си си ја је свр гла с вла сти ле ги тим но иза бра ног пред сед ни ка Му ха-
ме да Мур си ја, пред став ни ка Му сли ман ске бра ће. Мур си ја је Си си 
свр гао под оп ту жбом да су Му сли ман ска бра ћа те ро ри стич ка ор га-
ни за ци ја. И на кон то га је у Егип ту за бра ње но јав но де ло ва ње овог 
по кре та20). 

Од нос пре ма Му сли ман ској бра ћи по ка зу је ка кав је став са-
да шње тур ске вла де, пре ма та квој вр сти исла ма, ко ју ви со ко ран ги-
ра ни му сли ма ни, ка кав је мар шал Си си, сма тра ју те ро ри стич ким. 
А са да шња тур ска вла да пре ми је ра Ре џе па Та и па Ер до га на, да кле 
и вла да ју ћа АКП пар ти ја по др жа ва ју сврг ну тог еги пат ског пред-
сед ни ка и пред став ни ка Му сли ман ске бра ће Мо ха ме да Мур си ја.21). 
Нор мал но Ер до ган сво ју по др шку Мур си ју оправ да ва од бра ном 
ле ги ти ми те та, јер је Мур си власт до био на из бо ри ма. Али је ја-
сно да се иза то га кри је иде о ло шка сим па ти ја. Сим па ти ја ко ја је 
ле ги тим на али нам по ка зу је ка кву по ли ти ку во ди Тур ска. Тур ска 

19) http://www.presidentksgov.net/?page=3,6,2717(До ступ но 29.6.2014.)

20) http://www.foxnews.com/world/2013/12/25/egyptdeclaresmuslimbrotherhoodterrorist
group (До ступ но 29.6.2014.)

21) http://www.todayszaman.com/news320830mypresidentismorsisaysturkishpmerdogan.
html ( До ступ но 29.6.2014.)
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се да кле вра ћа на по ли ти ку Му сли ман ске бра ће. А она се мо же 
све сти на ре чи осни ва ча то га по кре та Ха са на ал Ба не, ко ји је из-
го во рио ''Сва ка зе мља где је ре че но не ма Бо га осим Ала ха, део је 
на ше отаџ би не. Она је све та и за њу се мо ра во ди ти све ти рат''22). 
Ми сли мо да сва ко, ко ма ло пра ти си ту а ци ју по сле овог ста ва схва-
та где ле же ко ре ни из ја ве Ер до га на ''Ко со во је Тур ска и Тур ска је 
Ко со во''23). Шта мо же да ути че на та кву из ја ву, осим исла ма? Ка кве 
ве зе има ју Ал бан ци, на род ин до е вроп ског по ре кла са Тур ко фо ни-
ма ко ји лин гви стич ки при па да ју ура ло-ал тај ској гру пи је зи ка, ко ја 
при па да мон го ло ид ним на ро ди ма Ази је? Ни шта осим исла ма не 
по ве зу је Ал бан це и бо сан ске му сли ма не са Тур ци ма. 

И ту се кри је још јед на ва жна тач ка на шег ра да. До са да се у 
прин ци пу го во ри ло о Тур ској и ње ним по ку ша ји ма да се вра ти на 
ове про сто ре и при то ме су Тур ци због та кве по ли ти ке оп ту жу ју. 
За не ма ри ва на је чи ње ни ца де се Тур ци та ко по на ша ју, не са мо због 
сво је про шло сти и исла ма ко ме се све ви ше вра ћа ју, не го и због 
по зи ва ко ји им до ла зе од бал кан ских му сли ма на. Што је по себ но 
ва жно, ви ди се, да се у тур ској по ли ти ци пре ма овим про сто ри ма 
на ла зи те жња да се по мог не му сли ма ни ма ко ји Тур ску зо ву. И да се 
за па ни слам ски и осман ски сан под јед на ко бо ре и Тур ци и бал кан-
ски му сли ма ни. Чак се и чи ни да бал кан ски му сли ма ни ви ше не го 
Тур ци ис по ља ва ју иде ју об но ве по ли тич ког је дин ства са Ца ри гра-
дом. Од но сно да је те жња бал кан ских му сли ма на да се Тур ци на ђу 
по но во у Са ра је ву или При зре ну ви ше по сле ди ца же ље ло кал них 
му сли ма на, не го што је то, тре нут на, же ља Тур ске. За да так овог 
ра да ће би ти да осве тли и ту стра ну про бле ма.

Ми сли мо да би за то би ло по себ но зна чај но ис та ћи не ко ли ко 
фа ка та. Ти фак ти ће об ја сни ти да се Тур ска. по на ша са свим при-
род но. За то што она до би ја абе ре са Бал кан ског по лу о стр ва Ње на 
је по ли ти ка да кле од го вор на по зи ве из Са ра је ва, При шти не, Но вог 
Па за ра, Под го ри це, Те то ва и Ти ра не Не мо гу ће нам је за то да за ми-
сли мо, да би се не ко дру ги, друк чи је од но сио пре ма тим по зи ви ма. 
Мо же мо да за кљу чи мо да Ан ка ра во ди ова кву по ли ти ку јер је охра-
бру ју по је ди не вла сти на про сто ру Бал ка на . 

Чи ни нам се да је упут но кре ну ти од по ру ке Да ву то глуа, тур-
ског ми ни стра ино стра них по сло ва. Да ву то глу је стал но у ме ди ји-
ма Ср би је, Бих, Ал ба ни је и Ма ке до ни је Јед ном је у Са ра је ву, го-
во ре ћи о тур ској спољ ној по ли ти ци ре као сле де ћу ствар: „Има мо 

22) Bi zir Ba wad D, In tro duc tional’etudedesmouvemnetsislamsistessounnitesauLiban, те за 
na Eco le pra ti que des ha u tes etu des en sci en ces so ci a les, Па риз, 1984. стр. 115

23) http://www.kuririnfo.rs/osmanlijaerdoganrekaodajekosovonjegovadrugazemljacla
nak1050847( До ступ но 29.6.2014.)
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ви ше Бо са на ца ко ји жи ве у Тур ској не го у Бо сни! Ви ше Ал ба на ца 
ко ји жи ве у Тур ској, не го у Ал ба ни ји! Ви ше Че че на ко ји жи ве у 
Тур ској не го у Че че ни ји! Ви ше Аб ха за у Тур ској не го у Аб ха зи ји… 
За све ове раз ли чи те на ци је на Бал ка ну, Сред њем ис то ку и Кав ка зу, 
Тур ска је си гур но уто чи ште, њи хо ва до мо ви на… Ми смо си гур ни 
да је Са ра је во на ше! …Ми же ли мо да бу де те си гур ни ов дје као 
вла сни ци Са ра је ва и БиХ… Оно што се де ша ва у БиХ је на ша од-
го вор ност. За нас је те ри то ри јал ни ин те гри тет БиХ јед на ко ва жан 
као и те ри то ри јал ни ин те гри тет Тур ске. За Тур ску је си гур ност Са-
ра је ва јед на ко ва жна као си гур ност и про спе ри тет Ис тан бу ла.’’24) . 
Он је то из ре као у Са ра је ву и сви су га слу ша ли и апла у ди ра ли 
му са одо бра ва њем., Да кле ни ко од при сут них Са рај ли ја ни је имао 
ни ште про тив Да ву то глу о ве из ја ве да је Са ра је во ‘’на ше’’ да кле 
тур ско. Ово га пу та тур ско у сми слу при пад но сти стра ној др жа ви. 
И тој су из ја ви сви апла у ди ра ли. Не кад се го во ри ло ка ко је то по-
ли ти ка му сли ман ских вер ских стра на ка из БиХ, ка ква је СДА и 
дру ге, при то ме се сма тра ло да се ку ла ри зо ва ни бо сан ски му сли ма-
ни та ко не ми сле. Са да се и то про ме ни ло. Да нас со ци ја ли стич ка и 
се ку ла ра на СДП го во ри исто. Из ве штај о то ме да је тур ска аген ци ја 
Ана до ли ја ко ја је об ја ви ла ин тер вју са Злат ком Ла гум џи јом. На-
слов ин тер вјуа го во ри све ’’Ла гум џи ја: Тур ска је и наш дом''25)Ова-
квим ста вом пред сед ни ка јед не фор мал но се ку лар не пар ти је ко ји 
ислам ску по ли ти ку Ан ка ре при хва та, по ка зу је се да Тур ска за и ста 
има осно ва да се ме ша у уну тра шње ства ри БИХ, јер је на то по зи-
ва је дан кон сти ту тив ни на род те за јед ни це. Кад ка же мо на род он да 
ми сли мо прак тич но на све му сли ма не из Бо сне. Јер ако је и СДП 
на истим по зи ци ја ма на ко ји ма је и СДА, он да раз ли ке у по ли ти ци 
пре ма Тур ској ме ђу бо сан ским му сли ма ни ма не ма.

Ако под се ти мо на из ја ву да је ''Ко со во Тур ска а Тур ска Ко со-
во'', из ре че ну у При зре ну у при су ству нај ви ших зва нич ни ка са мо-
про гла ше не др жа ве Ко со во исто као и огром не ма се Ал ба на ца ко ји 
су фре не тич но апла у ди ра ли у знак одо бра ва ња, ја сно је ко ли ко се 
Ал бан ци сла жу са њи ма. Пре ма то ме, што се Да ву то глу и Ер до ган 
не би по на ша ли та ко ка ко се по на ша ју? Њих по зи ва ју са ми бал кан-
ски му сли ма ни.

Ка ко се бал кан ски му сли ма ни по ла ко ши ре и у оне бал кан-
ске про сто ре у ко ји ма су тре нут но ма њи на, са на ме ром да по ста ну 
ве ћи на, ја сно је да се са њи хо вим ши ре њем вра ћа и Тур ска. Већ 
се на обо ди ма Бе о гра да, али на Ста ром Сај ми шту у цен тру гра да 

24) Ми ло рад Ву че лић,Пи јан ство на ка пи ји Кав ка за Печат, 29. 10. 2010.http://www.pecatma
gazin.com/2009/10/138 (До ступ но 30.7.2014)

25) http://www.trt.net.tr/bosanski//news/detail/bosnaihercegovina/101/lagumdzijaturskajei
nasdom/24298До ступ но 30.7.2014)
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на се ље ним Ци га ни ма ко ји су до шли са Ко сме та ви ђа ју за бра ђе не 
же не и ва ха би ти . Сви они јав но по ка зу ју да то тло до жи вља ва ју 
као сво је. Та ко се мо же де си ти да и Ниш и Бе о град по ста ну Тур-
ска. Нор мал но и Со фи ја и Ско пље. То су оче ки ва ни де мо граф ски 
про це си, на ко је ни ко, у по ме ну тим де ло ви ма Бал ка на, где су не-
му сли ма ни још увек ве ћи на, и не по ку ша ва да да од го во ре. Ка да 
ка же мо ни ко он да ми сли мо на оне ко ји има ју фор мал не од го вор но-
сти. А не ми сли мо на по је ди нач не ис ту пе по је ди на ца ко ји ни ко га 
не оба ве зу ју.

Ва жна чи ње ни ца у при лог про о сман ског од но сно про тур ског 
рас по ло же ња бо сан ских му сли ман ских ма са је сте из ја ва јед ног од 
нај и стак ну ти јих по сле ни ка на ства ра њу мо дер ног му сли ман ског 
по ли тич ког про јек та ме ђу му сли ма ни ма Бо сне Ади ла Зул фи кар па-
ши ћа. Она по себ но по ка зу је ко ли ко Тур ци ни су не зва ни го сти, већ 
на про тив не ко, ко пре ма ми шље њу бо сан ских му сли ма на ни је ни-
ка да ни тре ба ло да оде са ових про сто ра. То је исто вре ме но до каз 
да су нај ве ћи про тив ни ци Бо сне као не за ви сне др жа ве бо сан ски 
му сли ма ни ко ји је на вод но бра не и и бо ре се за њу. Го во ре ћи на 
јед ној ма ни фе ста ци ји у Но вом Па за ру он је му сли ма ни ма из то га 
гра да ре као: „По зна то је да је на овим про сто ри ма до Бал кан ских 
ра то ва би ла Тур ска др жа ва... То је би ла на ша др жа ва. Др жа ва ко ја 
је ис пу ња ва ла на ше ин те ре се... Да кле ми смо сво ју еман ци па ци ју, 
свој про спе ри тет, сво ју бу дућ ност ве зи ва ли за ту тур ску др жа ву и 
на сто ја ли да је оја ча мо... Ка да се Тур ска им пе ри ја по ву кла... Ср би 
су у ду би ни ду ше оста ли на ши про тив ни ци, ру ши те љи на ше зе-
мље...“26)

Ова кви ста во ви нај бо ље су бли ми ра ју раз ми шља ње му сли-
ма на би ло у БиХ, би ло у Ра шкој обла сти, би ло на КиМ. Из ре чи 
Ади ла Зул фи кар па ши ћа ви ди се да му сли ма ни од но сно Ср би ко ји 
су при хва ти ли ислам, пре ко ве ре при хва та ју оку па тор ску и не при-
ја тељ ску др жа ву за сво ју. Ло гич на по сле ди ца је сте да су но во пе-
че ни му сли ма ни сво је до ју че ра шње јед но вер ни ке и бли ске ро ђа ке 
ко ји су оста ли у пра во сла вљу или ри мо ка то ли ци зму до жи вља ва ли 
као не при ја те ље и та ко су се пре ма њи ма и по на ша ли. 

Узми мо са мо при мер Стје па на Хер це го ви ћа, си на го спо да ра 
Хер це го ви не хер це га Стје па на по ко ме је до био име. Он 1474. пре-
ла зи на ислам и до би ја име Ах мет. По ста је осман ски па ша и глав-
ни и смрт ни не при ја тељ сво га ро ђе ног бра та и сво га на ро да ко је 
уни шта ва у име исла ма27)

26) Став, Но ви Сад, 21.2.1992, стр. 21.

27) Вла ди мир Ћо ро вић, ХисторијаБосне,Глас Срп ски, Ба ња Лу ка и Арс ли бри, Бе о град, 
1999. стр. 598.
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Да кле Зул фи кар па шић је са мо сублимирaо оно што је би ла 
исто риј ска исти на. Да ли је он да чуд но што је ма са ко ја га је слу ша-
ла апла у зи ма при хва ти ла те ста во ве као сво је? Да ли је он да чуд но, 
све ово што се ви ди са да ши ром Ра шке обла сти и Бо сне. Где ма са 
му сли ман ске омла ди не на ста ди о ни ма но си тур ске за ста ве и кли-
че Тур ској. И што је по себ но ва жно што пре те да ће и це ла Ср би ја 
јед ног да на по но во по ста ти Тур ска. Као што се ту ско ро де си ло 
на утак ми ци у Кру шев цу28). Пи та мо и се бе и евен ту ал ног чи та о ца 
ових ре до ва ’’ка кву свр ху има књи га о нео о сма ни зму 18 го ди на по-
сле из ја ве Зул фи кар па ши ћа’’?

Ти ста во ви из не ти на три би на ма и на ста ди о ни ма то ком 
утак ми ца су офи ци јел но из ре че ни ре чи ма по сла ни ка СДА у пр вом 
по сле ко му ни стич ком ви ше стра нач ком пар ла мен ту БиХ. Он је, ка-
ко смо већ ре кли, из го во рио :“Пло ви пат ка, пло ви гу ска, ова зе мља 
би ће тур ска.“ Та из ја ва је би ла увод у вер ски рат ко ји је у БИХ из-
био 1992 . го ди не.

Ви ди мо ка ква осе ћа ња вла да ју код на ших му сли ма на пре ма 
са да шњој Тур ској. Би ло би, за то, не по ште но ре ћи да се Тур ска без 
ика квог по во да ме ша у на ше уну тра шње од но се. Упра во су прот но. 
Тур ска се ме ша јер је на то по зи ва ју му сли ма ни. А њи ма ле ги ти-
ми тет да је и чи та ва ме ђу на род на за јед ни ца, ко ја је Бо сну скро ји ла 
по во љи му сли ма на, оно ли ко ко ли ко је те 1995. би ло мо гу ће. Да кле 
ми сли мо на Деј тон ски ми ров ни спо ра зум, чи ја је са да шња БИХ 
про из вод. Нор мал но ни су му сли ма ни во ле ли ова кву Бо сну. Они су 
хте ли уни тар ну. Али због от по ра Ср ба и Хр ва та и због за у ста вља-
ња кр во про ли ћа на ста ла је ова ква др жа ва. А без Деј то на му сли ма-
ни би би ли вој нич ки по ра же ни и не би има ли ни шта. Ова ко су до-
би ли ве ли ки део Бо сне са ко га те же да пот пу но уни ште Ре пу бли ку 
Срп ску и хр ват ски ен ти тет у окви ру фе де ра ци је БИХ

Оно што се мо же по твр ди ти jeсте ве ли ка љу бав му сли ма на 
БИХ и Ра шке обла сти пре ма Тур ској. То су чи ње ни це ко је би сва ки 
објек тив ни ис тра жи вач мо гао да по твр ди. Тур ска је на по ли ти ку 
ка кву во ди на ве де на пре све га же ља ма му сли ма на, чи ји је циљ да 
се јед ног да на ује ди не са оста лим ислам ским све том и да Бо сна као 
не за ви сна др жа ва не ста не. 

За не у ва жа ва ње ових фа ка та од го вор ни су нај пре срп ски 
ис тра жи ва чи. Раз лог то ме је да се ско ро ни ко не ба ви фе но ме ном 
ре ли ги је као из во ра по ли ти ке. Исто вре ме но то ни је са мо став срп-
ских ис тра жи ва ча. То је за блу да по ли ти ко ло га уоп ште.

28) http://037ks.com/2014/04/direktorligeoincidentuukrusevcusigurnonecemotolerisati
nasilje(до ступ но 1.8.2014.)
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У по ли тич ким на у ка ма ва жи још увек став да се ре ли ги ја и 
по ли ти ка не тре ба ју ме ша ти, па кад се већ не тре ба да ме ша ју он да 
их не тре ба ни про у ча ва ти. Исти не ра ди овај став тре ба ре ла ти ви-
зо ва ти. Јер већ кре ћу и озбиљ на ис тра жи ва ња ути ца ја ре ли ги је по-
ли ти ку. Али она су у огром ном за о стат ку. И то кон ста ту је Сти вен 
Кетл са чу ве ног уни вер зи те та Во рик и по твр ђу је оно што је аутор 
овог тек ста ре као. Кетл у јед ном свом члан ку ве ли ‘’Јев тић, на при-
мер сма тра да је од нос ре ли ги је и по ли ти ке тек од ско ро из био као 
но ва на у ка у окви ру по ли тич ких на у ка’’29). Ако про фе сор са ви ше 
не го углед ног бри тан ског уни вер зи те та Во рик, у ча со пи су ко ји се 
на ла зи на то ли ко же ље ној ИСИ ли сти, а ко ји штам па ју Аме рич-
ка асо ци ја ци ја за по ли тич ке на у ке(АП СА), нај ста ри је и нај моћ ни је 
свет ско удру же ње за по ли ти ко ло ги ју и кем бриџ ска уни вер зи тет-
ска штам па, не ма ко га дру гог да ци ти ра не го про фе со ра из сла бе 
Ср би је, он да је ја сно ко ли ко је по ли тич ка на у ка за не ма ри ла овај 
фе но мен.

Да кле ни срп ски се на уч ни ци ни су ба ви ли овом по ја вом, а 
они ко ји су се ба ви ли, су то ра ди ли на по гре шан или про ти ву ре чан 
на чин, ко ји не до зво ља ва да се ви ди су шти на про бле ма. Ту је нај ка-
рак те ри стич ни ји по ме ну ти Дар ко Та на ско вић. Што је по себ но ва-
жно то је до ми нан тан став у свет ској по ли ти ци и да нас. Став да се 
ре ли ги ја и по ли ти ка не сме ју ме ша ти. А по ли ти ка ра ђа по ли тич ку 
на у ку. Ако је по ли ти ка по гре шна он да то оста вља од раз и на на у ку

Као ка рак те ри сти чан при мер на во ди мо де мон стра ци је ко је 
су се у Па ри зу од и гра ле у ју лу 2014. Те де мон стра ци је ор га ни зо ва-
ли су фран цу ски му сли ма ни не за до вољ ни ве ли ким бро јем ци вил-
них жр та ва ко је су па ле због изра ел ске вој не опе ра ци је у Га зи у Па-
ле сти ни. Да кле му сли ма ни су на па ри ским ули ца ма про те ство ва ли 
због, ка ко они ми сле, про је вреј ске по ли ти ке од но сно про из ра ел ске 
по ли ти ке Па ри за, ко ју су до жи ве ли као ду бо ку ан ти му сли ман ску. 
Де мон стра ци је би ле не спор но вер ски мо ти ви са не. У име ре ли ги је 
до шло је до не ре да и раз би ја ња де ло ва Па ри за. Да кле по ли ти ка и 
ре ли ги ја су се не из бе жно по ме ша ле. На у ка и јав ност би мо ра ле да 
то са мо по твр де. Јер се то де си ло. Да кле да кон ста ту ју да се то не 
мо же из бе ћи. Уме сто то га је дан од два нај у ти цај ни ја. фран цу ска 
днев ни ка ‘’Фи га ро’’ на дру гој стра ни ци круп ним сло ви ма, као из-
у зет но ва жно пи ше ’’Про во ка то ри и раз би ја чи ко ји ме ша ју ре ли-
ги ју и по ли ти ку пре те на ци о нал ној сло зи за сно ва ној на прин ци пу 

29) Ste ven Ket tell, Has po li ti cal sci en ce ig no red re li gion?, PS: Political Science & Politics” 
1/2012. стр. 3CambridgeJournalsOnline[PDF]fromwarwick.ac.ukHaspoliticalscience
ignoredreligion?
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ла и ци те та’’30) Ова ре ак ци ја би ла би рав на ре ак ци ји ле ка ра ко ји би 
па ци јен ту ко ји би му до нео сво је од се че но уво и уз бол не кри ке мо-
лио за по моћ ре као ’’Али ме ди ци на не при зна је да уво мо же би ти 
од се че но’’.

Али де ша ва се упра во та ко по ли ти ко ло зи ре а гу ју она ко, ка ко 
на сре ћу леkар ни ка да не би ре а го вао. Јер из раз ло га по ли тич ке ко-
рект но сти и по гре шних прет по став ки не же ле да ви де оно што се 
де ша ва. Та ко је на ста ла огром на пра зни на у по ли тич кој и дру штве-
ној на у ци ко ја је омо гу ћи ла да се по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је офор ми 
по пр ви пут у све ту у Ср би ји на ФПН у Бе о гра ду и да та чи ње ни ца 
бу де ме ђу на род но ве ри фи ко ва на31) 

На ши на уч ни ци, као ни свет ски , ни су про у ча ва ли ути цај ре-
ли ги је на по ли ти ку, за то је тај фак тор из о стао у ана ли зи ра њу ути-
ца ја Тур ске на Бал ка ну. Јер шта мо же да по ве зу је са да шње Тур ке 
из Тур ске са му сли ма ни ма из Ту зле или Ту ти на, ко ји го во ре срп ски 
као ма тер њи је зик? Шта мо же да по ве же Тур ке из Ца ри гра да и Ал-
бан це из Те то ва и При зре на ка да Ал бан ци го во ре ал бан ски као свој 
род ни је зик? Не по сто ји ни јед на дру га ве за осим исла ма. Јер су 
Тур ци му сли ма ни исто као што су сви Ал бан ци из Те то ва и ско ро 
сви из При зре на. 

А ислам тра жи по ли тич ки по ре дак, не ма исла ма без др жа ве. 
И то је дин стве не др жа ве у ко јој се мо ра ју на ћи сви му слим на ни. 
Да кле и они з Ца ри гра да и Смир не и они из Го сти ва ра, Пе ћи и 
Сје ни це. Ислам је ту ја сан. То је прег нант но из ра зи ла ислам ска 
те о ло ги ја и по ли тич ка прак са. Као ка рак те ри сти чан став за те о-
ло шки дис курс на во ди мо текст из јед ног од нај зна чај ни јих те о ло-
шких пу бли ка ци ја Ислам ске за јед ни це (ИЗ)БИХ ‘’Та кви ма’’. Та мо 
сто ји: ‘’Ислам те жи да уни шти све др жа ве и вла де би ло гдје на ли-
цу зе мље ко је су су прот ста вље не иде о ло ги ји и про гра му исла ма... 
Свр ха исла ма је да ус по ста ви др жа ву на те ме љу сво је иде о ло ги је 
и про гра ма, без об зи ра ко ја на ци ја по ста је но си лац исла ма или пак 
ко ја на ци ја је пот ко па на у у про це су осни ва ња иде о ло шке ислам-
ске др жа ве. Ислам тра жи Зе мљу - не са мо њен дио, не го ци је лу 
пла не ту...’’32). За став по ли ти ке и по ли тич ке прак се узе ће мо као до-
каз ци тат из пу бли ка ци је Али је Изет бе го ви ћа ко ји је тво рац во де ће 

30) LeFigaro, 21. 7. 2014. стр. 2. Па риз

31) Ste ven Ket tell, исто по гле да ти и стр. 17 и 18;По гле да ти и http://omojuwa.com/2013/11/
anambrasnightofdesecrationbymobolajisanusi (До ступ но 3.8.2014); http://www.aca
demia.edu/6554654/Philosophy_Religion_and_Politics._Contributions_and_Perspectives_
of_Politology_of_Religion(До ступ но 3.8.2014); http://www.chester.ac.uk/sites/files/chester/
Philosophy,%20Religion%20and%20Public%20Policy%20%20final%20programme.pdf
(До ступ но 3.8.2014);

32) ) Таквим,1992,стр.68.Пред сјед ни штво Удру же ња ил лми је. Са ра је во 1992.
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стран ке бо сан ских му сли ма на СДА. Он ве ли ''У јед ној од те за за 
ислам ски по ре дак да на шњи це на ве ли смо да је при род на функ ци ја 
ислам ског по рет ка те жња за оку пља њем свих му сли ма на и ислам-
ских за јед ни ца у сви је ту. У да на шњим при ли ка ма ова те жња зна чи 
бор бу за ства ра њем ве ли ке ислам ске фе де ра ци је од Ма ро ка до Ин-
до не зи је, од троп ске Афри ке до Цен трал не Ази је''33)

На ши на уч ни ци ни су то ме по све ћи ва ли па жњу. За њих су 
Тур ци ет нич ки на род, још уз то, да нас, због Ата тур ка се ку лар ни. 
Та ко да он да ислам на њих ско ро не ути че. Ни је баш да се ислам не 
спо ми ње, али али је увек дру го ра зред ни чи ни лац Исто вре ме но и о 
Ал бан ци ма се го во ри, да су због те жње да се ет нич ки хо мо ге ни зу-
ју, по ти сну ли ве ру у име је дин ства на осно ву је зи ка. Бо сан ски му-
сли ма ни су фор ми ра ли та ко ђе се ку лар ну на ци ју ко ја се ба зи ра на 
пре ди слам ским ко ре ни ма ко ји чак ни су ни сло вен ски. И за то ну де 
све ви ше не тач них до ка за. Исто вре ме но твр де и да го во ре и по се-
бан ет нич ки је зик - бо сан ски. И то им је при зна ла и срп ска др жа ва 
уво де ћи тај је зик у шко ле. Пре ма то ме ту за ислам ме ста има ма ло, 
са тач ке гле ди шта на у ке и по ли ти ке. За то га на у ка ни је ни про у ча-
ва ла. И ка да је тре ти ра ла ислам ско пи та ње кроз раз не на уч не при-
сту пе он да је он био у дру гом пла ну. За то се мо гла фор ми ра ти иде ја 
Ву ка Ка ра џи ћа о Ср би ма сва три за ко на. Ка ра џић је ми слио на три 
ве ре, ко ји ма је је дин ство за сно ва но на истом је зи ку би ло ва жни ји 
чи ни лац од ре ли ги је и да ће се вер ске раз ли ке пре ва зи ћи. По ка за ло 
се то као тра гич на за блу да.

Али оно што ни су хте ли, или ни су сме ли или ни су мо гли да 
ви де на уч ни ци, пре све га исто ри ча ри, лин гви сти, а ка сни је по ли-
ти ко ло зи и со ци о ло зи ви де ла је књи жев ност Нај ка рак те ри стич ни-
ји при мер је Иво Ан дрић. Бри жљив про у ча ва лац Ан дри ће вих књи-
га мо же да у њи ма на ђе по дат ке зна чај ни је од про у ча ва ња по ве сти. 
У сво јој чу ве ној књи зи ''На Дри ни ћу при ји'' Ан дрић сли ка ка ко 
му сли ма ни из Ви ше гра да гле да ју сво ју ве ру„Ни у сно ви ма се не 
по ми чу гра ни це та ко бр зо и та ко ла ко... Све што је дре ма ло у љу-
ди ма... сад је од јед ном ожи ве ло... На ка пи ји се де да њу по ти ште ни 
ва ро шки му сли ма ни, ста ри ји љу ди, по де се так њих око јед ног мла-
ди ћа ко ји им чи та но ви не, ту ма чи стра не из ра зе и нео бич на име на 
и об ја шња ва ге о гра фи ју... Ко ме би до пао Уш ћуп? - пи та је дан ста-
рац, при вид но рав но ду шно, мла ди ћа ко ји чи та Ср би ји.

- Ух!...
Ни су то гла сна ни жа ло ви та от ху ки ва ња, као код же на и сла-

би ћа, не го му кли ду бо ки уз да си, ко ји се гу бе за јед но са ду ван ски 
ди мом... Мно ги од тих ста ра ца је пре шао се дам де се ту. У њи хо-

33) ) Али ја Изет бе го вић, Исламскадекларација, Са ра је во, 1991. стр. 46.
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вом де тињ ству тур ска власт се пру жа ла од Ли ке и Кор ду на па до 
Стам бо ла, а од Стам бо ла све до нео д ре ђе них пу стињ ских гра ни ца 
да ле ког и не про ход ног Ара би ста на (А Тур ска власт то је ве ли ка, 
не де љи ва и не у ни шти ва за јед ни ца Му ха ме до ве ве ре, сав онај део 
зем ног ша ра где езан учи). Они то до бро пам те, али пам те и то ка ко 
се по сле, у то ку њи хо вог жи во та, тур ска власт по вла чи ла из Ср-
би је, па из Бо сне у Сан џак. И са да, ево су до жи ве ли да је та власт 
као не ка фан та стич на мор ска осе ка од јед ном от пла сну ла и по ву-
кла се не где у не до глед, а они су оста ли ов де, као вод но би ље на 
коп ну, пре ва ре ни и угро же ни, пре пу ште ни са ми се би и сво јој злој 
суд би ни. Све је бож је да ва ње и све је то, не сум њи во, об у хва ће но 
од ред ба ма бож јег про ми сла,али је те шко чо ве ку да схва ти све ово, 
дах му ста је и свест се му ти, а јед на ко осе ћа и ка ко гра ни це ко је би 
тре ба ло да су трај но и чвр сте по ста ју теч не и про мен љи ве, по ме ра-
ју се, уда љу ју, и гу бе као ћу дљи ви про лет њи по то ци“34).

Де си ло се с то га да на ша де ца ни су учи ла пра ву исто ри ју. 
Њи ма се пре да је да су нас од 1344 од бит ке код Сте фа ни ја не стал но 
на па да ли Тур ци и да је то та ко тра ја ло до за вр шет ка Пр вог бал кан-
ског ра та. Де ца су то схва та ла као ет нич ки од но сно на ци о нал ни су-
коб Ср ба и Ту ра ка. За то им ни је ја сно да, и кад су од лич но на у чи ли 
Ми шар ску бит ку из 1806., да Тур ци ко ји су из Бо сне на па да ли ра ју 
ко ја је са мо же ле ла сло бо ду, на ко ју ваљ да има пра во као у сва ки 
дру ги на род, ни су ни ка кви Тур ци. . Зна чи про фе со ри исто ри је их 
ни су на у чи ли да они ко ји су на па да ли њи хо ве пра де до ве ни су Тур-
ци, већ пра де до ви да на шњих му сли ма на: Ди зда ре ви ћи, По здер ци, 
Изет бе го ви ћи, Бех ме ни, Це ри ћи. Ка за зо ви ћи итд. Па чак и Мар ко-
ви ћи, Рај ко ви ћи, Дра шко ви ћи и По по ви ћи али са име ни ма Му јо. 
Ха сан, Ибра хим итд.

По себ но је ва жно да су та квим по гре шка ма до при но си ли на-
ши нај ве ћи ин те лек ту ал ци, ка кав је нпр. Јо ван Цви јић. Он се, не 
же ле ћи да схва ти пра ву при ро ду ре ли ги је, што је сва ка ко мо гао 
за хва љу ју ћи сво јој ве ли кој па мет, чу дио што се му сли ма ни исе ља-
ва ју из Бо сне по сле 1878., сма тра ју ћи то гре шком. Цви јић ве ли да 
се му сли ма ни исе ља ва ју са за блу да ма ''са за блу да ма да су Тур ци, са 
јед ном од нај ве ћих за блу да што их је ика да је дан на род имао''35). Не 
же ле ћи да схва ти да су они ствар но би ли Тур ци. Јер би ти Тур чин, 
ни за њих ни за сул та на под чи је су ску те жу ри ли, ни је под ра зу-
ме ва ло ет нич ку не го вер ску при пад ност. Те су они у то ме сми слу 
би ли не сум њи во Тур ци исто оно ли ко ко ли ко сул тан сам.

34) Ов де ци ти ра но пре ма Ми ро љуб Јев тић, ИсламскавизијасветакодИвеАндрића, , Цен-
тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, стр. 28., Бе о град, 2013.

35) Јо ван Цви јић, О исе ља ва њу бо сан ских му ха ме да на ца, Књи жев ни гласник, 16.6.1991. 
ов де ци ти ра но пре ма Епоха, Бе о град 29. 10. 1991. стр. 20.
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Ка да из ове по зи ци је раз ми шља мо о то ме мо же мо се пи та-
ти, да ли би Ју го сла ви ја уоп ште би ла ство ре на да су Вук Ка ра џић, 
Јо ван Цви јић, Јо ван Скер лић и мно ги дру ги зна ли ко ли ки је ути-
цај ре ли ги је на свест и са мим тим и на по ли ти ку. Те да је зич ко 
је дин ство не ће би ти узрок ује ди ња ва ња већ узрок раз до ра. Мо жда 
та да Ју го сла ви је не би ни би ло. И ко зна ка ква би суд би на пра ти ла 
ове про сто ре и на ро де. Си гур но се мо же ре ћи да ба рем не би смо 
има ли бра то у би лач ке ра то ве да смо жи ве ли у по себ ним др жа ва ма. 
Ра то ве би смо мо жда има ли. Али би они би ли са свим друк чи ји и са 
друк чи јим и по вољ ни јим по сле ди ца ма. Јер са мо уну тра шњи ра то-
ви да ју основ за ова кве зло чи не ка кви су се де ша ва ли на про сто ри-
ма бив ше Ју го сла ви је.

Због све га то га за сам крај тeк ста ва ља за кљу чи ти сле де ће. 
Ви ше је не го ја сно да по ли ти ка Тур ске пре ма про сто ри ма Ср би је, 
Ма ке до ни је, Цр не Го ре и БИХ ни је не што што се овим др жа ва ма 
сви ђа. Али је исто та ко тач но да Тур ска не би мо гла да бу де ова ко 
ва жан чи ни лац ме ђу бал кан ских од но са да ни су му сли ма ни Бал-
ка на ти, ко ји стал но тра же све ве ћу уло гу Тур ске. Чак би се мо гло 
ре ћи да је пот стрек мно го ве ћи од стра не бал кан ских му сли ма на 
да се Тур ска ме ша, не го што је то ини ци ја ти ва Тур ске ко ја је не-
спор на.

Да кле ка да не би би ло бал кан ских му сли ма на, од но сно ка да 
не би би ло њи хо вих по зи ва ни Тур ска не би мо гла да се ме ша на 
ова кав на чин. А као кру ну све га ва ља ис та ћи да је основ ни раз лог 
за та кву по ли ти ку Тур ске ислам. И да се без исла ма Тур ска не би 
та ко по на ша ла. Уоста лом она ова ква ка ква је, да ни је исла ма не би 
ни по сто ја ла, као што не би по сто ја ли ова кви Ал бан ци ка кви су 
да нас, ни ти ова кви бо сан ски, ср би јан ски ни ти цр но гор ски му сли-
ма ни .

Та ко се ви ди да је по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је су штин ски нај-
ва жни ја на у ка за раз у ме ва ње уло ге Тур ске на овим про сто ри ма36)
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MiroljubJevtic

THEINFLUENCEOFTURKEYONTHEPOLITICS
ONTHEFORMERYUGOSLAVIATERITORY

Resume
From 2010. very in te re sting di scus sion was de ve lo ped de di ca ted 

to in flu en ce of the Tur key on the Bal kans po li tics.
For exam ple Tur key’s in flu en ce in the po li tics of co un tri es of for-

mer Yugo sla via is a per ma nent fact from the mo ment of bre a kup of this 
sta te.In to analysis of Tur kish po li tics, which are not small, the pre va i-
ling vi ew is that the Tur kish po licy is se cu lar and its ro ots are na ti o nal 
and na ti o na list in te rests of Tur key. Ha ving in mind that the Tur key is 
ne ga ti vely pre sen ted in our hi sto ri cal bo oks It wo uld be lo gic that its 
po li tics en co un ter equ al re si stan ce in Bel gra de ,Sa ra je vo and Pri sti na. 
Be ca u se the se co un tri es are still le ar ning that Tur key in the past, aga inst 
the ir will, oc cu pied the ir sta tes. But it is not so. Ne it her Mu slims from 
Bo snia or Mu slim Al ba ni ans from Pri zren do not see Tur key as oc cu-
pi er. In stead they ex pe ri en ce it as a fri end and brot her, and in vi ted it to 
co me back again in to Sa ra je vo and Pri sti ne .Mo ti ve for this is just Islam

This po licy has ca u sed gre at im pact on the re la ti ons intо Bal kans 
and in Euro pe. Be ca u se Euro pe is very in te re sted for the po li tics оf this 
part of the con ti nent. Be ca u se the three EU mem ber sta tes are: Cyprus. 
Gre e ce and Bul ga ria . So Tur key’s po licy which aims to in flu en ce on 
tho se co un tri es which we re on ce con sti tu ent parts of the Ot to man Em-
pi re is now flo o ded over bor ders of the EU. This Tur key’s po licy, which 
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many pe o ple call Neo-Ot to ma nism is seen by Cyprus. Gre e ce , Bul-
ga ria , Ser bia, Ma ce do nia and Mon te ne gro as an at tempt to re sto re the 
Ot to man Em pi re. And that me ans je o par di ze the bor ders of the EU and 
the oc cu pa tion of part of its te ri tory.But al so the co un tri es of for mer 
Yugo sla via and Al ba nia.

The main sup por ters of the Tur key in the se co un tri es but al so in 
BiH, Mon te ne gro. Ma ce do nia and Ser bia are Mu slims ci ti zens of the se 
co un tri es. Mu slims who do not be long to the Tur kish na tion be ca u se 
they are se pa ra te na ti ons Slavs and Al ba ni ans. So the an swer to the qu e-
sti on which con nects them with a for mal se cu lar Tur key is Islam. What 
we ha ve said abo ve. Due to the fact that they ac cep ted Islam du ring 
Ot to man Em pi re tho se re si dents of men ti o ned co un tri es feel very clo se 
to the Turks, who are et hni cally dif fe rent from them com ple tely. This 
is be ca u se Islam do es not re cog ni ze the term na tion, but all Mu slims 
are tre a ted as brot hers and one na tion(um ma/ara bic no tion ) who ha ve 
to li ve in the ter ri tory of the sa me Sta te which is ma na ged ac cor ding to 
Isla mic law. Clergy of the Isla mic com mu ni ti es in the men ti o ned ter ri-
to ri es openly pre ach this . Be e ca u se it’s the ir job and that is the ba sis of 
Isla mic the o logy. And Islam do es not se pa ra te the sta te from re li gion. 
So Isla mic clergy pre ach unity of all Mu slims. The re fo re, they se arch 
po wer that will be able to ac hi e ve this goal . Mo dern Tur key shows 
in te rest to be this po wer in the Bal kans. It me ets the sup port of a lar ge 
num ber of mu slim- ci ti zens of Ser bia, Ma ce do nia, Al ba nia, Mon te ne-
gro and Bo snia and Her ce go vi ne.This is espe ci ally seen du ring fo ot ball 
matches whe re Mu slim sup por ters wa ve Tur kish flags.
What we must know is that the goal of tho se Mu slim is not re-
sto ra tion of Ot to man Em pi re but the uni fi ca tion of all Mu slims 
of the world. A a Neo-Ot to man em pi re is only a step to wards the 
fi nal goal. 

Key words: Tur key, In flu en ce, Po li tics, For mer Yougo sla via, Neo ot to ma nism. 
Po li to logy of re li gion
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