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Сажетак
Ре пу бли ка Тур ска у од но су пре ма Европ ској уни ји на ла зи 

се у ста ту су „ве чи тог кан ди да та“ за при јем у пу но прав но члан-
ство. Ова кав по ло жај оп те ре ћу је од но се Тур ске и Европ ске уни-
је, и, ба рем на тур ској стра ни, ства ра осе ћај не при хва та ња, а са 
њим ве ро ват но и огор че но сти. У овом ра ду, ауто ри су ана ли зи ра ли 
од ре ђе на за кон ска ре ше ња у Ре пу бли ци Тур ској, из ја ве по је ди них 
по ли тич ких чи ни ла ца у Евро пи, прав не га ран ци је ужи ва ња људ-
ских пра ва у нај ва жни јим уни вер зал ним и европ ским до ку мен ти-
ма из ове обла сти и ста во ве по зна тих те о ре ти ча ра ме ђу на род них 
од но са. Ана ли за је из вр ше на са ци љем објек тив ног са гле да ва ња 
мо гућ но сти Ре пу бли ке Тур ске да „удо во љи“ стан дар ди ма по треб-
ним за при сту па ње Европ ској уни ји, и мо гућ но сти Европ ске уни је 
да „про би је“ пси хо ло шку ба ри је ру при је ма јед не ве ли ке, пре те жно 
му сли ман ске зе мље, у сво је члан ство. Као ре зул тат свог ис тра-
жи ва ња, ауто ри кон ста ту ју да иден ти тет ске раз ли ке и по де ле по 
ре ли гиј ској вер ти ка ли не ће још ду го вре ме на би ти при бли же не у 
до вољ ној ме ри да би Ре пу бли ка Тур ска мо гла би ти при мље на у 
пу но прав но члан ство, што њу по тен ци јал но до во ди у ис ку ше ње да 
про ме ни сво ју ге о по ли тич ку па ра диг му и окре не се ка оним де ло-
ви ма Еуро а зи је у ко ји ма ће мо ћи оства ри ти сво је ин те ре се.
Кључ не ре чи: Тур ска, Европ ска уни ја, Евро па, ислам, исла ми за ци ја, 

иден ти тет, се ку ла ри зам
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1.УВОД

Још од ка ко је три го ди не на кон про гла ше ња ре пу бли ке 1926. 
го ди не усво ји ла За кон о гра ђан ском пра ву, из ра ђен у пот пу но сти 
по узо ру на Швај цар ски гра ђан ски за ко ник, Тур ска се на ла зи ла у 
рас це пу из ме ђу пот пу ног гу бит ка соп стве ног иден ти те та и по ку-
ша ја да тај иден ти тет ко ли ко је мо гу ће упо до би тра ди ци ји За па да. 
Тај пут кре нуо је ре цеп ци јом за пад них за ко на.1) У том про це су пре-
у зи ма ња за пад них за ко на, ни је се во ди ло ра чу на о чи ње ни ци да су 
упра во пра ви ла по ко ји ма се је дан на род оп хо ди, про дукт ду ха то га 
на ро да ко ји је у њи ма уткао сво је оби ча је, свој мо рал, сво ју про-
шлост па ко нач но, и сво ју бу дућ ност. Ве ро ва ло се да Тур ска на тај 
на чин до би ја нај мо дер ни ји гра ђан ски за ко ник на све ту. То мо жда 
и је сте би ло та ко, али се у  том тре нут ку ипак ни је зна ло, а ни ти је 
то ко га за ни ма ло, да ће мо ра ти про те ћи го то во чи тав ис цр пљу ју ћи 
век, ка ко би За кон ко ји је пре у зет по стао акт ко ји од го ва ра дру-
штве ној зби љи у ко јој се тре бао оства ри ва ти. 

А зби ља је би ла та ква да би смо је мо гли по сма тра ти из раз-
ли чи тих угло ва, и сва ки од њих нам го во ри да се Тур ска ве о ма те-
шко при бли жа ва ла за пад ним де мо кра ти ја ма. То За па ду и ни је би ло 
ни ка да на ро чи то ва жно, јер су се мо ти ви тог „при бли жа ва ња“ из-
гле да раз ли чи то схва та ли у са мој Тур ској и у Евро пи. Ипак, по др-
шка и по хва ле ко је су сти за ле из Евро пе ни су из о ста ја ле, а са ма 
Тур ска, би ла је пре по зна та као „уса мље на све тлост на ка пи ји на-
ро да“ и ус пе ли про јект „де мо крат ске му сли ман ске зе мље“ ко ја би 
тре ба ла би ти узор не са мо ислам ском све ту, не го и свим „тре ћим 
све то ви ма“ ши ром пла не те.

 И та ко се ско ро це ло јед но сто ле ће за пра во ства ра ла по све 
по гре шна сли ка о зе мљи, ко ја, ако ни због че га дру гог, а оно због 
сво је ве ли чи не и исто риј ске уло ге ко ју је има ла у про шло сти, ипак 
из не на ђу је. И то не са мо са по зи ци је ака де ми зма, са ко је се, уз кон-
стант но упо зо ра ва ње на опа сно сти од по ли тич ког исла ма и ва жно-
сти очу ва ња ке ма ли стич ког по рет ка, на Тур ску гле да ло као на пот-
пу ног аут сај де ра, не го и са прав но-по ли тич ког аспек та, у ко јем се 
ни је пре по зна ва ла, или се не до вољ но ука зи ва ло на јед ну ду бо ку 
ано ма ли ју ко ја је тур ско дру штво, на из глед де мо крат ско и плу ра-

1) За кон о зај мо ви ма (кре ди ти ма) из ра ђен по швај цар ском мо де лу и усво јен 22. апри ла 
1926. го ди не, Кри вич ни за кон из ра ђен по ита ли јан ском мо де лу и усво јен 1. мар та 1926. 
го ди не, По мор ски тр го вин ски за кон из ра ђен по не мач ком мо де лу и усво јен 13. ма ја 
1929. го ди не, Гра ђан ски пар нич ни за кон из ра ђен по швај цар ском мо де лу 18. ју на 1926. 
По да ци на ве де ни пре ма: Džen giz Ha kov, IstorijasavremeneTurske,Cen tar za kul tu ro lo ška 
is tra ži va nja Bal ka na, Pri zren, 2011, str. 89-90.
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ли стич ко, за пра во свр ста ва ла у нај ри гид ни ја и нај не де мо крат ски ја 
дру штва на пла не ти. 

Да ли се у овој кон ста та ци ји пре те ру је? Од го вор на ово пи-
та ње мо же мо до би ти са мо уко ли ко по ку ша мо да про на ђе мо не ки 
вред но сно не у тра лан при ступ. Чи ни нам се да нам упра во прав-
но-по ли тич ка ана ли за не ких, бит них еле ме на та тур ског др жав ног 
си сте ма, де лу је нај при хва тљи ви ја. 

На рав но, ка ко у дру штве ној ми сли не ма пре су ђе них ства ри, 
а исти на има оно ли ко ко ли ко је ар гу ме на та ко ји јој иду у при лог, 
оста вља мо мо гућ ност да се на исти про блем мо же гле да ти и кроз 
друк чи ју оп ти ку. За пра во и ни је циљ да се да пот пу ни од го вор, већ 
упра во да се из о штри оп ти ка кроз ко ју по сма тра мо на ве де ни про-
блем.

2.ТУРСКАКАОСУБЈЕКТУЕВРОПСКОЈ
ИСТОРИЈСКОЈИГРИРАВНОТЕЖЕСНАГА

Са вре ме ни од но си Тур ске и Европ ске уни је, мо гу се по сма-
тра ти (кроз ам би ва лен цу ко ја има сво је исто риј ске ко ре не) пре све-
га из угла ње ног од но са са јед не стра не, са Ве ли ком Бри та ни јом, а 
са дру ге стра не, са остат ком кон ти нен та. Мо же се по ми сли ти ка ко 
нам је при су ство Бри та ни је у овом од но су пре на гла ше но, об зи ром 
да је и са ма чла ни ца ЕУ. Ме ђу тим, то ни по што ни је слу чај. До вољ-
но је ба рем и по вр шно по зна ва ње бри тан ске спољ не по ли ти ке на 
ко јој ис тра ја ва ве ко ви ма уна зад, па схва ти ти да за пра во, Евро па за 
Бри та ни ју ни ка да ни је би ла то ли ко за ни мљи ва. Бри тан ски спољ ни 
ин те ре си увек су би ли уда ље ни од кон ти нен та, а сам кон ти нент 
јој је био за ни мљив са мо у ме ри у ко јој је бри тан ско уче шће би ло 
нео п ход но ра ди спре ча ва ња би ло ко је европ ске др жа ве да у да том 
тре нут ку по ста не до ми нант на.2) На то нас под се ћа и Ки син џер (He-
nryKissinger) ка да ка же да је:

„Ен гле ска би ла је ди на зе мља чи ји др жав ни раз лог ни је зах-
те вао ши ре ње по са мом кон ти нен ту. Схва та ју ћи да је у ње ном на-
ци о нал ном ин те ре су очу ва ње рав но те же, Ен гле ска је би ла је ди на 
зе мља ко ја за се бе у Евро пи ни је тра жи ла ни шта ви ше од спре ча-
ва ња до ми на ци је са мо јед не си ле. Сле де ћи тај циљ, она је по ста ла 
отво ре на за све ком би на ци је дру гих зе ма ља ко је су се су прот ста-
вља ле по ку ша ји ма ус по ста вља ња хе ге мо ни је“.3) 

2)  Вид.: Hen ri Ki sin džer, Diplomatija, Ver zal press, Be o grad, 1999, str. 52.

3)  Ibid.
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Ни у про шло сти „Ве ли ка Бри та ни ја ни је би ла скло на си сте-
му европ ске вла де, сто га што се он су ви ше при бли жио ује ди ње-
ној Евро пи ко јој су се Бри тан ци стал но про ти ви ли“.4) Са ма Ве ли ка 
Бри та ни ја у Европ ску уни ју ула зи тек оног тре нут ка ка да уви ђа 
„да ње на по ли тич ка уло га ми мо европ ског кон ти нен та ви ше ни је 
у ње ном ин те ре су“.5) Та до след ност бри тан ске спољ не по ли ти ке 
за др жа ла се и до да на да на шњег. Сто га нам из ја ва бри тан ског пре-
ми је ра Деј ви да Ка ме ро на (DavidCameron) да Европ ска уни ја иде у 
оном прав цу у ко јем Бри тан ци ни су же ле ли тј. ка ду бљој по ли тич-
кој ин те гра ци ји, по ста је ја сни ја.6) Ка ме рон сто га ис ти че, да:

„Бри тан ском на ци о нал ном ин те ре су нај ви ше од го ва ра да бу-
де у при ла го дљи вој и отво ре ној Европ ској уни ји...“7) 

За пра во, ми шље ња смо да је Бри тан ско при су ство у Европ-
ској уни ји би ло во ђе но пре ин те ре си ма очу ва ња рав но те же уну тар 
са ме Уни је, на ко ју се гле да ло као на са мо још је дан но ви пре у ре-
ђе ни „европ ски кон церт“, не го ли на ен ти тет ко ји би тре ба ло да се 
да ље об ли ку је као је дин стве ни по ли тич ки су бјект у ме ђу на род ним 
од но си ма. Упра во из тих раз ло га ни ка ко не чу ди и чи ње ни ца да 
се Бри та ни ја од у век зду шно за ла га ла за ула зак Тур ске у Европ ску 
уни ју.8) Ипак, та без ре зер вна бри тан ска по др шка при кљу че њу Тур-
ске Европ ској уни ји с јед не стра не, и огром на ре зер ва остат ка кон-
ти нен та са дру ге стра не, иако на пр ви по глед чуд на, ите ка ко има 
сво је ко ре не у спољ но по ли тич кој стра те ги ји Бри та ни је у од но су на 
са му Уни ју ко јој при па да incorpore, али не и animo.  

Ни је на и ме ни ка ква не по зна ни ца да је Евро па на Тур ску од-
у век гле да ла са по до зре њем а сва ки њен евен ту ал ни успех, би ло на 
по ли тич ком или еко ном ском пла ну са пот це њи ва њем, али не рет ко 
и са су рев њи во шћу. Иако је то до ско ра би ла ми сао ко ја се ни је та ко 
ја сно из го ва ра ла, по ста је све ви дљи ви је да је је дан од глав них раз-
ло га због ко јег се Тур ска на ла зи у веч ној че ка о ни ци европ ског дру-
штва и тај, што она при па да кул ту ро ло шко-ци ви ли за циј ском кру гу 
ко ји Евро па ни ка да ни је пер ци пи ра ла сво јим.9)

4) Ibid. 68.

5) Ра до слав Сто ја но вић, СпољнаполитикаЕвропскеУније,До си је, Бе о град, 1998, стр. 92.

6) http://www.dw.de/ve li ka-bri ta ni ja-unu tra-ili-na po lju/a-16545301, пре у зе то да на 05. 01. 
2014.

7) Ibid.

8) http://www.tur kis hwe ekly.net/news/141891/-uk-sup por ting-tur key-39-s-eu-ac ces sion-from-
be gin ning.html, пре у зе то да на 15. 01. 2014.

9) „Пр ви нај зна чај ни ји пред став ник и за го вор ник ства ра ња за јед ни це европ ских др жа ва 
ко је би бри ну ле о очу ва њу европ ског ми ра био је фран цу ски вој во да Ма си ми ли јан де 
Са ли (Ma xi mil li an de Sul li, 1560-1624). Ње го ва иде ја се за сни ва ла на заједницихришћан-
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Мо жда је упра во на овом ме сту по треб но под се ти ти на на-
чин на ко ји је Евро па ве ко ви ма тре ти ра ла Тур ску и ње но при су ство 
на европ ском тлу. А у про шло сти је, ула зак не ке ва не вроп ске од но-
сно не хри шћан ске др жа ве у ме ђу на род ну за јед ни цу био усло вљен 
раз ло зи ма ци ви ли зо ва но сти, од но сно при хва та њем хри шћан ских 
вред но сти те пра ви ла „хри шћан ског ме ђу на род ног пра ва“.10) Ти 
еуфе ми стич ни усло ви „ци ви ли зо ва но сти“ ка ко под се ћа про фе сор 
Кре ћа, стро го су це ње ни на при ме ру Тур ске „ко ја је, и пред то га 
што је не ко ли ко ве ко ва игра ла зна чај ну уло гу у европ ским по ли-
тич ким од но си ма, фор мал но до би ла ста тус су бјек та ме ђу на род ног 
пра ва тек на Па ри ском кон гре су 1856. го ди не“.11) Да нас се сва ка-
ко, осим уко ли ко ослу шне мо ста во ве де сни чар ске опо зи ци је у по-
је ди ним европ ским др жа ва ма у ко ји ма исла мо фо би ја до би ја свој 
за мах, овај екс пли цит ни раз лог не мо же ја сно чу ти. Ипак нам по-
ку ша ји ка то лич ке цр кве и не ких европ ских др жа ва да се у бу ду ћи 
Устав Европ ске уни је уне се од ред ни ца о „Евро пи као хри шћан ској 
за јед ни ци“,12) го во ри о по ку ша ји ма про на ла ска из ве сног си сте ма 
вред но сти као те ме ља европ ског за јед ни штва.13) У та квом си сте му, 
јед ној, за европ ске при ли ке огром ној др жа ви, ка ква је Тур ска, ко ја, 
об зи ром да је ве ћин ски му сли ман ска те сто га сва ка ко не при па да 
ду хов ној вер ти ка ли Евро пе, те шко се про на ла зи ме сто. Сто га нам 
бри тан ска по др шка европ ским ин те гра ци ја ма Тур ске, са по зи ци је 
бри тан ских ин те ре са де лу је пот пу но ло гич но. На тај би се на чин, 
пре ма Лон дон ској ра чу ни ци ус по ри ло, ако не и пот пу но за у ста ви-
ло оно од че га је Лон дон од у век за зи рао, а то је да ље по ли тич ко и 
ду хов но ин те гри са ње Евро пе, с тим што у том слу ча ју Бри та ни ја 
ви ше не би би ла та ко ја би би ла озна че на као је ди ни кри вац.

Би ло ка ко би ло, Тур ска још увек, ба рем де кла ра тор но, не од-
у ста је од сво је европ ске опре де ље но сти, али се ме ђу тим, на том 
пу ту ко ји тра је ско ро по ла ве ка, су о ча ва са иза зо ви ма ко ји ни су 
са мо ствар ис пу ње ња усло ва ко ји се на ме ћу из Бри се ла. Чи ни се 

скихдржава ко је би пред во ди ла Фран цу ска“. Пре у зе то из: Ili ja J. Džom bić, Evropska
Unija:prošlost,sadašnjost,budućnost, Fre u druch Ebert Sti fung, Sa ra je vo, 2012, str. 22.

10) Ми лен ко Кре ћа, Међународнојавноправо,Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
Бе о град, 2012, стр. 42-43.

11) Ibid.

12) http://www.da nas.rs/do da ci/bi znis/ula zak_u_eu_ne_zna ci_gu bi tak_na ci o nal nog_iden ti te-
ta.27.html?news_id=206658, пре у зе то да на 06.01.2014.

13) Нај ре чи ти ји при мер не ги ра ња би ло ка квог за јед нич ког си сте ма вред но сти дао је 1996. 
го ди не, ни ко дру ги до кар ди нал Јо зеф Ра цин гер, по то њи па па Бе не дикт, а са да шњи па-
па-еме ри тус. Пре ма ње го вим ре чи ма ``у исла му по сто ји то та ли тар ни по ре дак, ко ји се 
ве о ма раз ли ку је од на шег. Он јед но став но за у зи ма све без из у зе та ка.`` Пре у зе то пре ма: 
Зо ран Ми ло ше вић, ``Римокатоличка цр ква и ислам``, Националниинтерес,Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, број 3/2012, стра на 206.
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да се упра во по след њих не ко ли ко го ди на, у вре ме ну ка да тур ска 
еко но ми ја до жи вља ва не за у ста вљив раст уви ђа, да по сто ји је дан 
мно го озбиљ ни ји про блем са ко јим се тур ско дру штво мо ра да су-
о чи ти. Су о ча ва ње са тим про бле мом пак, мо же зна чи ти и ко нач но 
ре ви ди ра ње, али ово га пу та тур ског од но са пре ма Евро пи. И то не 
са мо због то га што се иден ти тет не мо же под врг ну ти би ло ка квом 
прав ном нор ми ра њу, не го и због то га, што је, чи ни се, упра во на 
том по љу Евро па са сво јим дво стру ким стан дар ди ма и то по прин-
ци пу:  Quod licet Iovi, non licet bovi,не освр ћу ћи се у до вољ ној 
ме ри на прав не ано ма ли је тур ског си сте ма, ду го то ле ри са ла да он 
у се би са др жи од ред бе, ко је се у „ци ви ли зо ва ном све ту“ сма тра ју 
гру бим на си љем над де мо кра ти јом и основ ним сло бо да ма. 

Ка ко се из раз ло га ко је смо на ве ли, али и оних ко ји се мо гу 
на слу ти ти, о то ме ја ко ма ло го во ри ло, сма тра мо из у зет но ва жним 
да у на ред ним ре до ви ма ука же мо на не ке од њих. Све то у ци љу, 
што је мо гу ће објек тив ни јег са гле да ва ња ста ња у овој ве ли кој зе-
мљи у ре ги о ну ко јем и са ми при па да мо.

3.СЕКУЛАРИЗАМНАТУРСКИНАЧИН

То да је јед но од основ них на че ла мо дер них де мо крат ских 
др жа ва на че ло над ре ђе но сти ње них ци вил них ор га на ору жа ним 
ор га ни ма, ни је прин цип ко ји кра си и ко ји је кра сио са мо са вре ме-
но дру штво и др жа ву. Још је по ло ви ном про шло га ве ка про фе сор 
Лу кић у свом уџ бе ни ку ко ји и да нас пред ста вља ег зем плар до ма-
ће те о ри је др жа ве и пра ва, на гла сио, да „у мо дер ној др жа ви, ко ја 
је де мо крат ска, ору жа ни ор га ни у на че лу има ју пот чи њен по ло-
жај пре ма ци вил ним ор га ни ма“.14) И не са мо то, он да ље под се-
ћа, да је „са мо у ро бо вла снич кој и фе у дал ној др жа ви, вој ска има ла 
углав ном стро го уски кла сни ка рак тер и би ла у ве ли кој ме ри би-
ро кра ти зо ва на“.15) Под се ћа ју ћи да вој ска слу жи пр вен стве но да би 
оси гу ра ла спољ ну без бед ност др жа ве, ука зу је и на то, да се овај 
дис ба ланс у од но си ма из ме ђу ору жа них и ци вил них ор га на сма тра 
озбиљ ним по ре ме ћа јем у др жа ви. 

„Пре о вла ђи ва ње вој ног ути ца ја у др жав ној вла сти, за у зи ма-
ње нај ва жни јих по ло жа ја у др жа ви од стра не вој них ли ца на зи ва 
се милитаризацијомдржаве“.16) Са ма ми ли та ри за ци ја је ме ђу тим, 

14) Ра до мир Лу кић, Теоријадржавеиправа-Iкњига,На уч на књи га, Бе о град, 1956, стр. 
213.

15) Ibid, 214.

16) Ibid.
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„не нор мал но и не здра во ста ње, знак да се кла са мо же одр жа ти на 
вла сти са мо при ме ном нај о штри јих сред ста ва, што је исто вре ме но 
знак за ње но ско ро гу бље ње вла сти“.17) 

Уко ли ко по ђе мо од ових са зна ња, он да се по ста вља јед но ва-
жно пи та ње? Да ли је Тур ска у це лој ње ној ре пу бли кан ској исто-
ри ји, ика да би ла де мо крат ска? Ово пи та ње не по ста вља мо са мо in
abstracto. На про тив, сма тра мо из у зет но ва жним по за ба ви ти се са 
јед ном до ско ра шњом ано ма ли јом у овој ве ли кој др жа ви у су сед-
ству, ка ко би смо има ли ја сни ју пред ста ву ак ту ел них по ли тич ких 
су ко ба и не ста бил но сти, ко је ин ди рект но има ју од је ка у це лом ре-
ги о ну.

На и ме, од 1960. го ди не у Тур ској су се до го ди ла че ти ри вој-
на пу ча. По след њи се до го дио 1997. го ди не ка да је са вла сти зба-
чен про и слам ски пре ми јер Неч ме тин Ер ба кан (NecmettinErbakan). 
Ако се под се ти мо на де фи ни ци ју пу ча као не за ко ни те сме не нај ви-
ших ор га на вла сти од стра не ви со ко по зи ци о ни ра них лич но сти из 
вла сти, вој ске или по ли ци је,18) као ло гич но пи та ње нам се на ме ће: 
шта је то што је Тур ску као др жа ву чи ни ло та ко не ста бил ном? 

Као што смо на по чет ку ис та кли, још од ка ко је Ке мал Ата-
турк др жав ним уда ром, за ко ји у јед ном де лу јав но сти по сто ји са-
гла сност да исти ни је био „ан ти де мо крат ски“19), 1919. го ди не ус-
по ста вио се ку лар ни др жав но прав ни по ре дак, Тур ска се на ла зи у 
кон стант ном рас це пу из ме ђу свог ислам ског иден ти те та и сво је 
се ку лар не са да шњо сти, без ко је је ко нач но не из ве сна, па мо жда 
чак и не мо гу ћа ње на европ ска бу дућ ност. У та ко фру стри ра ју ћем 
уну тра шњем иден ти тет ском рас це пу, сва ка ко се је мо ра ла на ћи 
фор му ла ко ја би обез бе ди ла ду го трај ност се ку ла ри стич ког кур са 
Тур ске. Та је фор му ла мо ра ла би ти ба рем оно ли ко ја ка, ко ли ко су 
ја ки раз ло зи ко ји су зах те ва ли ње но ин ста ли ра ње у тур ски прав ни 
по ре дак. Та ко је Тур ска по ста ла спе ци фич на и по то ме, што је ње на 
ар ми ја, по ред уло ге ко ју јед на ар ми ја и ина че има у свим са вре ме-
ним др жа ва ма, а то је од бра на др жа ве,20) до би ла и уло гу да сво је 
ре сур се ста ви и у функ ци ју ре ша ва ња уну тар др жав них пи та ња. То 
дру гим ре чи ма зна чи, да се у Тур ској до го ди ло упра во оно, на шта 
упо зо ра ва про фе сор Рат ко Мар ко вић, а то је опа сност да, због са-

17) Ibid.

18) Вид.: Ра до мир Д. Лу кић и Бу ди мир П. Ко шу тић, Уводуправо,Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2008, стр. 37.

19) Ibid.

20) Вид.: Рат ко Мар ко вић, Уставноправоиполитичкеинституције,Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 1999, стр. 424.
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ме ње не уло ге у од бра ни др жа ве, вој ска поч не сма тра ти „да јој по 
том осно ву при па да и пра во да од ре ђу је др жав ни ин те рес“.21) Та кво 
схва та ње, под се ћа овај углед ни пи сац „мо же у крај њим слу ча је ви-
ма до ве сти до узур па ци је по ли тич ких функ ци ја од стра не вој ске, 
чи ме се ру ше устав ни осно ви де мо крат ског по ли тич ког по рет ка у 
јед ној зе мљи“.22) Оно што је тур ску „де мо кра ти ју“ чи ни ло раз ли чи-
том од де мо кра ти ја у ко ји ма је ви де ла сво је уз о ре, је сте по сто ја ње 
јед не спе ци фич не од ред бе у За ко ну о ору жа ним сна га ма Тур ске. Та 
од ред ба је тур ској вој сци, на не баш екс пли ци тан на чин, али ипак, 
да ва ла у за да так и за шти ту уну тра шњег об ли ка вла да ви не. Овај 
за кон, ко ји би се мо гао пре ве сти и као За кон о уну тра шњем вој ном 
де ло ва њу (Army InternalServiceCode), је у чла ну 35. са др жа вао од-
ред бу ко ја је гла си ла: 

„Ду жност ору жа них сна га је да шти ти и над гле да тур ску до-
мо ви ну и тур ску Ре пу бли ку ка ко је пред ви ђе но Уста вом“.23)

 Иако на из глед не у па дљи ва и не мно го са др жај на, ова је од-
ред ба де це ни ја ма тур ској вој сци да ва ла за кон ско овла шће ње да се 
ме ша у по ли тич ки жи вот на на чин ко ји је пот пу но су про тан де мо-
крат ским прин ци пи ма. Узи ма ју ћи се би у оба ве зу, не са мо да шти-
ти др жа ву, већ и да про це њу је сте пен угро же но сти уну тра шњег 
ре пу бли кан ског об ли ка вла да ви не, и то propriomotu, тур ска вој ска 
је по ста ла узур па тор по ли тич ког жи во та. Та ко у овој зе мљи вој ска 
по ста је ен ти тет suigeneris ко ји је исто вре ме но шти тио си гур ност 
Тур ске спо ља, а, с дру ге стра не, чак би смо мо гли ре ћи и не све-
сно, би вао ите ка ко де ста би ли зи ра ју ћи чи ни лац из ну тра. И прем да 
по зна ва о ци прав них при ли ка у Тур ској под се ћа ју да на ве де на од-
ред ба За ко на о ору жа ним сна га ма ни је ни на ко ји на чин до пу шта-
ла уну тра шње вој не ин тер вен ци је за по тре бе свр га ва ња ци вил них 
вла сти, об зи ром да су са мим тур ским уста вом ја сно де фи ни са не 
уло га, овла шће ња и гра ни це вој ске,24) те да је, ка ко то ис ти че про-
фе сор Адем Со зу ер (AdemSözüer), члан 35. на ве де ног За ко на пред-
ста вљао са мо „ко зме тич ки ин стру мент“ за оне ко ји су же ле ли да 
из ве ду пуч,25) ње го ва из ме на сва ка ко је по зи тив на про ме на. Јер су, 
ка ко се ис ти че, „за де мо кра ти за ци ју и по ми ре ње са про шло шћу, 

21) Ibid., 428.

22) Ibid.

23) http://www.hur riyet dailynews.com/tur kish-par li a ment-oks-chan ge-on-co up-pre text-ar tic le.
aspx?pa geID=238&nID=50706&New sCa tID=338, пре у зе то да на 07.01.2014. 

24) Ви де ти члан 117. Уста ва Ре пу бли ке Тур ске.  До ступ но на: https://docs.go o gle.com/do cu-
ment/d/1iVYY8mfo NemdtFfnrsYw-PA-p9_-DA7Eq DLrw JsUDDg/edit?pli=1

25) http://www.dw.de/ka ko-spre%C4%8Di ti-voj ni-pu%C4%8D-u-tur skoj/a-16928952, пре у зе то 
да на 08.01.2014.
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ти сим бо лич ни ко ра ци ипак по треб ни“.26) Та ко је уз де ба ту ко ја је 
прет хо ди ла, и ко ја је још јед ном ука за ла на ду бо ке по ли тич ке кон-
флик те ко ји по сто је у тур ском дру штву, на ве де ни спор ни члан да-
на 13.07.2013. про ме њен. То је зна чи ло и да се са да уло га тур ске 
вој ске вра ћа у ње не устав не окви ре и би ва огра ни че на на „од бра ну 
Тур ске др жа ве од прет њи и опа сно сти из ино стран ства“, те ја ча ње 
и за шти ту вој них сна га као и оба вља ње ду жно сти из ван др жа ве, а 
у ци љу обез бе ђи ва ња ме ђу на род ног ми ра, и све то у скла ду са од-
лу ком „Ве ли ке на ци о нал не скуп шти не Тур ске“.27) 

Но иако је ова из ме на по здра вље на од стра не Европ ске уни је 
и за па да, пи та ње ко је се по ста вља је сте: за што се на њу ово ли ко 
ду го че ка ло? Ни је ни ка ква тај на да је тур ска вој ска би ла, а ве ро-
ват но и оста ла, је дан од кључ них сту бо ва очу ва ња ке ма ли стич ког 
се ку лар ног по рет ка ко ји је ко нач но у са мој Тур ској устав на ка те го-
ри ја.28) Пу че ви ко ји ма је свр га ва ла са вла сти вла де за ко је је про-
це њи ва ла да угро жа ва ју тур ски се ку ла ри зам, ни су ме ђу тим би ли 
ни ка ко са мо ин ци ден ти ко ји ма се га зи ла по ли тич ка во ља гра ђа на 
Тур ске, не го су у исто вре ме би ле ак ци је ко је су ите ка ко на и ла зи ле 
на одо бра ва ње, па чак и оду ше вље ње ве ли ког де ла по пу ла ци је. У 
том сми слу су пот пу но у пра ву они ко ји ис ти чу да је „вој ним пу-
че ви ма увек прет хо ди ла ве ли ка не тр пе љи вост пре ма вла ди“ ,29)  и 
„да их ни су спро во ди ли са мо при пад ни ци вој ске, већ да су у њи ма 
уче ство ва ли и дру ги фак то ри“.30) 

Ипак, глав ни уну тра шњи рас кол у Тур ској је сте онај у чи јој 
осно ви ле жи бо ја зан ве ли ког де ла тур ске јав но сти од мо гу ће исла-
ми за ци је др жа ве, ко ја је, по мно ги ма, од у век би ла и оста ла нај ве-
ћа прет ња тур ском се ку ла ри зму и „тур ској де мо кра ти ји“. Ипак, та 
„исла ми за ци ја“, у за ви сно сти од си ту а ци је и кон тек ста у ко јем се 
сам тер мин спо ми ње, а вр ло че сто слу жи и као из го вор за из бе га-
ва ње су шти не про бле ма са ко ји ма се су о ча ва тур ско дру штво, вр ло 
је дис пер зи ван по јам. То је по јам ко ји, а то да нас по ста је очи глед-
но, по при ма оно ли ко зна че ња ко ли ко има раз ли чи тих по ли тич ких 
плат фор ми ко је га упо тре бља ва ју или зло у по тре бља ва ју. Ка ко у 
са мој Тур ској „ислам ско пи та ње“ до би ја по себ ну ди мен зи ју, сма-
тра мо из у зет но ва жним да ука же мо не ке ва жне чи ње ни це, ко је су 
од у век иза зи ва ле кон тро верз не ре ак ци је, не са мо у Тур ској не го и 

26) Ibid.

27) За кон је до сту пан на: http://www.mev zu at.gov.tr/Mev zu at Me tin/1.4.211.pdf

28) Ви де ти члан 134. Уста ва Ре пу бли ке Тур ске: Su pra no te 23.

29) Su pra no te 24.

30) Ibid.
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у окру же њу. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва, ре ак ци је су би ле иза зва не 
не по зна ва њем су штин ске при ро де оно га у од но су на шта се за у зи-
ма ју раз ли чи ти ста во ви.

4.ИСЛАМИЗАЦИЈАИ(ИЛИ)ИСЛАМОФОБИЈА:
РЕАЛНОСТИЛИПАРАНОЈА?

Сва ка ко да је јед на од те ко ви на де мо крат ских дру шта ва 
стрикт на одво је ност ре ли ги је од др жа ве, а у дру штви ма ко ја при-
па да ју гра ђан ско-прав ној про ви ни јен ци ји, то је conditio sine qua
non би ло ка кве де мо крат ске над град ње. Ипак, не мо же се ре ћи, да 
је и по ред про кла мо ва не раз дво је но сти ре ли ги ја оста ла без ути ца ја 
на са вре ме но дру штво. 

Ту ма че ћи при ро ду са вре ме ног дру штва Ги денс (E.Gidens) 
ко јег у сво јој сјај ној сту ди ји на во ди про фе сор ка Га ври ло вић ис ти-
че, да је ре ли ги ја зна ча јан ак тер на дру штве ној сце ни и да „са вре-
ме но дру штво по спе шу је ре ли гиј ски ин те гра ли зам као од го вор на 
не си гур ност и про ме ну“.31) Тај про цес про до ра ре ли ги је на се ку-
ла ри зо ва не сфе ре на зван „де при ва ти за ци јом“ ко ји је ре ги стро ван 
у са вре ме ном дру штву и ко ји се на за па ду пре по зна је кроз „про-
те стант ски фун да мен та ли зам и ка то лич ку ре ак ци ју на абор тус“,32) 
за пра во озна ча ва но ве уло ге ко је ре ли ги ја за до би ја да нас и на чи не 
на ко ји ути че на дру штве не по ли ти ке, мо би ли шу ћи се по во дом мо-
рал них пи та ња, бра не ћи људ ска пра ва те по др жа ва ју ћи ет нич ки и 
на ци о нал ни иден ти тет,33) чи не ћи да:

„За ми ли јар де љу ди на све ту по нов ни успон ре ли ги ја тре-
нут но пред ста вља основ ни из вор за моћ њи хо вог иден ти те та, ко ји 
чу ва и шти ти сми сао, тра ди ци о нал не вред но сти, по ро ди цу, оби ча-
је и све оно што је мо дер ни за ци ја у свом гло бал ном хо ду мо ра ла 
да раз гра ди, да би обез бе ди ла се ку лар не усло ве за ка пи та ли стич ку 
при вре ду и тр жи ште.“34) 

Оно што је на ма на ро чи то за ни мљи во је сте и то, што про фе-
сор ка Га ври ло вић под се ћа, да је је дан од „по сло ва“ ко јим се ре ли-
ги ја ба ви у са вре ме ном дру штву и „кул тур на од бра на“, од но сно, 

31) Da ni je la Ga vri lo vić, Dobaupotrebe,religijaimoralusavremenojSrbiji,Fi lo zof ski fa kul tet 
Uni ver zi te ta u Ni šu, Niš, 2013, str. 15.

32) Ibid., 19.

33) Ibid., 18-19.

34) Ду шан Ма рин ко вић, Уводусоциологију(основниприступиитеме), ФА БУС, Но ви Сад, 
2005, стр. 169.
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„спре ча ва ње да про пад не на ци о нал на, ет нич ка, ло кал на или не ка 
дру га кул ту ра“.35) То за пра во зна чи да се у овим слу ча је ви ма „вер-
ски иден ти тет по ве зу је са ет нич ким у сим би о зу ко ја још увек у 
мо дер ном дру штву има ве ли ки емо ци о нал ни ле ги ти ми тет“.36) Све 
нам то го во ри да је од нос ре ли ги је пре ма са вре ме ном дру штву, с 
јед не стра не, али и од нос са вре ме ног дру штва пре ма ре ли ги ји, с 
дру ге стра не, је дан фе но мен ко ји се не да раз у ме ти ни ти об ја сни ти 
са мо раз ло зи ма пра ва и по ли ти ке, не го се, као дру штве ни фе но-
мен, тре ба по сма тра ти и са со ци о ло шког аспек та. На ро чи то и због 
то га, што са вре ме на со ци о ло шка ис тра жи ва ња ука зу ју на по раст 
ути ца ја ре ли ги је, и то не за ви сно од то га да ли је реч о дру штви ма 
ко је пер ци пи ра мо као мо дер ним, или о они ма ко је свр ста ва мо у 
тра ди ци о нал на. Са по зи ци је прин ци пи јел ног се ку ла ри зма, па ра-
док сал но је то, што ка ко ис ти че Тар нер (Turner) ко јег опет на во ди 
про фе сор ка Га ври ло вић: „у по ку ша ју да ре гу ли ше ре ли ги ју на јав-
ној сце ни, др жа ва ауто мат ски озна ча ва ре ли ги ју као ва жну и ис-
так ну ту“.37) 

Не мо же мо се оте ти ути ску да се мно ге од из ре че них кон-
ста та ци ја, а на ро чи то по след ња, ите ка ко мо гу тран спо но ва ти на 
са вре ме ну Тур ску, у ко јој је глав ни за да так „ке ма ли стич ких ре-
фор ми“ упра во и би ла те жња да се на пра ви рас кид са те о крат ском 
осман ском др жа вом, чи ји је са вре ме на Ре пу бли ка Тур ска прав ни 
сук це сор. Тај рас кид је ме ђу тим био мо гућ је ди но ра ди кал ним и 
све о бу хват ним ре фор ма ма. Те ре фор ме ни су би ле са мо по ли тич ке 
и прав не, не го су об у хва ти ле и обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру. Кре та-
ле су се од про ме не пи сма, тј. пре ла ска са арап ског пи сма на европ-
ску ла ти ни цу, до про ме не ар хи тек ту ре и про ме на у обла че њу.38) 

Та ко „сеп тем бра 1925. го ди не на сна гу сту па и вла ди на од-
лу ка о за тва ра њу свих те ки ја, ма лих џа ми ја (за ви ја) и ма у зо ле ја 
(тур бе та) и за бра на но ше ња оде ће њи хо вим слу жбе ни ци ма“.39) Ре-
ли ги о зна оде ћа би ла је до зво ље на са мо при ли ком вер ске слу жбе 
у вер ским објек ти ма, док је но вем бра исте го ди не сту пио на сна-
гу за кон о оба ве зи но ше ња ше ши ра и кач ке та за све тур ске гра ђа-
не му шког по ла.40) Дру гим ре чи ма, би ле су то ре фор ме ко ји ма се 
по ку шао про ме ни ти не са мо об лик вла да ви не, не го и иден ти тет 

35) Ibid., 20.

36) Ibid.

37) Ibid., str. 23.

38) Džen giz Ha kov, IstorijasavremeneTurske,op.cit., str. 91-98.

39) Ibid., str. 100.

40) Ibid.
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те свест на ро да, чи ји ка те го ри јал ни апа рат ни је био хе ле ни стич ки 
одн. европ ски. Био је то на род ко јег је кроз исто ри ју об ли ко ва ла 
ве ћин ска при пад ност јед ној ре ли ги ји и кул ту ри и ду га исто ри ја, 
и то то ли ко ду га, да се, по сма тра ју ћи из исто риј ске пер спек ти ве, 
Ата тур ко ва ре фор ма мо же по сма тра ти са мо као јед на епи зо да у об-
ли ко ва њу тог иден ти те та. 

Ја сно је да је ова ко ком пул зи ван пре о бра жај јед не на ци је, 
пре ма за ми сли иде о ло га и апо ло ге та ре фор ми био нео др жив. И то 
не са мо што из са вре ме не пер спек ти ве, при ме ри ре фор ми ко је смо 
спо ме ну ли пред ста вља ју сво је вр стан прав ни ана хро ни зам, ко ји се 
и да нас упор но по ку ша ва прав да ти по тре бом мо дер ни за ци је тур-
ског дру штва, већ и због то га, што се, на ро чи то уко ли ко се узме у 
об зир за ди ра ње ових ре фор ми у област ре ли гиј ског жи во та, мо же 
го во ри ти и о ду бо ком су ко бу са основ ним људ ским пра ви ма ко ја са 
по зи ци је по зи тив них ме ђу на род них про пи са пред ста вља ју за пра во 
фун да мен тал не ци ви ли за циј ске нор ме.

Кон крет но, за ко ни и уред бе о оба ве зном на чи ну оде ва ња, 
ко је су се по сте пе но у ета па ма ла га но ли бе ра ли зо ва ле, су све до 
ско ра би ле на сна зи у Тур ској. Те од ред бе би ле су у су прот но сти 
са ве ли ким бро јем ме ђу на род них до ку ме на та у ко ји ма се га ран ту ју 
ре ли гиј ске сло бо де. Та ко  се у чла ну 18. Уни вер зал не де кла ра ци је 
о људ ским пра ви ма пред ви ђа да:

„Сва ко има пра во на сло бо ду ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве-
сти; ово пра во укљу чу је сло бо ду про ме не ве ро и спо ве сти и уве ре-
ња и сло бо ду да чо век сам или у за јед ни ци с дру ги ма, јав но или 
при ват но, ма ни фе сту је сво ју ве ру или уве ре ње под у ча ва њем, оби-
ча ји ма, мо ли твом и об ре дом“.41)

Ско ро иден тич ну од ред бу са др жи и члан 18. ст. 1. Ме ђу на-
род ног пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма, уз огра ни че ње 
ко је је пред ви ђе но у ста ву 3. исто га чла на, да се ова сло бо да не 
мо же вр ши ти на на чин да се њо ме на ру ша ва јав на без бед ност, без-
бед ност по рет ка, здра вља и мо ра ла као и основ на пра ва и сло бо де 
дру гих ли ца, из ко јих се раз ло га ове сло бо де мо гу евен ту ал но за-
ко ном огра ни чи ти.42) 

Иста од ред ба са др жа на је у чла ну 9. Европ ске кон вен ци је за 
за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да.43)

41) Vi dan Ha dži-Vi da no vić i Mar ko Mi la no vić, Međunarodnojavnopravo-zbirkadokumenata,
Be o grad ski cen tar za ljud ska pra va, Be o grad, 2005, str. 104.

42) Сл.листСФРЈ(Међународниуговори),7/71

43) Сл.листСЦГ(Међународниуговори), 9/03
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По ста вља се он да јед но ло гич но пи та ње: ка ко је би ло мо гу ће 
да огра ни че ња у по гле ду кон зу ми ра ња вер ских пра ва, и по ред на-
ве де них ме ђу на род них до ку мен та ко ји ма се иста га ран ту ју, то ли ко 
ду го ег зи сти ра ју у тур ском дру штву? 

Раз ло га на рав но има ви ше, али је је дан од кључ них за пра во, 
бо ја зан од то га, да Тур ска, об зи ром на све сво је спе ци фич но сти, 
про це сом, ка ко су га на за па ду на зва ли „пу за ју ће исла ми за ци је“ 
скли зне ка те о крат ском по рет ку, и ти ме као јед на ве ли ка зе мља, 
до дат но де ста би ли зу је иона ко по ла ри зо ва ну и не ста бил ну ме ђу-
на род ну по ли тич ку сце ну. Због то га се на За па ду сва ка ли бе ра ли-
за ци ја вер ских сло бо да у Тур ској за пра во по сма тра са не ве ри цом 
и зеб њом, у ко јој се за пра во за бо ра вља ју де мо крат ски ко ре ни и 
иден ти те ти тог про це са са пра ви ли ма ко ја ва же упра во у раз ви је-
ним европ ским зе мља ма.  Та ко је Тур ска као ве ћин ски му сли ман-
ска зе мља и зе мља кан ди дат за ула зак у Европ ску уни ју, до ско ра 
би ла и је ди на европ ска зе мља у ко јој је ва жи ла за бра на но ше ња 
тра ди ци о нал не му сли ман ске ма ра ме у шко ла ма и уни вер зи те ти ма, 
док слич не за бра не не по сто је у остат ку Евро пе одн. у зе мља ма 
са ве ћин ским хри шћан ским ста нов ни штвом. Ова кви па ра док си се 
мо гу је ди но об ја сни ти чи ње ни цом, да се прет по ста вља да је у Тур-
ској ве ћа опа сност од пот пу не исла ми за ци је и да због то га те ме-
ре упра во у Тур ској мо гу оства ри ти же ље ни ефе кат. Тај ефе кат је 
оста ја ње Тур ске на кур су мо дер ни за ци је и европ ски опре де ље ног 
пу та. Но да ли су ти раз ло зи до вољ ни да оправ да ју до ско ра шње за-
бра не у по гле ду оде ва ња? 

Пре све га, обла че ње у скла ду са пра ви ли ма ко је на ла же Ше-
ри јат, ни су са мо део уоби ча је ног фол кло ра ко ји је при су тан у му-
сли ман ском све ту, већ пред ста вља ју ре ли гиј ске по сту ла те ко ји 
цр пе сво ју прав ну сна гу из му сли ман ске све те књи ге, у ко јој је на-
ве де на од ред ба о на чи ну по кри ва ња же на им пе ра тив но од ре ђе на.44) 
У скла ду са тим, по кри ва ње гла ве је за ве ру ју ћу му сли ман ку на чин 
прак ти ко ва ња ве ре, а за бра на истог је сте јед на ка ус кра ћи ва њу тог 
пра ва. То је сва ка ко аспект ко ји на За па ду ни је схва ћен на од го ва-
ра ју ћи на чин, па оту да и бо ја зан да са мо по кри ва ње пред ста вља у 
исто вре ме и знак ислам ског ра ди ка ли зма. И та ко се опа сност ви ди 
у не че му што пред ста вља аспект сло бод ног ис по ве да ња ве ре, док 
се, с дру ге стра не, за по ста вља су штин ски из вор не ра зу ме ва ња. Ти 
раз ло зи за крај њи ре зул тат и за и ста мо гу до ве сти до пот пу ног рас-
ки да Тур ске са ње ном европ ском бу дућ но шћу па мо жда и скре та-
ње у де сно, и то у прав цу те о кра ти за ци је дру штва ко је не же ли не 
са мо Евро па, не го мо жда и нај ве ћи про це нат гра ђа на са ме Тур ске. 

44) Вид.: Kur’an, XXIV : 31, Sa ra je vo, 1987. (Pre vod: Be sim Kor kut).
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За ни мљи во је да је опет реч о раз ло зи ма иде о ло шко-кул ту ро ло шке, 
да не ка же мо вер ске при ро де. Оно што је за ни мљи во је сте то, што 
се у овом слу ча ју они на ла зе не у Тур ској, већ упра во у Евро пи, 
ко ја, чи ни се и да нас па ти од евро цен три стич ког по гле да на свет и 
до жи вља ва ња соп стве них, у би ти ју део-хри шћан ских вред но сти, 
уни вер зал но при хва тљи вим.45)

5.ЕВРОПАРАЗЛИЧИТОСТИИЛИЕВРОПАИСТИХ?

Још је у сво јој чу ве ној при чи о Ма лом прин цу, ко ја по ду би-
ни по ру ка ко ју у се би но си, пре ва зи ла зи кла сич ну бај ку, Ан то ан де 
Сент-Ег зи пе ри (AntoinedeSaint-Exupéry)под се тио на то, ко ли ко 
је Евро па уве ре на у ис прав ност соп стве них ста во ва и по гле да, не-
за ви сно од то га ко ли ко они не ка да мо гу би ти и бе сми сле ни. Он ту 
по ја ву при ча ова ко:

„Имам озбиљ них раз ло га да ве ру јем да је пла не та са ко је је 
до шао Ма ли принц асте ро ид В 612. Је дан тур ски астро ном при ме-
тио је те ле ско пом тај асте ро ид 1909. го ди не, и то са мо је дан пут. Он 
је та да све ча но при ка зао сво је от кри ће на Ме ђу на род ном кон гре су 
астро но ма. Али му ни ко ни је ве ро вао због ње го вог оде ла. Та кве су 
од ра сле осо бе. Сре ћом по асте ро ид  В 612, не ки тур ски дик та тор 
је, под прет њом смр ти, на мет нуо свом на ро ду европ ски на чин оде-
ва ња. Астро ном је по но вио свој при каз 1920. го ди не, вр ло от ме но 
об у чен. И ово га пу та сви су би ли ње го вог ми шље ња“.46)

 Упра во на ту чи ње ни цу под се ћа чу ве ни про фе сор ме ђу на-
род ног пра ва Мар ти Ко ске ни е ми (Martti Koskenniemi) ка да ка же 
сле де ће:

„Европ ска је тра ди ци ја но си ти кра ва ту на фор мал ним ску по-
ви ма. То сва ко мо же, али то има свој кон текст и исто ри ју“.47)

Иден ти тет је, ка же Ко ске ни е ми „при ча ко ју при ча мо о се би 
са ми ма“ а оно што су Евро пља ни ис при ча ли о се би до са да, уко ли-
ко се чи та ју члан ци из пре сти жних ен ци кло пе ди ја са мо „до ка зу је 
су пре ма ци ју европ ске ци ви ли за ци је кроз европ ски до при нос ус по-

45) Вид.: Се над Га нић и Ми лош Пе тро вић, „Кон цепт ци ви ли зо ва них на ро да као не при-
хва тљив ана хро ни зам у са вре ме ном ме ђу на род ном пра ву“, Правненормеувременуи
простору, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у 
Ко сов ској Ми тро ви ци,  2012, стр. 351-366.

46) Ан то ан де Сент-Ег зи пе ри, Малипринц, Но лит, Про све та, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 
Бе о град, 1979, стр. 19-20.

47) Mart ti Ko sken ni e mi, „In ter na ti o nal law in Euro pe: Bet we en Tra di tion and Re ne wal“, Euro-
peanJournalofInternationalLaw, (2005), Vol. 16, No. 1, p. 114.
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ста вља њу за ко на при ро де и на ро да (droitdenatureetdesgens).“.48) 
Спо ми њу ћи ве ли ке ан тич ке и сред ње ве ков не ми сли о це од Ци це ро-
на и рим ских прав ни ка, пре ко ка то лич ких ин те лек ту а ла ца Ви то риа 
(Vitoria) и Ле Фи ра (LouisLeFur), па све до „про те стант ских ак ти-
ви ста“ Ху га Гро ци у са (HugodeGroot) и Блун чли ја (JohannCaspar
Blluntshli), на ла зи, да „ни ко од ових љу ди ни је раз ми шљао о Евро-
пи као о про сто ло кал ном пој му, већ као о не че му што од сли ка ва 
уни вер зал ност“.49) Овај пи сац иде и да ље па ка же:

„Баш као што је и Мар тенс го во рио је зи ком чо ве чан ства, то 
исто је чи нио и Ха ви јер Со ла на у ве зи са НА ТО пла но ви ма о по ле-
та њу ка Ср би ји 1999. го ди не“.50)

Ко ске ни е ми под се ћа и на ре чи ита ли јан ског ми ни стра ино-
стра них по сло ва ко ји је вој но при су ство у Ира ку прав дао ста вом: 
„Ми смо у Ира ку из пот пу но истих раз ло га због ко јих смо на Ко-
со ву, Аф га ни ста ну и мно гим дру гим ме сти ма где сла би тр пе по-
те шко ће. То је ис кљу чи во ху ма ни тар на ми си ја ко ју ће мо ис пу ни-
ти“.51) 

Ипак, по ста вља пи та ње Ко ске ни е ми под се ћа ју ћи на ак ци је 
ко је су из го то во иден тич них раз ло га европ ске др жа ве у 19. ве ку 
пред у зи ма ле про тив Тур ске: „Али ка ко не ка кон крет на тра ди ци ја 
мо же го во ри ти у име чи та вог чо ве чан ства? Шта мо же би ти раз лог 
за Ср бе или Тур ке да по ве ру ју у то? То је за си гур но ко ло ни ја ли-
зам... Ту уни вер зал не вред но сти по ста ју за пра во уни вер зал на при-
ви ле ги ја“.52)

У сва ком слу ча ју, вр ло ин ди ка тив но, а оста вља ју ћи про сто ра 
за ин тен зив но про ми шља ње, Ко ске ни је ми по ста вља пи та ње освр-
ћу ћи се на европ ске ин те гра ци је: „За што би при кљу че ње Тур ске 
био про блем?“53)

По ста вља ју ћи исто пи та ње, од го вор ко ји нам се ну ди са да 
по ста је сло жен и ком по зи тан. Раз ло зи не спо ра зу ма ни су јед но-
смер ни. Оно ли ко ко ли ко у Тур ској за и ста по сто ји опа сност од ра-
ди ка ли за ци је ислам ског еле мен та, то ли ко исто у Евро пи ве ко ви ма 
ег зи сти ра исла мо фо би ја на раз ли чи тим ни во и ма. Чи ни се као да 
се ова два фе но ме на хра не је дан дру гим. Ко нач но, ни је ли нај у ти-

48) Ibid.

49) Ibid.

50) Ibid., p. 115.

51) Ibid.

52) Ibid.

53) Ibid.
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цај ни ји ли дер у Европ ској уни ји, не мач ка кан це лар ка Ан ге ла Мер-
кел не дав но из ја ви ла да је мул ти кул ту ра ли зам у Не мач кој пот пу но 
про пао и да ими гран ти мо ра ју учи ни ти ви ше ка ко би се ин те гри са-
ли у не мач ко дру штво. О ко јим ими гран ти ма го во ри Ан ге ла Мер-
кел? Да ли о ми ли о ни ма Ту ра ка ко ји жи ве у Не мач кој, или пак, 
о по тен ци јал ним ми ли о ни ма Ту ра ка ко ји би кре ну ли пут Не мач ке 
истог тре нут ка ка да би се европ ске гра ни це отво ри ле и за њих, као 
и за све оста ле зе мље кан ди да те? При ча у ко јој је Тур ска схва ти ла 
по ру ке ко је јој се де це ни ја ма ша љу из Бри се ла и дру гих европ-
ских адре са чи ни нам се мно го ре ал ни јом. И упра во је то, не ра до 
од у ста ја ње од европ ске при че, оно што тур ско дру штво окре ће на 
дру гу стра ну. На зна ке да је реч о за о кре ту ка по ли ти ци нео о сма-
ни зма ни су без осно ва, на ро чи то ако се узме у об зир им пе ри јал на 
про шлост ко ја се у свим бив шим им пе ри ја ма ро ман ти чар ски укра-
ша ва и при ка зу је. И ко ја се у са мој Тур ској не до жи вља ва на исти 
на чин ка ко је до жи вља ва ју на ро ди ко ји се те про шло сти не ра до 
се ћа ју. На ту ам би ва лент ност у пер цеп ци ји и ауто пер цеп ци ји под-
се ћа и про фе сор Дар ко Та на ско вић ка да ука зу је на ар гу мен те ко је 
у при лог свог европ ског иден ти те та да ју тур ске ди пло ма те на по-
ми њу ћи да је Тур ска већ шест ве ко ва при сут на у Евро пи, док се, 
са дру ге стра не да ју кон тра ар гу мен ти. Та ко Ној ман, ко јег на во ди 
про фе сор Та на ско вић ис ти че сле де ће:

 „За од но се из ме ђу др жа ве на след ни це Осман ског цар ства 
и Евро пе, и да ље се мо же ре ћи да су обе ле же ни кон сти ту тив ним 
ис кљу че њем Тур чи на, ко је је би ло кључ но за на ста нак Евро пља-
ни на“.54)

Иде о ло шке ба ри је ре на обе ма стра на ма сва ка ко су при сут-
не. У том сми слу је страх од исла ми за ци је за јед не, исто што је 
за дру ге страх од од ба ци ва ња. За то су нам илу стра тив ни ста во ви 
ко ји из но си дан ски по сла ник у Европ ском пар ла мен ту Ме серш мит 
(MortenMesserschmidt) а на во ди про фе сор Та на ско вић: 

„Тур ска и Евро па су по треб не јед на дру гој, али у окви ри ма 
до бро су сед ства. Бе сми сле ни пре го во ри ко ји се во де о члан ству по-
ка за ли су се као ћор со как и, по мом ми шље њу, са мо гу би мо дра го-
це но вре ме на тај про је кат, с мо гућ но шћу да ре зул тат бу ду по ре ме-
ће ни од но си из ме ђу на ших зе ма ља и Тур ске. Тек кад Евро па ски не 
иде о ло шку по ве ску с очи ју, би ће мо у ста њу да кре не мо на пред и 
ус по ста ви мо но ви оквир за парт нер ство из ме ђу ЕУ и Тур ске за 21. 
век“.55)

54) http://www.ma ga zin-ta bloid.com/ca so pis/?id=06&br=258&cl=30, пре у зе то да на 14. 01. 2014.

55) Ibid.
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6.УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Мо гућ ност да у том ду гом и ис цр пљу ју ћем од но су Евро пе и 
Тур ске до ђе до ре ме ће ња од но са ни је без осно ва, јер се, као што 
смо ис та кли, уз пре гршт еуфе ми за ма, за пра во по ку ша ва ју из бе ћи 
ре ћи исти не, ко је на раз ли чи те на чи не из би ја ју на по вр ши ну. И чи-
ни нам се као да та игра ко јој се не на зи ре крај, вре ме ном по ста је 
све опа сни ја, а про бле ми ко је ства ра озбиљ ни ји. За мно ге су ин си-
сти ра ња ко ја до ла зе из Евро пе о су о ча ва њу Тур ске са по ступ ци ма 
пре ма Јер ме ни ма 1915. го ди не, са мо још је дан до дат ни при ти сак 
на Тур ску ка ко би се од ло жи ло оно што се већ са да мно ги ма чи-
ни ма ло ве ро ват ним. И док јед ни пи шу о од го вор но сти Тур ске за 
ге но цид,56) дру ги пак под се ћа ју на јед ну, ре кли би смо ло гич ност 
ко ја се у овом слу ча ју за бо ра вља, а то је, да „по сто ја ње зло чи на 
ге но ци да на ле га лан на чин мо же би ти утвр ђе но је ди но од стра не 
су ди ја над ле жног и ком пе тент ног три бу на ла на осно ву про пи са них 
кри те ри ју ма и на кон фер и не при стра сног су ђе ња“.57) 

Ипак, мо гу ће је и да у под ло зи це ле при че сто је и не ки дру-
ги раз ло зи. Иако мит о кон фрон та ци ји на не ки на чин до жи вља ва 
сво ју мо дер ну ре ин кар на ци ју, у су шти ни, ка ко се на во ди у јед ној 
ин те ре сант ној сту ди ји: и за му сли ма не и за не му сли ма не, ислам је, 
у исто вре ме, био и објек тив на али и су бјек тив на ствар, ре зул тат 
њи хо вог ве ро ва ња, исто ри је и оби ча ја дру штва у ко јем жи ве“.58) А 
мо жда се ипак раз ло зи кри ју у оно ме о че му је пи сао Хан тинг тон 
(SamuelHuntington), а то је, да по во ди кон флик та из ме ђу исла ма 
и за па да ле же у фун да мен тал ним пи та њи ма ко ја се од но се на моћ 
и на кул ту ру, где је нај ва жни је пи та ње „ко вла да и над ким се вла-
да“?.59)

Ако про бле ми ле же у пи та њу ко је по ста вља Хан тинг тон, он-
да нам се Тур ска као ре ги о нал на си ла, са сво јим спољ но по ли тич-
ким аспи ра ци ја ма од ко јих не од сту па, сва ка ко не укла па у европ-
ску ви зи ју. Али, Евро па би у том слу ча ју тре ба ла да то ја сно и ка же. 
У про тив ном, сви за јед но ула зи мо у па ра но ју иде о ло шких раз ли ка, 
ко је нам се, на жа лост, при ка зу ју не по мир љи вим.

56) Va hagn Ave dian, „Sta te Iden tity, Con ti nu ity, and Re spon si bi lity: The Ot to man Em pi re, The 
Re pu blic of Tur key and teh Ar me nian Ge no ci de“, EuropeanJournalofInternationalLaw, 
Vol. 23, No. 3, 2012, pp. 797-820.

57) Pu lat Ta car and Ma xi me Ga uin, „Sta te Iden tity, Con ti nu ity, and Re spon si bi lity: The Ot to man 
Em pi re, The Re pu blic of Tur key and teh Ar me nian Ge no ci de: A Reply to Va hagn Ave dian“, 
Euro pean JournalofInternationalLaw, Vol. 23, No. 3, 2012, pp. 821-835.

58) Da vor Mar ko, ZarnazapadupostojinekidrugiBog?, Kon rad Ade na u er Sti fung, Sa ra je vo, 
2009, str. 55.

59) Sa muel Hun ting ton, TheClashoftheCivilizationandtheRemakingoftheWorldOrder, The 
UK: Free Press, 2002, str. 212.
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TURKEYINMEETINGS
WITHEUROPEANDITSOWNIDENTITY

Resume
Re pu blic of Tur key stays in the sta tus of „eter nal can di da te“ re-

gar ding the full ac cep tan ce in Euro pean Union. Such a sta tus bur dens 
the re la ti ons bet we en Tur key and EU and de ve lops, con si de ring Tur-
kish si de, the im pres sion of non-ac cep tan ce ac com pa nied with the bit-
ter ness. 

Du ring the be gin ning of 21st cen tury and du ring last de ca des of 
the 20th cen tury Tur key ha ve been en co un te ring dif fi cul ti es to me et we-
stern de moc ra ci es. It has ne ver been of gre at sig ni fi can ce to the west 
due to the ob vi o us dif fe ren ce bet we en un der stan ding of the mo ti ves of 
the ap pro ach in Tur key and EU. Ho we ver, sup port and com men da ti ons 
we re not left out and Tur key was per ce i ved as „lo nely light at the ga-
te of na ti ons“ and a suc cessful pro ject of „a de moc ra tic Mu slim sta te“ 
which sho uld ser ve as a mo del not only for the co un tri es of Mu slim 
world but to all co un tri es of „the third world“. 

For a who le cen tury a fa ult pic tu re had been cre a ted abo ut a co-
un try that sur pri ses ne vert he less due to its si ze and hi sto ri cal ro le it had 
had in the past. Tur key was seen as an out si der for all of that ti me whilst 
no one emp ha si zed eno ugh a de ep ano maly that sor ted Tur kish so ci ety 
in the gro up of the most ri gid and most non-de moc ra tic so ci e ti es even 
tho ugh it was se e mingly de moc ra tic and plu ra li stic so ci ety. 

Why is it li ke that the aut hors tried to esta blish thro ugh le gal and 
po li ti cal analysis of so me im por tant ele ments of Tur kish go vern men tal 
system. The aim was not to pro vi de a full an swer but so met hing mo re 
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mo dest with the in ten tion to ex pla in mo re cor rectly the vi ews the se re-
la ti ons are ta ke. 

Alt ho ugh Tur key still do es not gi ve up its Euro pean co ur se it 
co mes ac ross the chal len ges that are not me re con di tion ful fil lment of 
Brus sels con di ti ons. In re cent few years when Tur kish eco nomy grows 
un stop pably a mo re con spi cu o us pro blem emer ges that Tur kish so ci ety 
must sol ve. Fa cing this pro blem may mean fi nal re vi sion of the cho sen 
pat hway to wards Euro pe. It is the is sue of the iden tity that is in cre a-
singly per me a ted by Islam. 

Furt her mo re, the re is the qu e sti on of le gal ano ma li es of Tur kish 
system that con ta i ned re gu la ti ons which are per ce i ved in „the ci vi li zed 
world“ as blunt vi o len ce over de moc racy and ba sic li ber ti es. 

One of the ano ma li es is the con sti tu ti o nal and le gal sta tus and 
aut ho ri ti es of Tur kish Army. For exam ple, sin ce 1960 Tur key has ex pe-
ri en ced fo ur mi li tary co ups so lo gic ra i ses the fol lo wing qu e sti on: What 
was it that ma de Tur key so un sta ble sta te? 

Sin ce the ti mes of Ke mal Ata turk that in tro du ced se cu lar sta te 
or der in 1919 Tur key finds it self at the con stant cle a va ge bet we en Islam 
iden tity and its se cu lar pre sent that is main con di tion of its pos si ble 
fu tu re ac com plis hment of Euro pean in te gra tion. This cle a va ge de man-
ded a for mu la that wo uld pro vi de long la sting of this se cu lar co ur se. 
This for mu la had to be at le ast as strong as the re a sons that re qu i red 
its in stal lment in to the Tur kish le gal fra me work. It was sol ved by com-
ple men ting the usual ro le its Army has, de fen se of co un try, by a new 
ro le that re qu i red its re so ur ces to be at hand when sol ving in ter nal sta te 
pro blems.  The law on ar med for ces of Tur key un til re cently aut ho ri-
zed the army to pro tect the in ter nal form of go ver ning. This re gu la tion 
le gally em po we red the army for de ca des to ef fect po li ti cal li fe i a way 
that is con trary to the de moc ra tic prin ci ples. Tur kish army be ca me the 
usur per of po li ti cal do main, propriomotu,  by as ses sing the le vel of je-
o pardy the re pu bli can way of go ver ning ex pe ri en ced be si des pro tec ting 
the sta te. This was the army was the en tity suigeneris that si mul ta ne-
o usly pro tec ted Tur kish sa fety from the out si de, and on the ot her hand 
had been a de sta bi li zing fac tor from the in si de.  This le gal re gu la tion 
was chan ged on 13th July 2013 which the ro le of army was nar ro wed 
in to con sti tu ti o nal fra me and is li mi ted to „the de fen se of Tur kish sta te 
from the thre ats and dan gers co ming abroad“. 

Ho we ver, the key in ter nal di vi sion in Tur key is the one that can 
be ex pla i ned as a fe ar of the ma jo rity of Turks that isla mi za tion can be 
re tri e ved and re in tro du ced what ma kes the big gest thre at to the se cu la-
rism and „Tur kish de moc racy“ for all ti mes. 
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Re gar ding pos si ble de se cu la ri za tion the fe ar can be ex pla i ned 
via fact that Tur key may stray by the pro cess „of slow isla mi za tion“ 
to wards a the oc ra tic mo del and thus de sta bi li ze ad di ti o nally al ready po-
la ri zed and we ak in ter na ti o nal po li ti cal sce ne, sin ce it is a lar ge co un try. 
For this re a son, each li be ra li za tion of re li gi o us fre e doms in Tur key is 
seen with dis be li ef by the west which for gets, due the an xi ety, the de-
moc ra tic ro ots and iden ti ti es of the pro cess with ru les that are on po wer 
in de ve lo ped Euro pean co un tri es.  

The se cond pro blem is the fact that the ex tent of dan ge ro us and 
ra di cal Islam ele ments de ve lop ment that is pos si ble in Tur key is equ al 
in pos si bi lity as se ve ral cen tu ri es long pho bia of Islam that exists at va-
ri o us le vels in Euro pean co un tri es. It se ems that the se two phe no me na 
sup port the exi sten ce of each ot her whilst ide o lo gi cal bar ri ers re main 
at both si des. Fe ar from isla mi za tion for ones is the sa me as the fe ar of 
re jec tion for the ot hers. 

The aut hors cla im the at ti tu de, ba sed upon ava i la ble da ta analy-
sis that Tur key as re gi o nal po wer with its fo re ign po licy aspi ra ti ons it 
do es not re ti re can not fit in to the Euro pean vi sion. But Euro pe sho uld 
say this loud and cle ar. In con trary, we all en ter in to pa ra noid sta te of 
ide o lo gi cal dif fe ren ces which ha ve un for tu na tely been pre sen ted as ir-
re con ci la ble.  
Key words:  Tur key, Euro pean Union, Euro pe, Islam, isla mi za tion, iden tity, 

se cu la rism
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