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ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА 
КЊИЖЕВНОСТ

Сажетак: У раду се износи анализа ефеката глобализације на
турскукњижевност,узкратакосвртнањенуисторијукојасеу
различитимраздобљимаразвијалапод утицајемдругих култура
ицивилизацијанаширокомгеографскомпростору.Глобализација
каофеноменнијекарактеристичнасамозасавременодоба,већ
сеуразличитимвидовимаиспољавалакрозисторију.Турскакњи
жевностјеималаспецифичанразвојјерсепрактичнонепрестано
борилазаидентитетподпритискомдругихразвијенијихлитера
тура,аодсредине19.векајеподутицајемевропскекњижевно
сти.Унаше времепроцес глобализације нијемогаомимоићини
Турскуињенукњижевност.Премдапостојеопречнамишљењао
ефектимаглобализације,њенутицајнамањепознатекњижевно
стиусвету,попуттурске,унајвећојмеријепозитиван,будући
да глобализација не значи само уједначавање, већ и испољавање
различитостикултура.

Кључне речи: глобализација, турска књижевност, пост
модернизам

У мно штву те о риј ских рас пра ва и ту ма че ња пој ма гло ба ли
за ци је, го то во сву да се под вла че два ме ђу соб но опреч на по
јав на об ли ка овог про це са  „за пад ног уни вер за ли зма“1, ко ји 
је за хва тио свет на кон окон ча ња Хлад ног ра та, и про па сти 
Со вјет ског са ве за. 

Пр ви по јав ни об лик озна чен је као хе ге мо ни ја кор по ра тив
ног ка пи та ли зма, нео ли бе ра ли зма, кон зу ме ри зма и дик та та 
тр жи шта под до ми нант ним ути ца јем За па да, тј. Сје ди ње
них аме рич ких др жа ва, ко ји чи та вом чо ве чан ству на ме ћу 

1 Хан тинг тон С., Сукобцивилизација,Под го ри ца  Ба ња Лу ка 2000, стр. 
203.
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је дин ствен мо дел еко но ми је, де мо кра ти је и кул ту ре. У том 
сми слу, мно ги ис тра жи ва чи се пи та ју да ли је гло ба ли за ци ја 
са мо еуфе ми зам за аме рич ку до ми на ци ју у пре ком по но ва
њу све та и об ли ко ва њу дру шта ва и кул ту ра. Дру ги по јав ни 
об лик де фи ни ше се као не га ци ја кул тур не хо мо ге ни за ци је 
уз афир ми са ње ло кал но сти, ет но ли ка, осо бе них ку тлур них 
тра ди ци ја и вред но сти, ко је, за хва љу ју ћи мо дер ним тех но
ло ги ја ма, има ју мо гућ ност ис по ља ва ња као ни ка да ра ни је. 
Дру гим ре чи ма, гло ба ли за ци ја је исто вре ме но до ве ла до ре
ла ти ви за ци је, али и кри ста ли за ци је на ци о нал не кул ту ре.2 

Др жа ве и на ци о нал не кул ту ре, ство ре не ду го трај ним исто
риј ским де ло ва њем и су че ља ва њем са дру гим кул тур ним 
тра ди ци ја ма, у то ли кој ме ри су ра зно вр сне, ме ђу соб но раз
дво је не, па чак и су прот ста вље не, да ни је ре ал но оче ки ва ти 
да ће под ути ца јем гло ба ли за ци је све те раз ли ке јед но став но 
не ста ти или би ти све де не на ми ни мум. На про тив, све до ци 
смо бу ја ња кле ри ка ли за ма, пар ти ку ла ри за ма и на ци о на ли
за ма ко ји су одав но до ве ли у сум њу тврд ње о не стан ку на
ци о нал них др жа ва, и сво ђе њу ре ли ги о зно сти на ствар ин
ди ви ду ал ног и ин тим ног. Упр кос „де те ри то ри јал но сти“ са
вре ме ног све та ко ја под ра зу ме ва бр зу про ме ну бо ра ви шта, 
иду ћи с кра ја на крај пла не те у тр ци за рад ним ме стом и 
про фи том, по ка зу је се да се са вре ме ни чо век, ма ка ко био 
„гло ба ли зо ван“ и „де те ри то ри ја ли зо ван“, и да ље чвр сто др
жи ко ре на, и да ље бо ри за очу ва ње иден ти те та па ма кар то 
под ра зу ме ва ло и сво је вр сну ге то и за ци ју и мар ги на ли за ци ју. 
(При мер су тур ске за јед ни це у Не мач кој у ко ји ма је не ма
ли број оних ко ји не уче и не зна ју не мач ки је зик и жи ве у 
специ фич ној дру штве ној и кул тур ној изо ла ци ји.)

Исто ри ја Ту ра ка по твр ђу је ми сао Ар џу на Апа ду ра ја да сви 
дру штве ни про це си и про ме не има ју пан да не у бли жој или 
да љој про шло сти.3

Тур ци су име за ве ли ки на род ко ме је „гло ба ли зам“ био има
нен тан го то во од по стан ка. У исто ри ји чо ве чан ства тра ју 
две хи ља де го ди на на про сто ри ма од Ки не до Па ци фи ка и од 
Ме ди те ра на до Бе ча.4 Но мад ски на чин жи во та, ко ји је био 
бит но обе леж је њи хо вих пр вих др жав них за јед ни ца, у ве ли
кој ме ри под се ћа на жи вот да на шњих рад ни ка и ме на џе ра, 
ко ји бр зо ме ња ју ме ста при вре ме ног бо рав ка и ра да. Ра ни 
књи жев ни спо ме ни ци и спи си по твр ђу ју скло ност Ту ра ка 
ка ства ра њу свет ске им пе ри је, ка по ли тич ком и кул тур ном 

2 Штр бац Л., Глобализацијаинационалнакултура,Шид 2007.
3 Апа ду рај А., Култураиглобализација,Бе о град 2011, стр. 13. 
4 Ro ux J. P., TürklerinTarihi.Pasifik’tenAkdeniz’e2000Yıl,İstan bul 2010, p. 

23.



63

МИРЈАНА МАРИНКОВИЋ

по ве зи ва њу ра штр ка них пле мен ских за јед ни ца и брат ста ва 
и, што је још за ни мљи ви је, по твр ђу ју свест о за јед нич ком 
по ре клу и је зич ком је дин ству. Свест о исто риј ском кон ти
ну и те ту и тра ја њу на ве ли ком ге о граф ском под руч ју и да нас 
је при сут на код Ту ра ка и у ве ли кој ме ри је из вор њи хо вог 
на ци о нал ног са мо по у зда ња. 

Пре ла ском на ислам у 10. ве ку, Тур ци по ста ју део јед не „гло
бал не“ кул ту ре. Ис пр ва кул тур но и ци ви ли за циј ски ин фе
ри ор ни, гу би ли су се у над мо ћи пер сиј ске и арап ске кул ту
ре, као и пер сиј ског и арап ског је зи ка. За се ње ни по е зи јом 
Пер си ја на ца и на уч ним до ме ти ма Ара па, Тур ци Сел џу ци 
(1114. век) у ад ми ни стра ци ји и на у ци ко ри сте арап ски, а 
у књи жев но сти пер сиј ски је зик. Тур ски је био са мо је зик 
сва ко днев ног го во ра, све до 1277. го ди не, ка да је дан од ана
дол ских на ме сни ка, Мех медбег из ди на сти је Ка ра ма ни да, 
до но си фер ман ко јим на ре ђу је да се од та да у јав ном жи во ту 
не ће ко ри сти ти ни је дан дру ги је зик осим тур ског. Ни је ли 
то пра ви при мер ре ак ци је на он да шњу гло ба ли за ци ју, ко
јој се Тур ци, упр кос тру ду мно гих сво јих кул тур них и књи
жев них по сле ни ка, ду го не ће мо ћи да од у пру? Зна ме ни ти 
пе сник и др жав ник, Али Шир Не ваи (Аli Şir Nеvаi) (1441
1501), са ста вља де ло Суђењеизмеђудвајезика ка ко би по
ка зао рав но прав ност тур ског у од но су на пер сиј ски је зик.5 У 
исто ри ји тур ске књи жев но сти кла сич ног до ба, ко је тра је од 
13. до сре ди не 19. ве ка и вре мен ски се по кла па са тра ја њем 
Осман ске им пе ри је, па ра лел но су се раз ви ја ла два умет нич
ка то ка – је дан, ко ји се за сни вао на опо на ша њу пер сиј ских 
књи жев них фор ми и те ма, и дру ги, мно го сла би ји, ко ји је 
те жио уво ђе њу ло кал но обо је них еле ме на та ка рак те ри стич
них за Тур ке. Ни је ли и то при мер гло ба ли за ци је и ре ак ци је 
на њу у бит но друк чи јим усло ви ма у од но су на уни вер за
ли зам на шег до ба? Пе снич ке збир ке кла сич них тур ских пе
сни ка пре пи си ва не су чак и по сле њи хо ве смр ти и чи та не 
ме ђу при пад ни ци ма азиј ских и африч ких на ро да. На је зда 
арап ских и пер сиј ских ре чи, ко је су од тур ског ство ри ле је
дан ма мут ски ве штач ки је зик, зва ни осман ски, пан дан има 
у све оп штој до ми на ци ји ен гле ског је зи ка у 20. и 21. ве ку. 
Тур ска кул ту ра и тур ска књи жев ност су, пре ма то ме, кроз 
исто ри ју би ле за хва та не спе ци фич ним про це си ма гло ба ли
за ци је. Њи хо ва кул тур на исто ри ја исто вре ме но је исто ри ја 
бор бе за соп стве ни иде ни тет.

Осман ска др жа ва јед на је од нај ве ћих им пе ри ја у исто ри
ји чо ве чан ства. Има ла је све од ли ке гло бал ног цар ства – 

5 Ма рин ко вић М., Старатурскакњижевност,Бе о град 2012, стр. 164
167.



64

МИРЈАНА МАРИНКОВИЋ

мул ти ет нич ност, мул ти кон фе си о нал ност, мул ти је зич ност, 
мулти кул ту рал ност.6 На те ри то ри ји ко ја је об у хва та ла де
лове Ази је, Афри ке и Евро пе, Тур ци Осман ли је су ство ри
ли гло бал ни по ре дак, исто ве тан на Бал ка ну, у Ма лој Ази ји 
или се вер ној Афри ци. Књи жев ност не го ва на у Ис тан бу лу, 
Са ра је ву, Ужи цу, Баг да ду, Ка и ру по ка зи ва ла је уни вер зал ни 
карак тер оли чен у исто вет ним те ма ма, об ли ци ма и по е ти ка
ма, уз рет ке  про плам са је ин ди ви ду ал них раз ли ка.  

Ни је пре те ра но ре ћи да тур ски пи сци и пе сни ци кла сич не 
епо хе ни су има ли ни ка квих пред ста ва о при ли ка ма и књи
жев но сти у Евро пи. „Не мо же мо а да не бу де мо за па ње ни 
чи ње ни цом ко ли ко су за пра во ма ло зна ли и још ви ше – ко ли
ко ма ло су ма ри ли да са зна ју“, твр ди Бер нард Лу ис (Bеrnаrd 
Lеwis).7 Не ма по да та ка о то ме да је ије дан тур ски пе сник 
знао не ки европ ски је зик и да је те жио по зна ва њу европ ске 
књи жев не тра ди ци је. Све до 19. ве ка Тур ци ни су има ли ни
је дан реч ник или гра ма ти ку не ког европ ског је зи ка!8

Та кво ду хов но ста ње тра ја ло је све до 19. ве ка ка да ће на
пред ни тур ски др жав ни ци от по че ти про грам ре фор ми – 
Тан зи мат – као све о бу хва тан по крет евро пе и за ци је и мо дер
ни за ци је це ло куп ног дру штва, од др жав ног апа ра та и ар ми је 
до шко ле и пра ва же на. У те гоб ним про це си ма ме ња ња дру
штва тур ска књи жев ност се нај зад отво ри ла пре ма Евро пи. 
Нај ва жни је от кри ће у том про це су би ло је от кри ће ро ма на 
као спе ци фич ног за пад ног књи жев ног жан ра, до та да не по
зна тог тур ском чи та о цу. 

По крет евро пе и за ци је и ве стер ни за ци је дру штва би ће кру
ни сан ре фор ма ма Му ста фе Ке ма ла Ата тур ка (Мustаfа Kеmаl 
Аtаtürk) два де се тих го ди на 20. ве ка, ко је пред ста вља ју нај
фа сци нант ни ју кул тур ну ре во лу ци ју у но ви јој исто ри ји. 
Све стан да мо дер ни за ци ја зна чи при хва та ње европ ских на
уч них, дру штве них и кул тур них те ко ви на, Ата турк је ство
рио но ву ла ич ку, ет нич ки хо мо ге ну др жа ву, ко ја је у пот
пу но сти рас ки ну ла са сво јим ори јен тал ним на сле ђем. У 
том на сле ђу ва жно ме сто има ла је ли те ра ту ра ко ја, ли ше на 
окру же ња у ко ме се на па ја ла, ви ше ни је мо гла да по сто ји. 
Ста ри осман ски тур ски је зик је од ба чен, и на ње го во ме сто 
је сту пио стан дар ди зо ва ни тур ски је зик за сно ван на је зи ку 
на род не књи жев но сти и ана дол ским го во ри ма. 

6 Ов де не мо же мо ула зи ти у про блем де мо кра тич но сти, јер је не спо јив са 
ка рак те ром сред њо ве ков них те о крат ских др жа ва. 

7 Лу ис Б., МуслиманскооткрићеЕвропе,Бе о град 2004, стр. 216.
8 Исто, стр. 440. 
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Мо же се са си гур но шћу ре ћи да је чи тав 20. век у Тур ској 
про те као у укла па њу тур ског дру штва у са вре ме не свет ске 
то ко ве и у ства ра њу но вог чо ве ка ко ји се свим сред стви ма, 
па и књи жев но шћу, тру дио да про на ђе се бе у вре ме ни ма ве
ли ких дру штве них за о кре та. 

У раз до бљу од на стан ка Ре пу бли ке Тур ске (1923) до пе де
се тих го ди на 20. ве ка, пи сци су ма хом би ли по све ће ни пи
та њи ма и по тре ба ма дру штва, та ко да су њи хо ва де ла пре
вас ход но би ла од раз дру штве ног ста ња, мо ра ла, со ци јал них 
про бле ма, че сто кри ти ка дру штве них при ли ка и не до след
но сти мо дер ни за ци је. Пр ва ге не ра ци ја ре пу бли кан ских пи
са ца сли ка ла је ана дол ска се ла и гра до ве нај че шће у ро ман
ти чар ском ду ху, као ме ста сре ће, чи сто те и људ ске до бро те, 
али и као оли че ње за о ста ло сти и за ту ца но сти. Из ла ском из 
те књи жев но сти се лока са ба, по ла ко се ра ђа но ви по глед на 
жи вот и дру штво, упе рен пре ма по је дин цу, иако су пи сци те 
ори јен та ци је че сто сма тра ни од на ро ђе ним и одво је ним од 
дру штва. 

Мо дер на тур ска књи жев ност, иако је у Тур ској на ста ла ка
сни је у од но су на Евро пу, по чи ње да се кон цен три ше око 
по је дин ца и ње го вог од но са пре ма дру штву, око дру штве не 
ствар но сти у на по ну ства ра ња и об ли ко ва ња но вог тур ског 
на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та. Пр ви тур ски аутор ко
ји је кре нуо овим пу тем био је Са ит Фа ик Аба си ја ник (Sаit 
Fаik Аbаsıyаnik). Од зна ча ја је би ло уво ђе ње ви ше пар тиј
ског си сте ма по сле 1950. го ди не, ко је је обез бе ди ло из ве
стан плу ра ли зам ми шље ња и де ло ва ња. Тај плу ра ли зам у 
књи жев но сти из ра зи ће Фе рит Ед гу (Fеrit Еdgü) у пред го во
ру јед ној сво јој књи зи об ја вље ној 1967. го ди не, у ко јој ка же 
„да не по сто ји са мо је дан ре а ли зам“ и да су „спе ку ла тив не 
при по вет ке осло ње не на сно ве је дан од ви до ва ре а ли зма“.9 
Ше зде се тих го ди на, из Евро пе до ла зе ути ца ји ег зи стен ци
ја ли стич ке фи ло зо фи је, нај пре пре ко не ко ли ко пре ве де них 
књи га. То је и раз до бље ве ли ких ми гра ци ја из се ла у гра
до ве, на стан ка про ле та ри ја та и ја ча ња иде ја ле ви це. Ујед
но до ла зи и до пр вих исе ља ва ња тур ских рад ни ка у за пад ну 
Евро пу, нај ви ше у Не мач ку, чи ме се ства ра но ва ве за из ме ђу 
тур ске и европ ске кул ту ре. Еко ном ске ми гра ци је на ста ви ће 
се и то ком се дам де се тих го ди на да би по сте пе но по че ле да 
се сма њу ју по сле уки да ња ван ред ног ста ња, до ла ска Тур
гу та Оза ла (Тurgut Özаl) на власт 1983. го ди не и уво ђе ња 
сло бод ног тр жи шта.

9 Çelik B., 19501980 ara sın da Türk öykücülüğü, ÖzgürEdebiyat,Ka sımAra
lık 2008, 12, str. 124. 
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О тур ском дру штву и тур ској књи жев но сти на кон па да Бер
лин ског зи да 1989. го ди не, ко ји је иза звао гло бал не по тре
се у свет ском по рет ку, ни је мо гу ће го во ри ти без освр та на 
крета ња у све ту. То је, ко нач но, и по че так гло ба ли за ци је ко ји 
сву да и на сва ки на чин не дво сми сле но по ка зу је да се ни шта 
и ниг де не мо же до го ди ти а да се за то не зна у не ком дру гом 
кра ју све та. Ин тер нет, као гло бал на мре жа са ми ли јар да ма 
ко ри сни ка, кре и рао је вир ту ел ну ствар ност ко ја је из да на 
у дан све ма ње вир ту ел на, а све ви ше ствар на. По зи тив на 
стра на ин тер неткул ту ре је по ли цен трич ност све та и уки
да ње мар ги нал но сти, скрај ну то сти и уда ље но сти од цен тра 
зби ва ња, на шта се Ор хан Па мук (Оrhаn Pаmuk) жа лио пи
шу ћи о ра ни јим вре ме ни ма.  

Са вре ме на тех но ло ги ја и сред ства ко му ни ка ци ја, раз ви је на 
у ери гло ба ли за ци је, учи ни ли су свет за јед нич ким ме стом, 
у ко ме се исто вре ме но бри шу и ис по ља ва ју раз ли ке. Ути
сак је да у тим усло ви ма тзв. ма ле кул ту ре, ма ли је зи ци и 
књи жев но сти има ју ве ће мо гућ но сти да до пру до свет ских 
кул тур них и књи жев них цен та ра. У це ло куп ном 20. ве ку, 
тур ска књи жев ност је бе ле жи ла зна чај не до ме те, ка ко у по
е зи ји та ко и у про зи, али су ти до ме ти оста ја ли ван до ма ша
ја ши рег кру га чи та ла ца у све ту, а њи хо ви твор ци све де ни 
на уске ло кал не окви ре без зна чај ни јег ути ца ја на оно што 
на зи ва мо свет ском књи жев но шћу. Тур ски но бе ло вац Ор хан 
Па мук ис ти че да је увек имао осе ћај мар ги нал но сти, уда ље
но сти од цен тра, ко ји „из ви ре из пи шче вог са зна ња да пи ше 
да ле ко од сре ди шта свет ске књи жев но сти и чи ње ни це да у 
се би осе ћа ту уда ље ност“.10 Очи гле дан при мер тог осе ћа
ња де мон стри рао је тво рац тур ске крат ке при че, Са ит Фа ик 
Аба си ја ник. Као ис так ну ти про за и ста, иза бран је за по ча
сног чла на Дру штва Марк Твен (Маrk Тwаin) у САД. Ње го ва 
ре ак ци ја на тај из бор ме ђу тим по ка зу је да ни је био све стан 
вред но сти соп стве ног де ла и да ни је био ка дар да са гле да 
соп стве ни до при нос и ме сто у свет ској књи жев но сти и зна
чај при зна ња ко је је до био.11

Пост мо дер ни зам у књи жев но сти од го вор је на гло ба ли за
ци ју на еко ном ском и по ли тич ком пла ну. Ако је мо дер на 
уби ла Бо га и усред сре ди ла се на ин ди ви дуу, пост мо дер ни
стич ка књи жев ност је уби ла и чо ве ка као по је дин ца.12 Та ква 
ли те ра ту ра ни шта не сма тра све тим – ни ин сти туције, ни 

10 Па мук О., Другебоје.Есејииједнаприча, Бе о град 2011, стр. 156.
11 Aba sıyanik S. F., BütünEserleri,14,SevgiliyeMektup,An ka ra 1987, стр. 

99100.
12 Mu rat Ö. M., Küre sel le şen Dünyada Post mo der nizm ve Türk Ro ma nı, 

02.04.2008, 22. 01. 2013.                            http://www.edebistan.com/index.php/mmuratozkul/
kuresellesendunyadapostmodernizmveturkromani2/2008/04/
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вредности, ни тра ди ци ју, ни ауто ри те те. У Тур ској постмо
дер ни зам у књи жев но сти на го ве шта ва пе снич ки по крет 
Други нови /İkinci Yеni ко ји на ста је пе де се тих го ди на 20. 
ве ка. Песни ци овог по кре та рав но прав но су се ба ви ли уну
тра шњом и спо ља шњом исти ном, уну тра шњим го во ром 
ин ди ви дуе, ње го вом под све шћу. Ње го ви пред став ни ци су 
Тур гут Ујар (Тurgut Uyаr), Џе мал Су ре ја (Cеmаl Sürеyа), 
Едип Џан се вер (Еdip Cаnsеvеr), Еџе Ај хан (Еcе Аyhаn), Се
заи Ка ра коч (Sеzаi Kаrаkоç). Би ли су под не по сред ним ути
ца јем ег зи стен ци ја ли зма и дру гих књи жев них по кре та то га 
вре ме на у Евро пи. Ако па ра фра зи ра мо јед ну ми сао Се за и ја 
Ка ра ко ча, ко ји је ис ти цао да се они на ла зе у трам ва ју ко ји 
из Ис тан бу ла во ди у свет, за раз ли ку од ра ни јих пе снич ких 
по кре та, ко ји су се на ла зи ли у трам ва ји ма ко ји са о бра ћа ју 
са мо из ме ђу ис тан бул ских квар то ва, схва ти ће мо о ка квој 
пре крет ни ци се ра ди ло.

Пост мо дер ни стич ка тур ска књи жев ност про на шла је од го
вор ко ји је од у век му чио тур ске пи сце – ка ко би ти при хва
тљив за свет а оста ти свој, ка ко би ти ак ту а лан и аутен ти
чан исто вре ме но. Та ко не што по шло је за ру ком и ра ни јим 
књи жев ним ве ли ка ни ма по пут Ах ме да Хам ди ја Тан пи на ра 
(Аhmеt Hаmdi Таnpınаr), пр вог ко ји је у Тур ској пој мио зна
чај Фрој да, Берг со на и сим бо ли ста, и Ја хје Ке ма ла Бе ја тли
ја (Yаhyа Kеmаl Bеyаtlı), јер су, иако „за сле пље ни сја јем 
европ ске књи жев но сти, а нај ви ше фран цу ске књи жев но сти 
и умет но сти (...) јед ним де лом све сти зна ли да ако бу ду пи
са ли као за пад ња ци не ће мо ћи да бу ду ори ги нал ни ко ли ко 
и они. Фран цу ска кул ту ра их је, ме ђу тим, за јед но са иде јом 
о мо дер ној књи жев но сти на нео до љив на чин на у чи ла иде ји 
исти ни то сти, ори ги нал но сти, ве ро до стој но сти“.13

Да на шња Тур ска не рет ко се до жи вља ва као сво је вр стан мост 
из ме ђу Ис то ка и За па да (оми ље на ме диј ска фло ску ла). Али 
ка ко С. Хан тинг тон (Sаmuеl Huntingtоn) при ме ћу је, „мост је 
ве штач ка тво ре ви на ко ја по ве зу је два чвр ста ен ти те та, али 
ни је део ни јед ног. Ка да во ђе Тур ске сво ју зе мљу на зи ва ју 
мо стом, они еуфе ми стич ки по твр ђу ју да је по цепана“.14

Та по це па ност за си гур но ни је до бра за ста бил ност јед ног 
дру штва, али је сва ка ко од ли чан ма те ри јал за књи жев на де
ла. Тур ски но бе ло вац, Ор хан Па мук, у ван ред но по е тич ном 
де лу Истанбул.Успоменеиград осе ћа се бе као За пад ња ка 
ко ји не мо же да се од у пре да на свој град и дру штво гле да 
за пад ним очи ма: „И као љу ди и као дру штво, сви се до не кле 
бри не мо шта о на ма ми сле стран ци, на ши по зна ни ци. Ако 

13 Памук О., Истанбул.Успоменеиград, Београ д  2006,  ст р. 107.  
14 Хатингтон С.,  на в. дело, стр. 166. 
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та бри га до сег не раз ме ре да нам на но си бол, ако нам ква ри 
ве зу са ствар но шћу и по ста не зна чај ни ја од са ме ствар но
сти, ту је не што сум њи во. Мој од нос са оним што за пад не 
очи ви де у мом гра ду – као и за мно ге Ис тан бул це – је сте 
про бле ма ти чан и по пут свих пи са ца у гра ду чи је је јед но 
око упе ре но ка За па ду, и ја сам по не кад збу њен кад је о то
ме реч“.15 Па мук на во ди да „за пад ни по сма тра чи во ле да у 
Ис тан бу лу ви де ’ег зо тич но сти’ и пи шу о по ја ва ма ко је се 
раз ли ку ју од за пад них, а по крет евро пе и за ци је, ко ји на сто ји 
да вла да гра дом, за крат ко вре ме рас ту ра и уни шта ва те осо
бе но сти, ин сти ту ци је и тра ди ци ју, ми сле ћи да су пре пре ка 
да се по ста не европ ски.“16

Са вре ме ни про цес гло ба ли за ци је за те као је Тур ску упра во у 
ста њу по дво је но сти из ме ђу Ис то ка и За па да, рас ту ра и уни
ште ња осо бе но сти, ин сти ту ци ја и тра ди ци је ко је су ви ђе не 
као пре пре ка евро пе и за ци је. Би ти по пут Евро пља на, по на
ша ти се и обла чи ти европ ски би ли су дог ма ке ма ли стич ке 
Тур ске, ко ја је, као и сва ка дог ма, из гу би ла ра ци о нал ни са
др жај. Књи жев ни ци су у нај ве ћем бро ју сле ди ли тај тренд, 
про на ла зе ћи у за пад ним ли те ра ту ра ма уз о ре за соп стве на 
де ла. С дру ге стра не, ме ђу тим, осо бе на по зи ци ја Тур ске и 
ње но осци ло ва ње из ме ђу две ве ли ке ци ви ли за ци је по ста ли 
су ком па ра тив на пред ност тур ских пи са ца ко ји су све за ни
мљи ви ји и при хва тљи ви ји за чи та о це из свих де ло ва све та. 
У том кон тек сту, не тре ба за бо ра ви ти ни глад чи та ла ца у 
све ту за но вим и ма ње по зна тим књи жев но сти ма и те ма ма. 

Сма трам да се мо же мо при кло ни ти ста ву Ма ри ја Вар га
са Љо се (Маriо Vаrgаs Llоsа) ко ји у гло ба ли за ци ји не ви
ди ни шта аpriоri не га тив но и ра за ра ју ће по тзв. кул тур ни 
иден ти тет на ро да. Гло ба ли за ци ја је по сле ди ца мо дер ни за
ци је, еко ном ског, тр жи шног и кул тур ног по ве зи ва ња љу ди 
на пла не ти, и са свим је ло гич но да је омо гу ћи ла чуј ност 
раз ли чи тих ма ње чуј них гла со ва и ми шље ња, као и чи тљи
вост ма ње до ступ них је зи ка и ли те ра ту ра. Пе ру ан ски но
бе ло вац пи ше да „гло ба ли за ци ја ра ди кал но ши ри и ста вља 
на рас по ла га ње свим гра ђа ни ма ове пла не те мо гућ ност да 
сва ко кон сти ту и ше свој лич ни кул тур ни иден ти тет, сво јом 
соп стве ном вољ ном ак ци јом, у скла ду са сво јим пре фе рен
ци ја ма и ин тим ним мо ти ва ци ја ма. Гра ђа ни ви ше ни су под 
оба ве зом, као у про шло сти и као на још мно гим ме сти ма и 
у са да шњо сти, да ре спек ту ју је дан иден ти тет ко ји их за тва
ра у кон цен тра ци о ни ло гор из ко га не ма бе жа ња – иден ти
тет ко ји им се на ме ће је зи ком, на ци јом, цр квом и оби чаји ма 

15 Памук О., нав. дело, стр. 209.
16 Исто, стр. 215.
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ме ста где су се ро дили. У том сми слу, гло ба ли за ци ју мо ра
мо дочека ти до бро до шли цом, јер она при мет но ши ри хо ри
зонте индивиду ал не сло бо де”.17 Има ме ђу тим у Тур ској гла
со ва ко ји гло ба ли за ци ју ви де као вла да ви ну јед не иде о ло
ги је у чи јој су осно ви по тро шња и вла да ви на нов ца. Ка ко је 
чо век роб нов ца и бе со муч не по тро шње, та ко је и књи жев
ност ствар по тро шње и про да је. Шта ви ше, „но ви свет ски 
по ре дак“ сма тра се не при ја те љем ства ра ла штва и сло бо де.18 
Озбиљ на књи жев на кри ти ка по ла ко не ста је, и то ни је са мо 
спе ци фич ност Тур ске, бу ду ћи да су у пр вом пла ну ти ра жи, 
ли сте бест се ле ра, број по но вље них из да ња.

Ка да је реч о тур ској књи жев но сти, гло ба ли за ци ја ипак по
твр ђу је Љо си но ми шље ње, јер су тур ски пи сци по сти гли 
да ле ко ви ше за по след њих два де се так го ди на не го њи хо ви 
прет ход ни ци у чи та вом 20. ве ку. При ме ра ра ди, у Ср би ји 
је број пре ве де них де ла од 2000. до 2012. го ди не ве ћи не го 
за не ко ли ко прет ход них де це ни ја. Го ди шње се у нас об ја ви 
не ко ли ко пре ве де них ро ма на са тур ског је зи ка, што је све до
чан ство отво ре но сти из да вач ких ку ћа и чи та лач ке пу бли ке, 
али и ква ли те та тур ске књи жев но сти.19 

Пост мо дер ни стич ко при по ве да ње има у Тур ској след бе ни
ке ме ђу мно гим ис так ну тим књи жев ним име ни ма. По ред 
Ор ха на Па му ка, ко ји је и до бит ник Но бе ло ве на гра де за 
књи жев ност за 2006. го ди ну, што је из раз при зна ња да је у 
ње го вом де лу тур ска књи жев ност до се гла зре лост и ви си ну 
свет ских књи жев них вр хо ва, мно ги дру ги пи сци пре ста ју да 
но се атри бут „тур ски“ и по ста ју „гло бал ни“, би ва ју ћи пре
по зна тљи ви по пи са њу и те ма ма. 

Тре ба по ме ну ти Елиф Ша фак (Еlif Şаfаk), пост мо дер ни стич
ку ро ман си јер ку ко ја под јед на ко до бро пи ше и на ен гле ском 
и на тур ском је зи ку; Не ди ма Гур се ла (Nеdim Gürsеl), вр
сног ин те лек ту ал ца и те о ре ти ча ра књи жев но сти ко ји сво јом 
био гра фи јом спа ја Фран цу ску и Тур ску; Ај фер Тунч (Аyfеr 
Тunç), од лич ну пред став ни цу жен ског пи са ња у да на шњој 
Тур ској, Ма ри ја Ле ви ја (Маriо Lеvi), Сер да ра Оз ка на (Sеrdаr 
Özkаn), Зул фуа Ли ва не ли ја (Zülfü Livаnеli) и дру ге. Сви 
они ни су са мо тур ски, већ и свет ски пи сци са аутентичним  
гласом и ути ца јем. 

17 Љоса М. В., Култура слободе, Време бр. 522, 04. јануар 2001, 24.01.2013, 
http://www.vreme.com/arhiva_html/522/27.html

18 Yağcı Ö., Küreselleşme Sürecinde Edebiyatımız İçin Notlar, 24.01.2013., 
http://www.ileri2000.org/01/yagci1.htm

19 Маринковић М., Translations from Turkish in Serbia, 19902010, новембер 
2010, 28. 01. 2013, http://www.transeuropeennes.eu/ressources/pdfs/
tim_2010_Turkish_Serbian_Mirjana_marinkovic_70.pdf 
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Тур ски пи сци гло ба ли за ци је или пост мо дер ни сти од ра жа ва
ју ствар ност сво је зе мље и на ци је, њи хо ве про тив реч но сти, 
исти не, за блу де и те жње, али још ви ше соп стве ни ми са о ни 
свет и иде је и уни вер зал не људ ске те ме. Исто вре ме но, они 
до бро по зна ју са вре ме не при ли ке, са вре ме ну књи жев ност, 
свет ко ме при па да ју, зна чај и моћ ме ди ја, за раз ли ку од прет
ход ни ка (укљу чу ју ћи по ме ну тог Са и та Фа и ка Аба си ја ни ка), 
од ко јих мно ги ни су има ли пот пу но обра зо ва ње и ко ји су 
пи са ли ис кљу чи во по ин ту и ци ји и на ло гу та лен та, по пут са
мо у ких му зи ка на та. Ко нач но, они по зна ју чи та о це и њи хо ва 
оче ки ва ња, укус и на ви ке. Кул тур но и исто риј ско бо гат ство 
под не бља са ко га по ти чу до зво ља ва им да по сег ну за ин
ди ви ду ал ном сло бо дом у тра га њу за исти на ма о чо ве ку и 
све ту, да у сво јим де ли ма ра де на спа ја њу све то ва Ис то ка и 
За па да. 

Гло ба ли за ци ја по сво јој при ро ди на ме ће не ке стан дард не те
ме ко је за па жа мо и код но вих тур ских пи са ца. То су све те ме 
ве за не уз не ре ше на и кон тро верз на пи та ња из про шло сти, 
по пут грч котур ских од но са, јер мен ског или курд ског пи та
ња; те ме ма њи на и мар ги нал них дру штве них гру па (Је вре ји 
у Тур ској, хо мо сек су ал ци), ре ли ги о зност и ме сто ре ли ги је у 
жи во ту са вре ме ног чо ве ка, иде о ло шко на сле ђе (ко му ни зам), 
пи та ње тра ди ци је и ње не ве зе са да на шњи цом (осман ско 
на сле ђе и осман ска кул тур на ба шти на), пи та ња иден ти те та, 
лич ног и ко лек тив ног, по ли тич ки про го ни, сек су ал не сло бо
де. Гло бал ни тур ски пи сци ни су ни ду хов но а ни про стор но 
ве за ни ис кљу чи во за Тур ску. Ор хан Па мук жи ви на ре ла ци
ји Њу јоркИс тан бул, Елиф Ша фак на ре ла ци ји Бо стонИс
тан бул, Не дим Гур сел на ре ла ци ји Па ризИс тан бул. Осим 
то га, гло бал ни ауто ри че сто рад њу сво јих де ла ко ја ша љу 
уни вер зал не по ру ке сме шта ју у бли жу или да љу про шлост, 
ства ра ју ћи на тај на чин де кор ко ји у се би но си ма ги ју за го
нет них про ху ја лих вре ме на ко ја по бу ђу ју зна ти же љу. 

Учемујеглобалнапривлачностнекихтурских
писацаданашњице?

По ђи мо од Ор ха на Па му ка, као не сум њи во нај у спе шни
јег и нај чи та ни јег тур ског пи сца, а ти ме и нај гло бал ни јег 
ауто ра тур ског је зи ка. Ње го ва де ла, на ста ла игра ма про
шло сти и са да шњо сти, има ги на ци је и ре ал но сти, лич них 
ис ку ста ва и ко лек тив ног пам ће ња, по ка за тељ су вред но
сти тур ске кул ту ре, ње не ствар но сти, тур ског на ци о нал ног 
би ћа ко је се нај бо ље чу ва он да ка да се отво ри пре ма све
ту. Осим то га, Ор ха ну Па му ку је по шло за ру ком да по ка
же да је тур ска књи жев ност ком па ти бил на са свет ском, да 
ни је ег зо тич на ис точ њач ка књи жев ност ко ја се на За па ду 
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при ма као на ив на и не до ра сла на ра тив на тво ре ви на. Ро ман 
ЗовемсеЦрвено ни је са мо рас ко шан ро ман о раз ли ка ма у 
схвата њу уметности на Ис то ку и на За па ду, то је ро ман о 
му ка ма ства ра ла штва и те го ба ма по све ће но сти умет нич ком 
де лу, уокви рен љу бав ном при чом и за чи њен кри ми за пле
том. Црна књига, Па му ков нај не о бич ни ји ро ман, ти пич но 
пост мо дер ни стич ки по сти лу и на ра тив ном по ступ ку, пра ви 
је руд ник иде ја и сли ка тур ске бли же и да ље про шло сти. 
До ми нант на ми сао „мо рам би ти то што је сам“, ко ја про сто 
из ви ре из сва ке стра ни це ро ма на, исто вре ме но је Па му ко ва 
иде ја о по тре би ус по ста вља ња аутен тич ног тур ског иден ти
те та, при че му се тај иден ти тет не схва та као оков и при си
ла, већ као по тре ба са мо о дре ђе ња у су сре ту са Дру гим. Пи
сац про сто го ри од же ље да бу де „то што је сте“, иако је по 
пра ви лу у то ме оне мо гу ћен дру штве ним нор ма ма, та бу и ма, 
оче ки ва њи ма или на ви ка ма. „Тур ци ви ше не же ле да бу ду 
Тур ци, већ не што дру го. За то су из у ме ли ре во лу ци ју у оде
ва њу, обри ја ли бра де, про ме ни ли свој је зик и пи смо. Је дан 
вла сник про дав ни це ко ји је во лео да го во ри крат ко и је згро
ви то, об ја снио му је да му ште ри је за пра во не ку пу ју оде ћу, 
већ при вид. Оно што у ства ри же ле да ку пе је сте при вид 
да мо гу да бу ду као дру ги ко ји но се ту оде ћу“, пи ше Ор хан 
Па мук у овом ван се риј ском де лу.20 То су ре чи ко је ево ци ра ју 
вре ме Ата тур ко вих ре фор ми, али су исто вре ме но и по ру ка 
да при хва та ње не че га но вог не зна чи од ба ци ва ње се бе и од
ри ца ње од соп стве не су шти не. Исто та ко, за у зи ма ње ме ста у 
гло ба ли зо ва ном све ту не тре ба да бу де на у штрб соп стве ног 
иден ти те та. На про тив! Не сва ки да шњи је и Па му ков љу бав
ни ро ман Музејневиности, на стао са иде јом да бу де пи са ни 
во дич за ствар ни му зеј ко ји је у то ку про шле го ди не отво рен 
у Ис тан бу лу. Тај Па му ков „нај не жни ји ро ман“ пред ста вља 
оду јед ној не ис пу ње ној, оп се сив ној, на мо мен те па то ло шкој 
љу ба ви, у чи јој по за ди ни те че ре ка ис тан бул ског жи во та ви
ше кла се се дам де се тих го ди на про шлог ве ка.

Ка ко пост мо дер ни стич ка књи жев ност, као књи жев ни из раз 
гло ба ли за ци је, по чи ва на игра ма ума, ин тер тек сту ал но сти, 
вре мен ском дис кон ти ну и те ту рад ње, то тур ски пост мо дер
ни сти по ка зу ју из ра зит сми сао за овај књи жев ни по сту пак. 
Они ско ком у про шлост на ла зе оби ље ма те ри ја ла за пи са ње 
сво јих књи га. Ту се по но во вра ћа мо тур ској и ислам ској тра
ди ци ји, по хра ње ној у ста рим књи га ма, пре да њи ма, су фиј
ским тек сто ви ма. У слу ча ју са вре ме не тур ске књи жев но сти, 
от кри ва се зна чај аку му ли ра ног књи жев ног на сле ђа, раз ви
је дне тра ди ци је при по ве да ња још од пре и слам ских вре ме на, 
бо гат свет зна че ња и књи жев них сли ка ства ран ве ко ви ма, 

20 Памук О., Црнакњига, Београд 2008, стр. 74. 
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ко ји пи сци маис тра жи ва чи ма да је пре гршт те ма за књи жев
ну об ра ду. Се ти мо се збор ни ка фан та стич них при ча Хиљаду
иједнаноћ. Ре ми ни сцен ци је на тра ди ци ју ис точ њач ког при
по ве да ња на ла зи мо и код Елиф Ша фак и код Ор ха на Па му
ка и код Ја ша ра Ке ма ла (Yаşаr Kеmаl) и дру гих ис так ну тих 
тур ских спи са те ља.

Нај про да ва ни ја књи га у 2012. го ди ни био је ро ман Седми
дан /YеdinciGünИх са на Ок та ја Ана ра (İhsаn Оktаy Аnаr), 
„до ма ћег пост мо дер ни сте” и јед ног од „фе но ме нал них име
на тур ске књи жев но сти“, пре ма оце ни ли ста Хуријет.Анар 
и овом, као и прет ход ним књи га ма, чи та о це во ди на пу то ва
ње у фан та стич ну про шлост, овај пут у вре ме кра ја Осман
ске им пе ри је и ства ра ња Ре пу бли ке Тур ске, кри ти ку ју ћи 
мно ге ва жне ин сти ту ци је но ве др жа ве. И у дру гим ро ма ни
ма, ко ји су има ли ве ли ки успех, Анар ис тра жу је уни вер зал
на пи та ња од но са до бра и зла, на чи не до сти за ња вр ли не и 
осло ба ђа ња од ово зе маљ ских стра сти и же ља, људ ских осо
би на и ма на – ам би ци је, по хле пе, мр жње и зла, упу шта ју ћи 
се ду бље у бо га ту осман ску про шлост. 

До бре стра не гло ба ли за ци је, ка да је у пи та њу тур ска књи
жев ност, мо гу се све сти на ње ну све ве ћу укљу че ност у 
свет ске књи жев не то ко ве, ус по ста вља ње кон ти ну и те та са 
тра ди ци јом (пр вих де це ни ја 20. ве ка био је на сна зи пот
пу ни рас кид са њом), из ла же ње на свет ску књи жев ну сце
ну, ши ре ње по ља сло бо де ми сли и из ра жа ва ња, што је за 
Тур ску ве о ма ва жно. То ме тре ба до да ти и све из ра же ни ју 
еко ном ску и по ли тич ку моћ Тур ске, ко ја, као др жа ва са све 
ве ћим са мо по у зда њем, ак тив но уче ству је у об ли ко ва њу 
глобал ног све та. 

Има ме ђу тим бо ја зни да гло ба ли за ци ја не до но си до бро тур
ској на род ној кул ту ри и књи жев но сти, ко је су те мељ на ци
о нал не са мо све сти. Ве зе из ме ђу на род не кул ту ре и на ро да 
су под ути ца јем гло ба ли за ци је по че ле да сла бе, а про из во ди 
на род не кул ту ре да се ме ња ју, па чак и да не ста ју. Из во ри 
ко ји ма се ова кул ту ра на па ја ви ше ни су са мо аутен тич ни, 
већ и стра ни. Из тог раз ло га се пред ла же пред у зи ма ње по
себ них ме ра у очу ва њу тра ди ци о нал не ана дол ске кул ту ре, 
чи јим бо гат ством се ма ло ко ји на род мо же по хва ли ти. Те 
ме ре укљу чу ју па жљи во осми шље не школ ске про гра ме, ис
тра жи ва ња, на уч не ску по ве и дру ге ак тив но сти ко је мо гу да 
по мог ну да се ри зни ца на род не тра ди ци је са чу ва за бу ду ће 
ге не ра ци је.21

21 Artun E., Küreselleşmenin Türk Halk Kültürüne Etkisi, 25. 01. 2013., http://
turkoloji.cu.edu.tr/halkbilim/5.php
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На осно ву све га ре че ног, мо же се за кљу чи ти да је гло ба ли
за ци ја до не ла ви ше по зи тив ног не го не га тив ног ка да је реч 
о тур ској књи жев но сти и је зи ку. Тур ски је зик на гло бал ном 
пла ну по ста је све зна чај ни ји је зик, ко ји се уз др жав ну по др
шку учи у чи та вом све ту. Су де ћи по бро ју пре ве де них де ла 
са тур ског је зи ка, тур ска књи жев ност је све ма ње уда ље на 
од књи жев ног уку са и на ви ка чи та ла ца у све ту, и све при јем
чи ви ја на гло бал ном књи жев ном тр жи шту.
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GLOBALIZATION AND TURKISH LITERATURE

Abstract

Globalization has become a synonym for a process of worldwide 
integration that arises from interchange of products, ideas and cultures. 
It affects every single part of the world and every single culture. 
There are two main processes qualified as results of globalization. 
The first one is unification of cultures under the primarily Western 
or American influence and the second one is affirmation of cultural 
differences. Throughout history, Turkish literature has been exposed to 
global cultural processes mainly as a part of the Islamic civilization. 
Globalization in our times has both positive and negative effects on 
Turkish literature. Due to the fact that Turkish is not a language spoken 
worldwide, for a long time Turkish literature has been unavailable to 
most of the world. However, globalization has increased interests for 
different and less known literatures and has supported translations and 
publishing Turkish authors. Globalization involves a certain “culture of 
freedom” that enables everybody to create their own identity and offer 
it to the world. Under this influence and thanks to their postmodern 
style Turkish authors have become more “global” and much more 
understandable for the rest of the world. Orhan Pamuk is the most global 
Turkish writer nowadays. But there are also other successful authors 
who write not only for Turkey but for the world such as Elif Şafak, 
Nedim Gürsel, Zülfü Livaneli, Serdar Özkan. It is obvious that Turkish 
literature has finally found its authentic response to the challenges of 

the globalized world literature.
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