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          Summary: After multiyear „treating“ Middle East, Turkish Ministery of fo-
reign affairs schedule reached West Balkans. Unlike 90’s turkish officials lead by 
the minister of foreign affairs Ahmet Dovutoglou, do not pass Belgrade, and they 
are trying, regardless to Turkish recognition of Kosovo, to set as closer as possible 
relations with Belgrade. Dinamic foreign policy of Turkey on the ex-Yugoslavian 
area, was not, however, gladly accepted among everyone. Although turkish officials 
in their public appearances deny any imperial aspirations of Turkey, unhappily 
formed statements that from time to time come up, as well as some published works, 
like the current Turkish minister of foreign affairs’ book „Strategic depth“, guide to 
thinking and provoce more serious watch of turkish diplomatic activities and com-
plete political-economic angagement of Turkey in this area. 
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          Сажетак: Након вишегодишњег „бављења“ Блиским истоком, на дне-
вни ред турског министарства спољних послова дошао је и Западни Балкан. 
За разлику од деведесетих година, турски званичници предвођени министром 
спољних послова Ахметом Давутолуом, не заобилазе Београд, и настоје, да 
без обзира на турско признање независности Космета, успоставе што је 
могуће тешње односе са Београдом. Динамичну спољну политику Турске, на 
простору бивше Југославије, ипак, нису сви дочекали са одушевљењем. Иако, 
турски званичници у својим наступима децидирано негирају било какве импе-
ријалне аспирације Турске, несрећно сковане изјаве које се појаве с времена на 

                                                            
 Магистар политичких наука, без запослења. Живи у Београду. 
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време, као и нека објављена дела, попут књиге садашњег турског министра 
спољних послова Ахмета Давутолуа, „Стратегијска дубина“, наводе на раз-
мишљање и подстичу озбиљније праћење турских дипломатских активности 
и свеукупног политичко-економског ангажмана Турске на овим просторима..        

         Кључне речи: Турска, Ахмет Давутолу, бивша Југославија, НАТО, 
САД, муслиманске мањине на Балкану, рат у БиХ, интервенција НАТО-а на 
СРЈ, Рашка, јачање саобраћајне инфраструктуре, повратак Турске на Запа-
дни Балкан 

 

Увод 

         Већ само летимичан поглед на прве дане Републике Турске и њену 
спољну политику, откривају у којој се мери Турска променила. Наиме, 
иако су ратови вођени крајем XIX и почетком XX века проузроковали 
снажно изражену фобију од Запада, странаца и немуслимана, оснивач 
Турске Мустафа Кемал Ататурк (Mustafa Kemal Atatürk) је успео да за-
падњаштво (Batıcılık) постави као један од два стуба турске спољне по-
литике коју је Турска спроводила све до доласка Тургута Озала на вла-
ст. Ова наизглед нелогична комбинација ипак има своје логично објаш-
њење. „Стара“ османска а од 1923. године „нова“ турска елита предво-
ђена Ататурком је сматрала да се новооснована турска република од не-
пријатеља може заштитити само уколико културно и политички поста-
не део његовог света. Паралелно са тим, Ататуркова елита је настојала 
да посредством образовног система које ће промовисати чисто турски 
национализам (Milliyetçilik) појача већ постојеће неповерење према све-
му што долази споља. Управо захваљујући овом неповерењу, које ће 
временом прерасти у праву параноју по којој је Турска окружена са 
свих страна окружена непријатељима, млада република је успела да 
обезбеди унутрашњу кохезију и са изузетком Курда успешно изврши 
стапање разнородних муслиманских заједница у једну недељиву турску 
нацију. Рат за независност, издаја Арапа и балканских хришћанских на-
рода су постали саставни делови оснивачког мита републике, а разоча-
рење понашањем ових „незахвалних“ поданика Царства је утицало на 
одлуку Турске да се окрене себи и да се дистанцира од отоманског нас-
леђа на Балкану и Блиском истоку. “Само Турчин може бити пријатељ 
Турчину“ (Türk’ün Türk’ten Başka Dostu Yoktur) каже позната турска из-
река. Пактом Балканског споразума који су 9. фебруара 1934. године у 
Атини потписале Југославија, Турска, Грчка и Румунија, Анкара је јас-
но демонстрирала своју политику антиревизионизма (Statükoculuk) која 
је постала други принцип турске спољне политике. Тачно 60 година на-
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кон што су постављени ови темељи турске спољне политике, харизма-
тични премијер Тургут Озал је започео промене у унутрашњој и спољ-
ној политици и тиме отворио ново поглавље у односима Турске са сво-
јим суседима.     

Поновно откривање Балкана 

         Совјетска војна интервенција у Авганистану (1979) и пад шаха 
Ризе Пахлавија (1979) озбиљно су уздрмали америчке интересе и поре-
метили равнотежу снага на Блиском истоку у корист СССР-а, али су са 
друге стране повећали интересовање САД за прилике у Турској. Војни 
удар од 12. септембра 1980. године, у чијем организовању многи у Тур-
ској виде „америчке прсте“, унео је велике промене како у спољну тако 
и у унутрашњу политику Турске. Наиме, војни удар је уклонио владу 
која се противила повратку Грчке у војно крило НАТО-а, и тиме обез-
бедио компактност јужног крила НАТО-а која је била преко потребна 
након исламске револуције у Ирану и уласка Совјета у Авганистан. 
Што се унутрашње политике тиче, по први пут, држава не само да није 
настојала да потисне политички ислам, као што је то радила у претход-
ним деценијама, већ га је напротив подстицала и промовисала. Умерени 
ислам (Ilımlı İslam) је био замишљен као турско-амерички „противот-
ров“ на извоз радикалног ислама из Ирана, а афера „Рабита“ је показала 
да су управо у време највећег позивања на Ататурка и кемализам, турс-
ке имаме на служби у западној Европи (у временском раздобљу од 1982 
до 1984. године) финансирали Саудијци, тачније саудијска шеријатска 
фондација Рабита.  

         За разлику од секуларне елите која је превасходно захваљујући 
подршци војске, деценијама покушавала да Османско царство избаци 
из колективног сећања турског народа, а уместо изучавања историје ис-
тог, предност давала далекој и у доброј мери на легендама заснованој 
предисламској историји Турака, нова елита са Озалом на челу је показа-
ла живо интересовање за бивше османлијске поседе у којима је видела 
шансу за освајање нових тржишта и остваривање политичког утицаја. 
Онога тренутка када је ислам повратио своје место у турској политици, 
постало је јасно да питање турских и муслиманских мањина на Балка-
ну, Кавказу и Блиском истоку, дакле територијама некадашњег Османс-
ког царства, неће бити заобиђено, односно да ће бити актуелизовано 
чим се за то буде указала прилика. Другим речима, турско-исламска 
синтеза (Türk-İslam Sentezi) је створила политичке предуслове за напу-
штање антиревизионизма као једног од два принципа турске спољне 
политике и отворила Турској пут ка Балкану, Блиском истоку и Кавка-
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зу. Прилику за повратак на Балкан, Турска није морала дуго да чека. Ра-
тови и бившој Југославији, а пре свега рат у Босни и Херцеговини 
(БиХ), био је позив Турској да заузме своје место на политичкој карти 
Балкана, али и прекретница у односима са Београдом.  

         Међутим, од самог рата у БиХ и већ поменуте турско-исламске 
синтезе која је утрла пут ка Балкану, на однос и промену турске спољне 
политике према југословенској кризи, утицала је много више промена 
политике Вашингтона према истој. Неспособност ЕУ да реши кризу на 
тлу бивше Југославије и одлука САД да одустану од концепта јединст-
вене Југославије у ма ком облику, били су јасни знаци Анкари да је нео-
пходна ревизија њене дотадашње политике према Београду. „Ослобође-
ни“ Балкан, туркофонске муслиманске државе Централне Азије и узав-
рели Кавказ дали су САД, а самим тиме и Турској прилику да интерве-
нише и учврсти своје позиције на овим „до јуче“ неприступачним прос-
торима. „У том хегемонском пројекту турској спољној политици је до-
дељена улога подизвођача радова“.1 Поред испуњавања ових, да их 
назовемо „савезничких обавеза“, Анкара је у распаду Југославије и фор-
мирању нових држава са  муслиманским мањинама, видела своју шансу 
да се после „седам деценија званичне амнезије“ као важан регионални 
играч врати на Балкан, дакле на исти онај регион који је почетком про-
шлог века „скренуо драгоцену пажњу и енергију са чисто турског бића 
Анадолије и на крају издао Турке“.2 Турска је признала све државе које 
су прогласиле независност, а неретке критике на рачун немачке полити-
ке према Југославији и хвалоспеви на рачун Србије, попут оног да је „у 
турском интересу“ да се са „Србима као најмоћнијем, најенергичнијем 
и најдинамичнијем народу Југославије“ „успоставе што тешњи одно-
си“, који су се могли чути са говорнице турске скупштине, престали су 
са променом политике према Београду и са вестима о првим жртвама 
рата у БиХ.3  

                                                            
1 Видети: İlhan Uzgel, “Türkiye ve Balkanlar: Bölgesel Güç Yanılsamasının Sonu”, у Mu-
stafa Aydın ve Çağrı Erhan (eds.), Beş Deniz Havzasında Türkiye, Siyasal Kitabevi, Ankara, 
2006, p. 225. 
2 Видети: Марија Тодорова, Имагинарни Балкан, Библиотека XX век, Београд, 1999, 
стр. 93-94.  
3 У расправама које су се водиле у турској скупштини све до рата у Босни и поред ви-
дљиве неоосманске црте нема много критика упућених на рачун Срба. Штавише, као 
главни кривци за хаос означавани су Немачка и Ватикан. Говорећи испред посланичке 
групе СХП партије посланик Али Динчер (Аli Dinçеr) је истакао да “Срби као најмоћ-
нији, најенергичнији и најдинамичнији народ Југославије у овом тренутку са правом 
бране јединство Југославије. Турска мора бринути о православним Србима Османли-
јама и осталим југословенским Османлијама – Македонцима, Бошњацима, Албанцима 
и Турцима” изричит је Динчер. Видети: TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: 19, Cilt: 1, Ya-
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         Слично ситуацији коју смо имали прилику да видимо на Западу, и 
у турским медијима је покренута жестока кампања и то не само против 
Милошевићевог режима, већ против српског народа у целини.4 Велику 
улогу у анимирању турске јавности за збивања на Западном Балкану 
одиграла је у форми културних удружења (dernek) добро организована 
и интегрисана у турско друштво балканска емиграција. Иако је морала 
да се „потурчи“, вишевековна балканска емиграција је у доброј мери са-
чувала своју националну свест и своје везе са Балканом. Наиме, нарочи-
то када је реч о албанским дернецима, карактеристичан је широк дија-
пазон активности од сакупљања финансијске подршке, организовања 
демонстрација, посета политичарима са КиМ до обезбеђивања смештаја 
и додатних стипендија студентима албанске националности који се 
налазе на студијама у Турској. Поред милиона балканаца насељених у 
Турској, ислам и муслиманске, махом мањинске заједнице на Балкану 
попут Турака (Бугарска, западна Тракија, Македонија, КиМ), Помака и 
Торбеша (Бугарска и Македонија), Албанаца (Албанија, КиМ, Македо-
нија, Црна Гора) и наравно Бошњака (БиХ, Србија, Црна Гора, КиМ) су 
свакако најважнија спона Турске са Балканом.5 Као што примећује 

                                                                                                                                                         
sama Yılı:1, 16’ncı Birleşim (17.12.1991), p. 619. и TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: 19, 
Cilt: 1, Yasama Yılı:1, 15’inci Birleşim (12.12.1991), p. 577. 
4 Професор Илхан Узгел истиче да „израз „српски касапин“ који се користи за Слобо-
дана Милошевића без сумње има расистичку конотацију“. Видети: İlhan Uzgel, “Ulus-
lararası Rekabet ve Ulusal Egemenliğin Kırılma Noktası Olarak NATO’nun Yugoslavya’ya 
Müdahalesi“, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Vol. 23, No 216., p. 215. 
5 Краљевина Југославија и Република Турска су 31. јула 1938. године парафирале тзв. 
Ад референдум који је требало да омогући исељавање Турака у Турску. С обзиром на 
реакцију коју је споразум изазвао код албанске популације, југословенска влада је 
одустала од његовог потписивања. Споразум који је Турска постигла са социјалисти-
чком Југославијом 1953. године омогућио је Турцима да емигрирају у Турску, али се 
овог пута однос Албанаца према истом из корена променио. Албанци који су сумњали 
да споразумом из 1938. године Југославија не жели само решење „турског“ већ и „ал-
банског питања“ сада су показали велико интересовање за емигрирање у Турску. По-
ред самих Турака, у Турску се „прошверцовао“ велики број Албанаца који су се изјас-
нили као Турци, а како су потицали из мешовитих средина и знали турски језик, лаж-
но представљење им није било велики проблем. Према подацима које нам је предста-
вила Есра Булут у периоду између 1923-1995 године у Турску је емигрирало 1 643 058 
муслимана са Балкана, односно 790 717 из Бугарске, 424 625 из Грчке, 305 158 из Ју-
гославије и 122 558 муслимана из Румуније. Рат у БиХ довео је до новог таласа избег-
лица и том приликом Турска је прихватила између 100 и 200 000 Бошњака. О споразу-
му из 1938. године видети: Момир Стојковић, (ур.), Балкански уговорни односи 1876-
1996, Том 2, Службени лист СРЈ, Београд, 1998, стр. 387-388; о броју исељених мусли-
мана са Балкана: Esra Bulut, “Friends, Balkans, Statesman Lend Us Your Ears: The Trans-
state and State in Links Between Turkey and the Balkans”, Ethnopolitics, Vol. 5, No 3 (sep-
tember, 2006), p. 311; о најновијем таласу избеглица са простора бивше Југославије:  
Şule Kut, “Turkish Policy Towards the Balkans”, Alan Makovsky, Sabri Sayarı (ed.), Tur-



52        Милош Б. Марковић, Преко прошлости у будућност: повратак Турске ...  

професор Дарко Танасковић „Не треба никада губити из вида важну чи-
њеницу да је укупни балкански ислам на ово подручје стигао и проши-
рио се у османској варијанти идеолошке, државно-административне, 
привредне и културне епохалне конкретизације идеалног исламског об-
расца. Ничег природнијег до да се васпостави линија тог органског кон-
тинуитета, поготово из перспективе Македоније, Косова и Санџака, 
крајева из којих се османска власт повукла тек почетком XX века, ос-
тављајући још живе трагове и успомене“.6 Да Балкан и муслимани са 
Балкана нису без значаја за Турску, потврдио је и министар Давутолу 
речима да „лук који из правца северозапада повезује линију Бихаћ-
средња Босна-источна Босна-Санџак-Косово-Албанија-Македонија-Ки-
рџали-западна Тракија са источном Тракијом, са становишта Турске 
има одлику геополитичке и геокултурне жиле куцавице на Балкану“.7 
Стога је сасвим логично што је Турска, паралелно са подршком БиХ, 
велики део своје пажње у време ратова на тлу бивше Југославије пос-
ветила управо Македонији и очувању њеног територијалног интегрите-
та. Значај који Македонија има за регионалне државе би се можда нај-
боље могао упоредити са значајем који Русија и Запад на постсовјетс-
ком простору придају Украјини. Данас Македонија представља највеће 
неексплодирано буре барута на Балкану које се налази на стратешки ва-
жном коридору 10 који повезује Београд и Атину и сече „турску геопо-
литичку и геокултурну жилу куцавицу“ на два дела. Македонија свом 
евентуалном савезнику поред „предавања“ својих унутрашњих и спољ-
них проблема, у руке предаје и кључ Западног Балкана, јер се са њом 
равнотежа снага у региону драстично мења у корист државе/држава ко-
јој се Скопље буде приклонило. Са Македонијом као трном у оку Грч-
кој, Анкара је деведесетих година нашла себи поузданог савезника у 
циљу „обуздавања“ Грчке и њене политике подршке Београду. Са ста-
новишта македонских националних интереса, подршка муслиманске 
Турске етнички и верски шареноликој Македонији у директној је вези 
са њеним опстанком као независне државе, те би се политика Турске и 
САД према Македонији комотно могла назвати “keeping Macedonia af-
loat“.8 Другим речима, Турска и Македонија су једно другоме били 
„прави партнер у право време“.9  

                                                                                                                                                         
key’s New World: Changing Dynamics in Turkish Foreign Politics, The Washington Insti-
tute for Near East Policy, Washington, 2000, p. 83.  
6 Видети: Дарко Танасковић, У дијалогу са исламом, Дечје новине, Горњи Милано-
вац, 1992, стр. 146. 
7 Видети: Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Küre 
Yayınları, İstanbul, 2008, p. 317. 
8 Најбројнија заједница Турака у бившој Југославији налази се управо у Македонији. 
Према званичним подацима из 1991. године у Македонији живи 98 хиљада Турака, 
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         Чињеница да је недуго након што се распламсао рат у БиХ, пита-
ње Босне и помоћи босанским Муслиманима престало да буде само 
спољнополитичко, већ је било постављено и прихваћено као једно од 
кључних унутрашњеполитичких питања Турске, утицала је на то да је 
Турска веома често у свом наступу према Београду била далеко оштри-
ја од самих САД. Пажљивији ће приметити да је од турског залагања 
или незалагања за босанску ствар завислило много тога у самој Турској 
- секуларизам пре свега. Наиме, чак и да занемаримо „савезничке обаве-
зе“ према САД, турску експанзионстичку политику и занос који је изаз-
вао распад СССР-а, као и бригу турских политичара за гласове милиона 
грађана Турске пореклом са ових простора (који су били више него заи-
нтересовани за збивања у бившој Југославији), остајање по страни суко-
ба значило би препуштање важних политичких поена домаћим ислами-
стима, који би се у том случају, наметнули као једини и ексклузивни 
заштитници браће по вери у Босни и на Балкану. Другим речима, несу-
мњиво да би ионако „начет“ секуларизам у Турској, додатно био потко-
пан турском неактивношћу у босанском сукобу. У датом тренутку и 
околностима, ни Анкара ни Вашингтон нису били спремни да Техерану 
или некој другој радикалној исламској држави препусте улогу посред-
ника Сарајева са исламским светом.10 Као што је својевремено изјавио 
заменик начелника генералштаба генерал Чевик Бир (Çevik Bir) „Наш је 
задатак да убедимо босанску владу да не следи фанатике“.11  

         Поред бриге да би остајање по страни и препуштање рата у БиХ 
радикалима утицало лоше по секуларизам, на став Турске је такође ути-
цала и појава тезе да уколико Срби не буду заустављени у БиХ, сам те-
риторијални интегритет Турске може бити доведен у питање. Теза о 
значају БиХ и Балкана за целовитост Турске надживела је сам рат у Бо-
сни. Идејно уобличавање оваквих ставова настављено и завршено са 
књигом Ахмета Давутолуа (Ahmet Davutoğlu) „Стратешка дубина: Ме-
ђународни положај Турске“ (Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası 
Konumu) из 2001. године. У наведеној књизи професор и садашњи ми-

                                                                                                                                                         
430 хиљада Албанаца и 5-10 хиљада Торбеша, који без обзира на своје словенско по-
рекло себе сматрају Турцима. Видети: Baskın Oran, “Balkan Müslümanlarında Dinsel ve 
Ulusal Kimlik: Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ve Kosova Üzerine Karşılaştırmalı Bir 
İnceleme“, SBF Dergisi, Vol. 48, No.1 (1993), p. 116. 
9 Видети: Şule Kut, Balkanlar’da Kimlik ve Egemenlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayın-
ları, İstanbul, 2005, p. 211.   
10 Видети: Uğur Akıncı, “Promoting „Turkish style Islam“ in Bosnia: US is pleased Saraje-
vo has broken all links with Iran“, Turkish Daily News, Интернет, 16/03/08, http://www.tu-
rkishdailynews .com.tr/archives .php?id=1803.   
11 Видети: Uğur Akıncı, “Gen. Bir: Turkey won’t allow Bosnia to follow fanatics”, Turkish 
Daily News, Интернет, 16/03/08, http://www.turkishdailynews.com.tr/archives.php?id=222.  
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нистар спољних послова Давутолу каже да за разлику од хладноратовс-
ких прилика, „у новонасталим околностима у региону, одбрана источне 
Тракије и Истамбула неће почивати на конвенционалним јединицама, 
већ на активном дипломатско-војном ангажовању у сфери утицаја која 
ће се формирати далеко од турских граница, на Балкану“.12 Давутолу 
такође наводи да у случају прављења паралеле између Балкана и Кавка-
за „одбрана Истамбула и источне Тракије почиње на Јадрану и Сараје-
ву, а одбрана источне Анадолије и Ерзрума почиње на северном Кавка-
зу и Грозном“.13 Време незаинтересованости Турске за прилике на Бал-
кану је прошло. Августа 1992. године, Турска је Савету безбедносту УН 
поднела свој Акциони план (Eylem Planı) који је предвиђао војну интер-
венцију против босанско-херцеговачких Срба, а Анкара је такође, јасно 
не на своју руку, узела учешћа у кршењу ембарга на увоз оружја, пру-
жила уточиште појединим одбеглим бошњачким политичарима из Ср-
бије, омогућила рад тзв. Санџачкој информативној агенцији у Истамбу-
лу и омогућила заинтересованим држављанима тадашње Савезне репу-
блике Југославије (СРЈ) бошњачке националности кратку војну обуку у 
војним базама турских оружаних снага.14 И на крају, Турска је уз САД, 
одиграла кључну улогу у стварању Муслиманско-хрватске федерације.  

Косово/a 

         Ипак, за разлику од БиХ Турска је по питању КиМ и Албанаца би-
ла далеко опрезнија. У односу на Македонију, број Турака на КиМ је 
знатно мањи те је стога и њихов положај био далеко сложенији и тежи. 
Свега 12 хиљада косметских Турака претежно насељених у Призрену и 
Мамуши су већ деценијама изложени снажном притиску и отвореној 
асимилацији од стране Албанаца која је олакшана чињеницом да су оба 
народа муслиманске вере као и да су мешовити бракови између Турака 
и Албанаца на КиМ свакодневна појава. „Шта ће ти турски?“ каже Ал-
банац Турчину, „И тебе и мене ће када умремо сахранити хоџа а не ка-
вурски поп“.15 Професор Баскин Оран, иначе један од највећих струч-
њака за мањинска питања у Турској, нам је кроз овај пример сликовито 
открио како се на КиМ ислам користи као параван за остваривање алба-
нских националних интереса. Осим што је продрмао Југославију, устав 
из 1974. године негативно се одразио и на положај турске мањине на 
                                                            
12 Видети: Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu,  op. 
cit., p. 55. 
13 Ibidem, p. 56. 
14 Видети: Милан Мијалковски, “Спонзори тероризма: Улога Турске у подривању бе-
збедности СРЈ”, Војска, 02. јун  1994, стр. 10.  
15 Видети: Baskın Oran, “Balkan Türkleri Üzerine İncelemeler: Bulgaristan, Makedonya, 
Kosova”,  SFB Dergisi, Vol. 48, No. 1 (1993), p. 143. 
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КиМ. Иако је формално правно узео у заштиту и турску мањину, устав 
је суштински дао сва права Албанцима који су се својски потрудили да 
асимилују тамошњи турски живаљ. Наиме, школе на турском језику ко-
је су отваране, временом су због албанског притиска остале без учени-
ка, те је за косметске Турке „слање деце у српске школе био једини на-
чин да се очува национални идентитет“.16 Поред слања деце у српске 
школе, косметски Турци су узели учешћа у државној управи и за разли-
ку од већине Албанаца сасвим солидно владали српским језиком. Та 
пракса се наставила чак и у време Милошевића који је, то морамо приз-
нати, имао веома јасну рачуницу. Учешће Турака у државној админист-
рацији Милошевићу је било неопходно за разбијање стереотипа који су 
били распрострањени о Србима свету, а нарочито за онемогућавање Ал-
банаца да у исламском свету, а и шире, сукоб са Србима прикажу као 
борбу хришћана са муслиманима. Управо ће овај позитиван однос кос-
метских Турака према српској држави, бити главни разлог за реванши-
зам албанске популације након повлачења српских снага безбедности 
са КиМ. Питање односа према држави временом је прерасло у питање 
језика. Наиме, док су старији Турци течно говорили албански, млађе ге-
нерације Турака које су одрастале током деведесетих нису владале 
овим језиком. Они се данас, у намери да нађу запослење уписују на уб-
рзане курсеве албанског језика, а свакодневно спочитавање „дојучераш-
њег“ службовања у српским институцијама се претворило у средство 
притиска које је турске званичнике принудило да реагују. Делегација 
Турске демократске уније (Türk Demokrat Birliği) боравила је јула 2000. 
године у посети Анкари током које је покушала да интернационализује 
проблем турске мањине на КиМ.17 Тадашњи министар спољних посло-
ва Исмаил Џем (İsmail Cem) је у писму које је написао цивилном адми-
нистратору Бернару Кушнеру затражио да турски језик поново добије 
статус службеног језика и упозорио да би Турска у случају да њене при-
медбе не буду узете у разматрање, могла да ускрати даљу подршку 
Приштини. Сличан став изнет је и премијеру КиМ Агиму Чекуу прили-
ком његове посете Турској, марта 2007. године, када му је потпредсед-
ник Уније привредних комора и берзи Турске Фаик Јавуз (Faik Yavuz) 
напоменуо да је очување стечених права као и представљање Турака у 
државним институцијама КиМ од великог значаја за Турску.18 Упозоре-
ња Турске су делимично уродила плодом. Крајем јула 2000. године Бер-
нар Кушнер је посетио Анкару, а већ 15. септембра исте године Кушнер 
                                                            
16 Видети: Şule Kut, Balkanlar’da Kimlik ve Egemenlik,  op. cit., p. 231.   
17 Од 2001. године ова партија носи назив Турска демократска партија Косова (Kosova 
Demokratik Türk Partisi). 
18 Видети: “Kosova Geçici Özyönetimi Başbakanı Agim Çeku TOBB’u Ziyaret Etti”, Инте-
рнет, 28/07/10, http://www.tobb.org.tr/haber_arsiv2.php?haberid=1248.  
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је у писму упућеном председнику Турске демократске партије Косова 
признао турски језик за службени језик као и права гарантована (за Ту-
рке ионако лошим) уставом из 1974. Због учешћа у интервенцији и с 
обзиром да је чланица НАТО-а, Турској је омогућено да оствари своје 
војно присуство на КиМ у немачком сектору, тј. у реону Призрена. Ту-
рска је овим потезом, пружила какав такав осећај сигурности локалним 
Турцима.19  

         Са друге стране, дисперзија албанске популације на неколико 
држава на Балкану је подсетила Турску на свој проблем са Курдима, те 
је у делу интелектуалних и политичких, пре свега лево оријентисаних 
кругова, веома рано успостављена и прихваћена паралела између курдс-
ке PKK и албанске UÇК.20 У годинама које су уследиле након завршет-
ка рата у БиХ, чинило се да ће Турска наставити да инсистира на тери-
торијалном интегритету СРЈ, нарочито након што је Дејтонским спора-
зумом прихваћено постојање српског ентитета у БиХ – Републике Срп-
ске.21 За Турску тог времена, било је од велике важности да се пронађе 
нека врста компромисног решења између Београда и Приштине које 
неће угрозити најважнију тековину турских дипломатских иницијатива 
током рата - територијални интегритет БиХ, и решење које ће одржати 
известан турски утицај на политику косметских Албанаца. Такође, же-
љено решење није смело да буде претерано повољно ни за Албанце јер 
би се у том случају Курди у Турској могли позивати на исто и постав-
љати сличне захтеве. Посета тадашњег министра спољних послова Тур-
ске Исмаила Џема Београду фебруара 1998. године током које је влас-
тима у Београду представио свој план „1974 плус“, био је последња 
прилика да се нађе неко компромисно решење. Као што запажа Илхан 
Узгел „предлагање овога (широких овлашћења покрајини која се са ис-
тим практично изједначава у својим правама и обавезама са федерал-
ним јединицама – прим.аут.) од државе као што је Турска, дакле државе 
која се сама налази у деликатној ситуацији је храбар потез“.22  

                                                            
19 Турска је одмах након завршетка сукоба послала контигент од хиљаду војника и 100 
припадника полиције који су инкорпорирани у КФОР односно у тзв. Привремену ци-
вилну администрацију. Додатно, Турска је током посете министра Исмаила Џема 
КиМ у јулу 1999. године отворила две канцеларије за везу које су служиле као центри 
за дистрибуцију хуманитарне помоћи. 
20 Видети: İlhan Uzgel, “Uluslararası Rekabet ve Ulusal Egemenliğin Kırılma Noktası Ola-
rak NATO’nun Yugoslavya’ya Müdahalesi“, op.cit., p. 216. 
21 Видети:  Mustafa Türkeş, “Türkiye’nin Balkan Politikasında Devamlılık ve Değişim”, 
Avrasya Dosyası, Vol. 14, No. 1, 2008, pp. 264-268. 
22 Видети: İlhan Uzgel, “Kosova Sorunu ve Türkiye”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Vol. 22, 
No. 210-212, p. 37. 
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         Међутим, као и у случају БиХ, Турска се после овог својеврсног 
„опирања“ испољеног у предлагању плана „1974 плус“ на крају прикло-
нила Вашингтону и са 10 F-16 авиона, ратним бродом и једним миноло-
вцем укључила у операцију против СРЈ.23 Нешто раније остварена по-
сета представника UÇK Шаипа Мује шесторици рањених припадника 
UÇК на лечењу у једној од истамбулских болница, као што је одлично 
приметила Силвија Ганглоф „пала је у време када су САД признале 
UÇК као страну у разговорима“.24 Иако дипломатски односи нису пре-
кинути, одлука Турске да се прикључи војној операцији против Србије 
је изазвала разочарење у Београду. Тадашњи амбасадор СРЈ у Турској, 
професор Дарко Танасковић је у интервјуу за Turkish Daily News изнео 
став Београда по питању турског учешећа у војној интервенцији. „Став 
Турске веома важан за нас. Ми понављамо, да је Турска земља која нас 
најбоље може разумети, с обзиром на чињеницу да је сама суочена са 
сличним проблемом у својој земљи и да покушава да сачува сопствени 
територијални интегритет“, нагласио је амбасадор Танасковић.25 Беог-
рад је наставио да преко амбасаде у Анкари протестује због учешћа ту-
рских авиона у борбеним мисијама и отварања турске територије за 
НАТО авионе као и због односа званичне Анкаре према албанским по-
литичарима са КиМ, док је Турска преко министра спољних послова 
Исмаила Џема и турског министарства спољних послова наставила да 
негира учешће турских авиона у борбеним мисијама.26 Супротно саоп-
штењу за јавност које је поводом НАТО интервенције издало турско 
министарство спољних послова у коме се турско учешће у истој правда 
немогућношћу постизања мирољубивог решења са некооперативним 
Београдом, жељом да се спречи нова хуманитарна катастрофа и солида-

                                                            
23 Током операције НАТО-а Турска је послала додатних 8 авиона Ф-16. 
24 Видети: Sylvie Gangloff, “Turkish policy towards the conflict in Kosovo: The pre-emi-
nence of national political interests ”, Balkanologie, Vol. 8, No 1, June 2004, p. 112.  
25 Видети: “Amb. Tanaskovic: We doubt the West wants to preserve Yugoslavia’s integrity 
”, Turkish Daily News, Интернет, 19/03/09, http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?-
id=-511469.  
26 Мада је Турска још раније и поред формалне подршке територијалном интегритету 
СРЈ, толерисала рад разних проблематичних „институција“ попут „представништва“ 
КиМ отвореног децембра 1996. године у Истамбулу, овде се првенствено мисли на по-
сету самопрокламованог премијера КиМ Бујара Букошија Анкари, кога је у Анкари 
примио министар без портфеља Ајдин Тумен (Аydın Tümen). Турско министарство 
спољних послова је потврдило да се састанак одржао, али је нагласило да Турска нема 
намеру да мења своју политику залагања за очување територијалног интегритета СРЈ. 
Видети: Sibel Utku, “Yugoslavia protests over enhanced Turkish role in NATO strikes”, 
Turkish Daily News, Интернет, 19/03/09, http://arama.hurriyet.com.tr /arsivnews.aspx?id =-
512409.  
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рношћу са осталим чланицама северноатланске војне алијансе,27 дуго-
годишњи главни саветник за спољну политику премијера Ердоана и са-
дашњи министар спољних послова Давутолу је далеко отвореније обја-
снио стварне циљеве НАТО интервенције. По речима Давутолуа, „заус-
тављање хуманитарне трагедије није једини разлог интервенције 
НАТО-а на Косову“. Напротив, примарни циљ НАТО-а у операцији ко-
ју је покренуо против Београда био је „зауздавање војне моћи Србије, 
затим њено стављање под контролу, и коначно њено увлачење у сис-
тем“.28 Другим речима, намера је била ликвидирање последњих џепова 
отпора “у НАТО-центристичној Европи“ и онемогућавање Русије да се 
преко Србије, свог традиционалног савезника на Балкану, поново поја-
ви као значајан фактор на подручју Балкана. Сличног мишљења је и 
председник истамбулског Центра за студије економије и спољне поли-
тике (Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi - EDAM) Синан Улген 
(Sinan Ülgen) који алудирајући на све запаженију улогу турске спољне 
политике на западном Балкану напомиње да „је присуство треће стране 
од користи Србији као сигнал који ће Москви ставити до знања да Мос-
ква није једина алтернатива Бриселу“.29 

         Можемо дакле резимирати да су остваривање утицаја на политич-
ке процесе на КиМ (како преко мањинских Турака тако и преко Алба-
наца) и очување националног идентитета и културне самобитности тур-
ске заједнице на КиМ, најважнији циљеви турских дипломатских ини-
цијатива у односима са Приштином. Није зато случајно, то што се пре-
ма званичним подацима турског министарства образовања, на турским 
универзитетима налази готово 5 пута више студената са КиМ који се 
школују о трошку Турске у односу на број студената из БиХ, као и то 
да се КиМ налази на престижном петом месту по броју страних студе-
ната који се налазе на студијама у Турској.30 Несумњиво да ће се већина 

                                                            
27 Видети: “Press Release Regarding the NATO Air Operations Against the Federal Repub-
lic of Yugoslavia (24 Mart 1999)”, Интернет, 20/03/09, http://www.mfa.gov.tr/press-relea-
se-regarding-the-nato-air-operations-against-the-_br_federal-republic-of-yugoslavia br_ 
march  -24_-1999.en.mfa.  
28 Видети: Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, op. cit., 
p. 299. 
29 Видети: Toby Vogel, “Realpolitik Turkish-style”, Internacionale Politik (Global Edition), 
5 (2010), p. 37.  
30 По подацима турског министарства образовања међу првих 5 држава по броју сту-
дената на државним јаслама се налазе Киргизија (707), Туркменија (659), Азербејџан 
(652), Казахстан (538) и КиМ (506). БиХ је са својих свега 90 студената, на списку да-
леко иза КиМ. Видети: “Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından Gele-
rek Ülkemizde Yüksek Öğrenim Gören Devlet Burslusu Öğrencilerin, Öğrenim Düzeylerine 
Göre Dağılımı (18/12/2009)”, Интернет, 27/01/10, http://yeogm.meb.gov.tr/ istatistik/aog-
renci.html.  
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ових студената школованих широм Турске, вратити на КиМ и да ће 
контакти успостављени током боравка у Турској бити од непроцењивог 
значаја за односе Турске и КиМ. Велики подстрек напред наведеном ту-
рском ангажману на КиМ свакако је подршка коју Турска ужива од 
стране САД. 

„Ново“ рухо Турске дипломатије 

         Турско признање КиМ симболично може да се узме као назнака 
повратка Турске на Балкан, док посета министра спољних послова Ах-
мета Давутолуа, барем формално, представља нову страницу у односи-
ма са Београдом.31 Супротно пракси из деведесетих година прошлог 
века када су турски државници редовно заобилазили Београд, данас 
„исти“ предвођени министром Давутолуом у складу са новом спољно-
политичком доктрином „стратешке дубине“, а слично већ виђеном де-
ловању на Блиском истоку, и на Западном Балкану успостављају кому-
никацију са свим релевантним политичким чиниоцима. Анкара без ика-
квих јавно испољених предрасуда данас несметано комуницира са Беог-
радом, Приштином, Сарајевом, Подгорицом, Новим Пазаром, али не и 
Бањом Луком. Конкретно када је реч о Србији, заобилазећи разлике 
које постоје у вези са турским признањем КиМ, Београд и Анкара су 
учесталошћу сусрета министара спољних послова, председника и пре-
мијера свакако успели да побољшају односе, али и да обезбеде легити-
митет турској спољној политици на Западном Балкану. Другим речима, 
успостављајући присније односе са Београдом, Анкара покушава да се 
наметне као важан регионални играч и на тај начин избегне остајање на 
маргинама дешавања. Управо нас на то упозорава сам министар Даву-
толу. “У намери да избегне нову балканску катастрофу Турска мора да 
води активну политику у проблемима који се тичу муслиманских зајед-
ница у региону, баштиника Османског царства, као и да користећи ин-

                                                            
31 Стереотипи и негативна представа о Србима као „лошим момцима“ су се сачували 
до данашњих дана. Смрт бившег председника Србије и СРЈ, Слободана Милошевића, 
била је прилика да се успавано и генерално лоше обавештено турско јавно мњење по-
дсети на ратове у бившој Југославији и припреми за признање КиМ. Наслови попут 
„Балкански касапин је умро“ (Dünya), „Балкански касапин је умро у ћелији не сачека-
вши пресуду” (Zaman), „Српски касапин је такође умро“ (Milli Gazete), „Касапин чове-
чанства је умро у ћелији” (Türkiye), „Касапиново камено срце је стало” (Sabah), „Уби-
цин свршетак” (Vatan), „Председник убица: Слободан Милошевић” (Türkiye), „Српски 
касапин умро у својој ћелији” (Yeni Şafak), „Српског касапина је убило срце” (Sabah), 
„Портрет Милошевић: Балкански касапин” (Milliyet) неодољиво су подсетили на ме-
дијску слику у Турској током деведесетих.   
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тересе самих држава у региону и интересе спољних фактора избегне да 
се нађе сама испред балканског блока“.32  

         Некако је тешко не приметити да су се најновије турске дипломат-
ске активности на простору бивше Југославије тј. инсистирање на убр-
заном пријему БиХ у НАТО-а и успостављању тесних односа са Беог-
радом, временски подударили са заводљивим турским уступком Русији 
оличеним у давању дозволе да руски „јужни поток“ прође кроз турске 
територијалне воде, великим променама у Украјини и Киргизији у ко-
рист Русије и млаким реакцијама из Вашингтона на исте. Такође је при-
метно да се Русија након помпезног повратка на Балкан који је „озвани-
чен“ куповином НИС-а, пројектом Јужни ток, учесталим медијским на-
ступима руског амбасадора и нарочито посетом председника Русије 
Дмитрија Медведева Београду, практично повукла са сцене остављају-
ћи простор за деловање другима. Турској у овом случају. Да се нешто 
дешава видело се још током посете актуелног министра спољних посло-
ва Турске Уједињеним нацијама септембра 2009. године, када се у јед-
ночасовном разговору са америчким државним секретаром Хилари 
Клинтон као једна од тема, барем за ширу јавност, сасвим неочекивано 
појавила БиХ. Том приликом, Турска и САД су веома лако нашле зајед-
нички језик. Анкара је истакла да је још увек рано за гашење канцела-
рије високог представника за БиХ, док су САД нагласиле неопходност 
спровођења уставних реформи у БиХ у што је могуће краћем року, и 
похвалиле улогу Турске у процесима у БиХ.33 Скорији пријем БиХ и 
Србије у НАТО, Турској поред неспорно још већег утицаја на ове држа-
ве обезбеђује и „правну основу“ за добијање улоге главног заштитника 
муслимана на Балкану.34 Сетимо се да су по Давутолуу „два  важна кра-
ткорочна и средњорочна циља турске спољне политике на Балкану оси-
гуравање територијалног интегритета Босне и Албаније, као и добијање 
међународно-правних гаранција за заштиту националних мањина у ре-

                                                            
32 Видети: Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, op. cit., 
p. 123. 
33 Теме које су доминирале током састанка биле су успостављање дипломатских одно-
са са Јерменијом и отварање турске границе са истом, ирански нуклеарни програм, бо-
рба против тероризма, Кипар и Босна. Такође је веома интересантан податак то што је 
о „босанском аспекту“ састанка писао једино дневни лист Zaman, лист близак Фетула-
ху Гулену и владајућој АКП партији. Видети: “Davutoğlu-Clinton Görüşmesinin Tüm 
Detayları“, Zaman, Интернет, 29/09/09, http://www.zaman.com.tr /haber.do?haberno=-
897435 &title=davutoglu-clinton-gorusmesin in-tum-detaylari.    
34 Турска у Већу за имплементацију мира у БиХ представља Организацију исламске 
конференције и као таква подржава чланство БиХ у НАТО, ЕУ и инсистира на успос-
тављању „једне фунционалније власти у БиХ“. Видети: Ахмет Давутолу, “Турска сто-
ји иза БиХ сада и заувјек“, Дневни Аваз, 17.10.2009. 
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гиону под окриљем НАТО“.35 Дакле, евидентно је да ће значајан аспект 
квалитативно другачијих односа са Београдом бити прихватање турске 
посредничке улоге у амортизовању и проналажењу решења за преоста-
ле проблеме на простору Западног Балкана. Најјасније примере те поли-
тике смо имали прилике да видимо у Рашкој, где је посредовањем Турс-
ке дошло до помирења између два водећа бошњачка политичара – Раси-
ма Љајића и Сулејмана Угљанина, али и у покушајима Турске да се пре-
мости раскол у овдашњим исламским заједницама.36 У намери да стаби-
лизује регион и да га потом усмери у правом смеру, јасно је ка атланс-
ким интеграцијама, Турска је иницирала одржавање тројних састанака 
са министрима спољних послова Србије и БиХ, као што је након парла-
ментарних избора 2008. године посредством своје амбасаде помогла 
блоку окупљеном око Демократске странке да обезбеди већину у Скуп-
штини и формира владу. 

         Архитекта турске спољне политике Ахмет Давутолу очигледно 
ништа не препушта случају и наставља да турски утицај шири на један 
софистициранији начин у односу на свог „учитеља“, покојног турског 
премијера и председника Тургута Озала. За разлику од Озала, „нова“ 
турска елита не заобилази Београд. „Турска је одлучна да се на Балкану, 
после једног века, опет промени печат“. Овога пута „припрема се моде-
рно дизајнирани, допадљиви мехур“.37 Иако нема заједничку границу са 
Србијом, по речима министра Давутолуа Турска Србију сматра својим 
суседом и жели да са њом као таквом успостави што хармоничније од-
носе тј. да се реши баласта који су их у претходном периоду оптерећи-
вали. У складу са тим, у односима са Београдом, турска пажња је фоку-
сирана на ствари које повезују две државе, те стога Турска у први план 
истиче вишевековни заједнички живот, пријатељство, културну блиско-
ст, односно једну другачију перцепцију нама заједничке османлијске 
прошлости. Проблеми се остављају по страни тј. да буду решени у нека 
боља времена. Како каже и сам министар Давутолу „у неким стварима, 

                                                            
35 Видети: Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, op. cit., 
p. 123. 
36 Приликом посете Новом Пазару, министар Давутолу је одвојено разговарао са Аде-
мом Зилкићем и Муамером Зукорлићем, а у циљу незамерања ни једном од њих, џума 
намаз је клањао у две џамије. Видети: Fikret Bila, “Davutoğlu’nun 100 Yıl Sonraki Ziya-
reti“, Milliyet, Интернет, 26/07/09, http://www.milliyet.com.tr /Yazar.aspx?aType=Yazar 
Detay&ArticleID=1121542 &AuthorID=61&Dat e=26.07.2009&ver=78.  
37 Видети: Дарко Танасковић, Неоосманизам: Доктрина и спољнополитичка пракса, 
Службени гласник, Београд, 2010, стр. 104. 
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чак и најбољи пријатељи могу да имају различита мишљења“.38 Мини-
стар Давутолу међутим,  не жели да турско министарство спољних пос-
лова буде једини канал преко кога ће се „глас Турске“ чути на простору 
Западног Балкана. Београд је недавно дао зелено светло за отварање 
представништва Турске агенције за сарадњу и обнову (Türk İşbirliği ve 
Kalkınma Ajansı) која је већ дуги низ година активна на простору БиХ, 
Македоније, КиМ и Албаније. Примарна функција наведене агенције је 
да државама односно различитим привредним и културним институци-
јама у региону обезбеди неопходну финансијску и стручну помоћ, по-
дупре програме у области економије, трговине, технологије, културе и 
образовања, и да уз садејство турских грађевинских фирми помогне об-
нављање споменика из периода Османског царства. Са друге стране, не-
сумњиво да отварање једног оваквог представништва не значи ништа 
друго до јавно манифестовање интересовања Турске за прилике у Ср-
бији.  

         Након што је Блиски исток и званично постао тема број 1 турске 
спољне политике и након што је Турска државна телевизија (TRT) отва-
рањем посебног канала са 24-часовним програмом на арапском језику 
дала свој допринос напорима турске дипломатије, чини се да је отвара-
ње канала посвећеног приликама на Балкану или простору бивше Југо-
славије сада постало само питање времена. Неке потезе по том питању 
TRT је већ предузела. Канал TRT Avaz је недавно на иницијативу генера-
лног директора TRT-а Ибрахима Шахина (İbrahim Şahin), постојећим 
програмима на турском, азербејџанском, киргиском, казашком, турмен-
ском и узбечком језику додала програме на бошњачком и албанском је-
зику. По речима координатора канала TRT Avaz Аднана Сурера (Adnan 
Sürer), овај канал који је покренут прошле године је од свог првог дана 
рада постао „глас Балкана, Кавказа и Централне Азије“.39 Новине које у 
спољну политику уводи министар Давутолу и све већи значај који турс-
ко министарство спољних послова посвећује Западном Балкану увера-
вају да ће у догледно време постојећа програмска шема већ поменутог 
канала бити допуњена са садржајима и на српском језику. С обзиром да 
су сумње на Балкану по питању стварних турских намера и данас поп-
рилично присутне, турски званичници се труде да своје саговорнике ра-
зувере да се ради о неоосманизму и настоје да Турску представе као мо-

                                                            
38 Видети: “Balkan Tension Must be Prevented, Says FM“, Hurriyet Daily News, Интер-
нет, 25/07/09, www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=balkan-tension-must-be-prevented-
says-fm- 2009-07-24.             
39 Видети: “TRT Avaz, Arnavutça ve Boşnakça Yayına Başladı”, Zaman, Интернет, 17/08/ 
10, http://zaman.com.tr/haber.do?haberno=1016653&title=trt-avaz-arnavutca-ve-bosnakca-
yayina-basladi.  
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дерну, прозападну и секуларну државу. Велики део посла обавио је ту-
ризам, а у помоћ су исто као и на Блиском истоку прискочиле турске 
сапунице.40 Док се муслиманском Блиском истоку продају серије које 
Турску приказују као превасходно либералну муслиманску земљу која 
се брине за своју браћу по вери у Палестини, у Србији се преко малих 
екрана у време највеће турске дипломатске офанзиве у региону са сапу-
ницом „1001 ноћ“ (Bin Bir Gece) сервира слика једне у потпуности вес-
тернизоване Турска, уз упадљиво одсуство забрађених жена, призора 
крцатих џамија у време молитве петком (Cuma) и верника који у немо-
гућности да напусте своја радна места распростиру тепихе за молитву у 
ходницима великих метро станица и испред својих дућана. 

         С обзиром на сличности у турском приступу проблемима, чини се 
да праћење прилика на Блиском истоку и турске дипломатије на истом, 
(уз наравно уважавање специфичности дотичног региона), омогућава да 
се много јасније схвате и примете неке правилности у турској спољној 
политици. На тај начин, поједини потези Турске на Балкану постају 
много разумљивији. Укидајући визне режиме са Сиријом, Јорданом и 
Либаном, Турска је започела формирање тзв. „османског шенгена“, а 
само дан након гласања у Савету безбедности УН о новим санкцијама 
Ирану, турски пандам „ЕУ“ на Блиском истоку је добио јасне контуре 
                                                            
40 Од 2006. године па све до данас Турска је арапском Блиском истоку продала ТВ се-
рије у вредности од 30 милиона долара. Много више од економске добити, турске се-
рије су за веома кратко време створиле повољну слику о Турској и тиме у значајној 
мери допринеле успеху турске спољне политике на Блиском истоку. Иако промовишу 
традиционалне вредности и турску верзију ислама, према истраживању KA Research 
Ltd 63% саудијских жена сматра да је популарна турска серија „Сребро“ („Gümüş”) 
утрла пут личним слободама и независности жена. Популарност турских сапуница 
среди Арапа, навела је власнике ланаца тржних центара у Турској да у циљу привла-
чења арапских туриста, поред запошљавања радника са знањем арапског језика анга-
жују и глумце из турских сапуница. Истраживање које је спровела „KA Research Limi-
ted“ показало је да 74% жена у Саудиској Арабији редовно или повремено прати турс-
ке сапунице. Због негативног контекста у коме су приказани агенти израелске обавеш-
тајне службе Мосад, поједине епизоде популарне турске серије „Долина вукова“ („Ku-
rtlar Vadisi”) су изазвале жестоку реакцију Тел Авива. Слично овоме серија „Раздвоје-
ност“ („Ayrılık“), која се емитује на 1. каналу турске државне телевизије од септембра 
2009. године, такође је изазвала оштру реакцију израелског министарства спољних по-
слова и израелских медија. Ова серија која се бави судбинама људи у Палестини и ко-
ја је за кратко време постала популарна у блискоисточним и земљама северне Африке, 
на 2. каналу израелске телевизије је „дочекана на нож“ и окарактерисана као „прово-
кација усмерена на изазивање непријатељства према Израелу и Јеврејима“. Видети: 
Taha Akyol, “Araplarda Türk Etkisi”, Milliyet, Интернет, 21/11/09, http://www.milliyet.-
com.tr/Yazar.aspx?aType=YazarDetay&Article ID=1164622&AuthorI D=62&Dat e=21. 
11.2009&ver=76. и Özgül Öztürk, “Alışveriş Merkezleri Arap Turisti Dizi Yıldızlarıyla 
Yakalayacak“, Referans Gazetesi, Интернет, 30/11/09, http://www.referansgazetesi. com/-
haber.aspx ? HBR_KOD=128836&KTG_KOD=520.  
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најавом стварања јединственог економског простора. Важан предуслов 
за успех таквог једног пројекта који све више заокупља пажњу турског 
министарства спољних послова је јачање регионалне саобраћајне инф-
раструктуре на чему Анкара инсистира не само на Блиском истоку већ 
и на простору Западног Балкана. Као што смо имали прилике да видимо 
и на Блиском истоку, Турска је на Западном Балкану најпре иницирала 
укидање визних режима са Албанијом, Македонијом, Србијом, Црном 
Гором, КиМ, БиХ, да би потом заједно са САД показала интерес за јача-
ње саобраћајне инфрастуртуре у Србији (Рашка, КиМ), БиХ и Албани-
ји, и њихово повезивање у једну саобраћајну целину. Пошто су претхо-
дно постале власник Авиолинија БиХ, Турске авиолиније (Türk Hava 
Yolları) су се заинтересовале за куповину ЈАТ-а, а у досадашњим разго-
ворима са српским званичницима добар део пажње је био посвећен уп-
раво побољшавању регионалне саобраћајне инфраструктуре. Најављена 
је изградња аутопута који ће преко Рашке повезати Србију са Црном 
Гором, али и изградња аеродрома у Новом Пазару. У БиХ, Турска је 
поред учешћа у пројектима око тамошње железнице, по речима турског 
министра промета и трговине Бинали Јлдирима (Binalı Yıldırım) заинте-
ресована за изградњу аутопута на коридору 5 Ц који треба да повеже 
Нови Пазар са Гораждем.41 Интерес за улагање у домаћу привреду и 
осавремењивање саобраћајне инфраструктуре, Турска је означила као 
један од приоритета и у односима са Приштином. Што се КиМ тиче, по 
речима министра за саобраћај и комуникације КиМ, Фатмира Лимаја, 
аутопут „Морина-Приштина-Мердаре“ (аутопут 7) дужине 117 км гра-
диће америчко-турски конзорцијум „Bechtel-Enka“, дакле исти конзор-
цијум који је у претходном периоду у Албанији саградио аутопут „Ре-
шен-Калимаш“ дужине 65 км, као и аутопут „Драч-Кукеш-Морина“ ко-
ји повезује Албанију са КиМ.42 Слично овоме, турски „Лимак Холдинг“ 
ће по речима члана његовог управног одбора, Ебру Оздемира (Ebru Öz-
demir), модернизовати аеродром у Приштини по угледу на аеродром 

                                                            
41 Видети: Тарик Лазовић, “Желимо учествовати у изградњи аутопута“, Дневни Аваз, 
Интернет, 28/11/09, http://www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/intervju/zelimo-ucestvovati-u-izg-
radnji-autoputa.  
42 Сматра се да ће цео пројекат коштати 1 милијарду долара, а у пројекту ће се поред 
већ поменутог конзорцијума појавити и друге фирме попут Makyol-а (Турска), Alpin, 
Porr, Strabag-а (Аустрија), Pizarotti (Италија), као и Terna-е (Грчка). Интересантно је да 
је власник турског грађевинског гиганта Enka-e познати турски бизнисмен пореклом 
из Македоније – Шарик Тара. Видети: “Enka, Kosova’da Otoyol Yapacak“, Milliyet, Ин-
тернет, 01/02/10, http://www.milliyet.com. tr/enka-kosova-da-otoyol-yapacak/ekonomi/-
haberdetayarsiv/01.02.2010/1188 206/default.htm и “Bechtel-Enka Kosova’da Otoyol İnşa 
Edecek“, Milliyet, Интернет, 01/02/10, http://www.milliyet. com.tr/bech tel-enka-kosova-
da-otoyol-insa-edecek/ekonomi/ sondakika arsiv/01.02.2010/1187956/def ault.htm.  
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“Сабиха Гокчен” (Sabiha Gökçen Havalimanı) у Истамбулу, и тиме пове-
ћати његове капацитете на 5 милиона путника.43   

         Ако изумемо интересовање за саобраћајну инфраструктуру, улага-
ња у привреду региона Западног Балкана су за сада слабија страна турс-
ког ангажовања. Досадашња релативно скромна улагања у привреду 
БиХ (отварање пословница Зират банке, куповина Босанских авиолини-
ја од стране Турских авиолинија, улагања у прехрамбену индустрију), 
Србије (долазак неколико турских грађевинских фирми) и осталих др-
жава региона, нису међутим довољна да би Турска постала економски 
стожер овог подручја. Турска ће свакако морати да се више позабави са 
овим питањем и то у мери у којој јој то њена економија буде дозвоља-
вала. Када је КиМ у питању, Турска путем улагања у тамошњу привре-
ду жели да „употпуни“ и оснажи своје признање. 2005. године привати-
зовану фабрику гума „Балкан“ (сада “Newko Balkan LL.G Fabrikası”) у 
Сувој Реци купио је турски “Озерлер Холдинг” (“Özerler Holding”) и 
свечано отворио 15. септембра 2006. године у присуству тадашњег тур-
ског министра индустрије и трговине Алија Џошкуна (Ali Coşkun) као и 
министра правде Џемила Чичека (Cemil Çiçek).44 Што се банака тиче, 
турска ТЕБ банка (Türk Ekonomi Bankası) је прва турска банка (50% у 
турском власништву) која је отварањем 2 пословнице у Приштини и 
Призрену “признала” КиМ, а поред ње, на КиМ је присутна и БКТ бан-
ка, која је 60% у власништву турске Чалик групе.45 Успостављена је и 
сарадња турске Агенције за банкарство и надзор (Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu) са Централном банком КиМ. Ове две институције 
су 12. маја 2008. године потписале “Споразум о сарадњи и размени ин-
формација”, што је уједно и први документ који је Централна банка 
КиМ потписала са неком страном институцијом те врсте након прогла-
шења независности. Почетком јула 2008. године, основана је и Тргови-
нска комора КиМ и Турске, која је у сарадњи са турском амбасадом у 
Приштини међу најважније пројекте укључила модернизацију пришти-
нског аеродрома, изградњу аутопутева 6 (Приштина-Ђенерал Јанковић) 
и 7, изградњу хидроелектране Жур и 18 мањих хидроелектрана, изград-

                                                            
43 Видети: “Sabiha Gökçen’i Kosova’da İnşa Edecek“, Milliyet, Интернет, 01/02/10, 
http://www.milliyet.com.tr/ sabiha-gokcen-i-kosova-da-insa-edecek/ekonomi/haberdetayar-
siv/01.02.20 10/1167498/default.htm.  
44 Видети: “Melt Lastığı ile Yola Çıktı Dünyanın Zirvesine Oynuyor“, Referans Gazetesi, 
Интернет, 01/02/10, http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=49161&-
KTG_ KOD=162 &ForAr siv=1.     
45 TEB банка данас има своје пословнице у Приштини, Призрену, Ораховцу, Урошев-
цу, Гњилану, Малишеву, Ђаковици, Пећи, Косовској Митровици и Вучитрну. Видети: 
01/02/10, http://www.nethaber.com /Ekonomi/58787/Kosovayi-ilk-taniyan-banka-TEB-
oldu.  
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њу нове термоелектране, приватизацију ПТТ-а и Електордистрибуције 
КиМ (КЕК).46 

Закључак 

         Као и некад, и данас стратешки важна Турска, незамењив је савез-
ник, пре свега САД и Британије, како на Балкану, тако и у региону Цр-
ног мора, Кавказа и Блиског истока. Јака, мање или више секуларна, 
прозападна Турска је са становишта војне и економске моћи једини рес-
пектабилан савезник Вашингтона у региону Балкана, једина брана Ру-
сији и у случају свог мало вероватног уласка у ЕУ, непроцењив инсај-
дер односно амерички тројански коњ у Европи. Честа размимоилажења 
са Израелом која смо имали прилике да видимо у неколико последњих 
година, одбијање да отвори своју територију за напад на Ирак 2003. го-
дине, проблематично држање по питању иранског нуклеарног програ-
ма, кокетирање са Русијом, све слабије интересовање за ЕУ и тапкање у 
месту у односима са истом, навели су немали број аналитичара са Запа-
да да исхитрено објаве крај „меденог месеца“ Турске са Западом. „До-
маћи“ противници владајуће Партије правде и развоја (Adalet ve Kalkı-
nma Partisi - AKP) међу којима предњаче поједини турски секуларисти 
и левичари, на само помињање ставова Грејема Фулера (Graham Fuller) 
и њему сличних стручњака за Турску и Блиски исток о „независној спо-
љној политици Турске“ у односу са САД, сктептично одмахују главом у 
знак неслагања. Наиме, проблеми који су се појавили у односима са 
САД након одбијања турске скупштине да дозволи пролаз америчким 
трупама 1. марта 2003. године су у великој мери били проузроковани 
неразумевањем председника Буша и његове администрације за прилике 
у Турској и на Блиском истоку. Другим речима, долазак АКП партије 
на власт новембра 2002. године; партије која је још у другој половини 
деведесетих година успоставила добре односе са политичким кругови-
ма у Вашингтону, временски је пао у време првог председничког ман-
дата Џорџа Буша Млађег. Други председнички мандат Буша поприлич-
но је оптеретио још раније начете односе, али није и довео у питање ст-
                                                            
46 Трговинска комора КиМ и Турске је новембра 2008. године учествовала на Сајму 
грађевинарства у Малатији (Malatya Yapı ve İnşaat Fuarı Organizasyonu), Сајму пољоп-
ривреде и прехрамбене индустрије “Пут свиле” у Трабзону (İpek Yolu Tarım ve Gıda 
Fuari), Семинару образовања Турске уније и берзи и трговинских комора (TOBB Eğ-
itim Semineri), сајму Независног удружења привредника и индустријалаца (MÜSİAD), 
Међународном пословном форуму (MÜSIAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu) као и на 
TÜSKON-овом „Спољнотрговинском повезивању Турске са Централном и Источном 
Европом“ (Türkiye – Orta ve Doğu Avrupa Dış Ticaret Köprüsü). Чланови ове трговинске 
коморе су турско-албанске фирме са КиМ. Видети: KTTO Tanıtım Kataloğu: Kosova’da 
Yapılması Planlanan Altyapı ve Enerji Projeleri, Kosova Türkiye Ticaret Odası, Priştine, 
2009, pp. 13-16.  
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ратешки карактер савезништва са САД. Суштински, догађаји који су ус-
ледили након одбијања турског парламента да дозволи прелаз америч-
ких трупа преко турске територије (2003), показују да је турска елита 
само на речима антиамерички оријентисана и да је тај њен повремено 
испољавани антиамериканизам више ствар задовољавања истински ан-
тиамеричког турског јавног мњења него што је одраз ставова самих по-
литичара.47 Избор Барака Обаме за новог председника САД је то најбо-
ље показао. 

           Што се Западног Балкана тиче, у идентичност интереса и полити-
ка Анкаре и Вашингтона не може се сумњати. Слично као и у време 
рата у БиХ, Турска и САД су се по питању КиМ нашле на истој страни 
и задатку. И поред недоумица и жеље да избегне своје учешће у рату за 
КиМ, Турска се на крају приклонила, учествовала у нападима, након 
окончања сукоба послала своје војнике на КиМ, и на крају међу првима 
признала КиМ. Након признања, Турска се поприлично ангажовала на 
признавању КиМ преко Организације исламске конференције, инвести-
рала на КиМ и укључила у јачање саобраћајне инфраструтуре између 
КиМ и Албаније. Захваљујући „Великом студентском пројекту“ („Büyük 
Öğrenci Projesi”) који је још почетком деведесетих година иницирао Ту-
ргут Озал, Турска је постала образовно стециште за неколико стотина 
албанских студената финансираних из буџета и неколико хиљада истих 
који се школују о свом трошку. Школујући будуће дипломате КиМ, по-
литичаре, официре и отварајући турске лицеје у БиХ, Албанији и Маке-
донији, Турска ствара основу за још јаче присуство у региону у годи-
нама које су пред нама.48 Сам Давутолу који је током своје професорске 
                                                            
47 Имиџ САД у Турској се у односу на 2000. годину драстично погоршао. За разлику 
од испитивања које је 2000. године спровео Стејт дипартмент, по коме је 52% Турака 
имало позитивно мишљење о САД, резултати института PЕW из 2002. године говоре 
о паду на поверења у САД на 30%. Резултати PЕW института из 2007. године пак по-
казују да свега 9 % Турака има позитивно мишљење о САД, што је Турску избацило 
на прво место у анти-американизму у поређењу са свих 47 земаља у којима је ово ис-
питивање вршено. Видети: “Global Unease with Major World Powers: 47-Nation Pew 
Global Attitudes Survey“, Pew Research Center, Washington, 2007 и Brian J. Grim, “Tur-
key and Its (Many) Discontents“, Интернет, 09/09/09, http://pewresearch.org/pu-bs/623/-
turkey.  
48 Посета министра Давутолуа Албанији, октобра месеца 2009. године, скренула је још 
једном пажњу на турско образовно присуство на простору Западног Балкана. Прили-
ком посете Давутолу је са својим албанским колегом Илиром Метом посетио „Обра-
зовни центар Тургут Озал“ (Turgut Özal Eğitim Kompleksi) који је само једна од обра-
зовних институција које су турски привредници отворили у Албанији и у којој албанс-
ки политичари попут самог Илира Мете радо уписују своју децу. Наиме, у 7 лицеја, 4 
основне школе, 4 вртића и једном универзитету које су основали турски предузетници 
уписано је 3 854 албанске деце. Током исте посете турски министар је поводом праз-
ника Мајке Терезе Албанији „поклонио“ безвизни режим, потврдио да је постигнут 
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каријере у Малезији (у годинама рата у БиХ) проглашен за почасног 
амбасадора БиХ признаје да „без утицаја на збивања на Балкану, Кав-
казу и Блиском истоку, Турска као анадолијска земља на тако осетљи-
вом геополитичком простору не може сачувати своју територијалну 
целовитост нити се може отвотити према свету“.49 Међутим, не деле 
сви у Турској мишљење турског министра спољних послова. Угледни 
новинар дневног листа Milliyet, Семих Идиз, упозорио је да Турска не 
сме да сметне с ума да њено присуство на одређеним подручјима ожив-
љава сећања на период вишевековног ропства. „Лекције о ослобођењу 
од Турака још увек налазе међу првим лекцијама из историје које се уче 
у школама на Балкану и Блиском истоку“ пише Идиз у својој колум-
ни.50 Поред сећања на векове проведене под отоманском влашћу, сва-
како не мање значајан проблем да се турска спољна политика представи 
у новом руху јесте њена непринципијалност тј. политика двоструких 
стандарда коју Анкара спроводи како на Балкану тако и у другим реги-
онима. Принципијално инсистирање на територијалном интегритету 
Грузије у случају Аџарије, Абхазије и Јужне Осетије, Азербејџана у 
вези са Нагорно Карабахом, Ирака у случају ирачког Курдистана, БиХ 
и Македоније, а са друге стране крајње проблематично подржавање 
независности суседног КиМ и признавање Турске Републике Северног 
Кипра која је настала као производ турске инвазије на острво 1974. го-
дине, чине прихватање турског лидерства у региону тешко остварљи-
вим. Да Идизове сумње нису без основа потврђују реакције званичне 
Бања Луке и дела београдских опозиционих кругова на турску улогу у 
политичким процесима у БиХ и Србији. Наиме, форсирано турско анга-
жовање довело је неке врсте зближавања актера незадовољних турском 
политиком у региону и шире. У немогућности да утиче на Београд, пре-
мијер Републике Српске Милорад Додик је ослонац и подршку потра-
жио у Израелу који је због жестоке реакције Турске проузроковане из-
раелским нападом на турски брод са хуманитарном помоћи заоштрио 
односе са Анкаром. Слично томе, недавна посета Нетанјахуа Атини, ко-
ја је уједно и прва посета једног израелског премијера Атини, подстакла 

                                                                                                                                                         
договор по питању школовања младих албанских дипломата у Турској, и најавио већу 
сарадњу између универзитета. Видети: Celil Sağır, “Türk Okulların Sayısı Artmalı”, Za-
man, Интернет, 19/10/09, http://www.zaman.com.tr/ haber.do?haberno=905045&titl 
e=turk-okullarinin-sayisi-artmali.  
49 Видети: Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, op. cit., 
p. 119. 
50 Видети: Semih İdiz, “Davutoğlu Sözlerini Daha Dikkatlı Seçmeli“, Milliyet, Интернет, 
12/09/09, 
http://www.milliyet.com.tr/Yazar.aspx?aType=YazarDetay&Date=12.09.2009&ArticleID=1
136338&AuthorID=76&b=Davutoglu sozlerini daha dikkatli secmeli&a=Semih İdiz.  



„Политеиа“, бр. 2, Бања Лука, децембар 2011.                                                    69 

је турске медије да пишу о стратешком партнерству између Грчке и Из-
раела, преусмеравању израелских туриста у Грчку и организовању заје-
дничких војних вежби у Средоземном и Егејском мору. Упозорења која 
се додуше ретко могу чути из саме Турске и она која све чешће долазе 
са појединих балканских адреса, носе јасну поруку. Наиме, иста упућу-
ју Турску, али и друге актере на подручју Западног Балкана на опрез, 
јер су нам управо трагична искуства из ратова у бившој Југославији по-
казала да цена превелике бриге за мањине може бити превисока. Дру-
гим речима, показала су у којој мери је танка линија између оправдане 
и сасвим природне бриге за положај националних или верских мањина 
на Западном Балкану и њихове злоупотребе у (спољно)политичке 
сврхе.  
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