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ТУР СКА НА БЛИ СКОМ ИС ТО КУ

Ап стракт: Стра те ги ја тур ске спољ не по ли ти ке усме ре на је ка то ме да Тур-
ска по ста не је дан од по ло ва мо ћи у на ста ју ћем свет ском по рет ку. Ова др жа-
ва на сто ји да то оства ри та ко што ће ре ин те гри са ти у сво ју зо ну ути ца ја три 
ре ги о на, Бли ски ис ток, Кав каз и Бал кан, еко ном ски, кул тур но и евен ту ал-
но по ли тич ки те на тај на чин по ку ша ва да по ста не јед на од де сет нај ве ћих 
еко но ми ја на све ту. Сред ства ко ја за ове ци ље ве ко ри сти на Бли ском ис то ку 
кре ћу се од јав не ди пло ма ти је, еко ном ске и кул тур не екс пан зи је до прет њи 
вој ном агре си јом. Ства ра ње и спро во ђе ње та кве спољ не по ли ти ке зах те ва 
та ко ђе и уну тра шње ре фор ме. На кон ана ли зе свих по ме ну тих ак тив но сти 
Тур ске на Бли ском ис то ку и по ку ша ја уну тра шњих ре фор ми по ве за них са 
спољ но по ли тич ким ини ци ја ти ва ма, аутор за кљу чу је да је за са да ова стра-
те ги ја до жи ве ла не у спех.

Кључ не ре чи: Тур ска, Бли ски ис ток, тур ска спољ на по ли ти ка, свет ски 
по ре дак, тур ска еко но ми ја

* * *

У из ла га њу на кон фе рен ци ји ин ве сти то ра у Тур ску, ко ју је ор га ни зо ва ла 
аме рич ка бан ка Голд ман Сакс у Лон до ну нoвембра 2011, под на зи вом: Пут ка 
2023. [години], ми ни стар спољ них по сло ва Тур ске Ах мет Да ву то глу одр жао 
је го вор „Ви зи ја 2023: Ци ље ви тур ске спољ не по ли ти ке”.1 У ње го вом из ла га-
њу ис ти чу се три ма кро ци ља ко ја тре ба по сти ћи у на ред них 10-12 го ди на: 

* Институт за међународну политику и привреду, Београд. Рад је реализован у оквиру 
про је кта „Србија у савременим међународним односима: Стратешки правци развоја и 
учвр шћи ва ња положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољно по-
ли ти чки, међународно економски, правни и безбедносни аспекти”, Министарства науке 
Репу бли ке Србије, ев. бр. 179029, за период 2011–2014. године.
1 Spe ech en ti tled ”Vi sion 2023: Tur key’s Fo re ign Po licy Ob jec ti ves” de li ve red by H.E. Ah met 
Da vu to ğ lu, Mi ni ster of Fo re ign Aff a irs of the Re pu blic of Tur key at the Tur key In ve stor Con fe-
ren ce: The road to 2023 or ga ni zed by Gold man Sachs (Lon don, 22. 11. 2011.), Ин тер нет: http://
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1) Ула зак Тур ске ме ђу пр вих де сет при вре да све та, 2) Уче шће у ре фор ми УН 
и свет ског по рет ка – кул тур ног (ди ја лог ци ви ли за ци ја), еко ном ског и по ли-
тич ког ко ји би до ве ли до ја ча ња уло ге Тур ске – Тур ска по ста је „ре ги о нал на, 
европ ска и гло бал на си ла”, 3) Ре ин те гра ци ја окол них ре ги о на са Тур ском: „Је-
дан ин те гри са ни ре ги он за сно ван на по ли тич ком ди ја ло гу, за јед нич ком раз у-
ме ва њу за јед нич ке без бед но сти, мул ти кул ту ра ли зму, мул ти-кон фе си о нал ној 
осо бе но сти дру шта ва. То је на ша ви зи ја за Бли ски ис ток, Кав каз и за Бал кан. 
Же ли мо то да по стиг не мо у на ред них 10-12 го ди на.”2 У оправ да њу при зна ња 
ве ће уло ге Тур ској, ми ни стар је ука зи вао на ње ну уло гу упра во у зе мља ма ши-
рег Бли ског ис то ка (Со ма ли ји, Ли би ји, Си ри ји, Па ле сти ни...) и у Ав га ни ста ну.

Да кле, Тур ска же ли ве ли ку уло гу на свет ској по зор ни ци, и да би то по-
сти гла по треб но је да оси гу ра зна ча јан по ло жај у су сед ству као и ста бил ну 
си ту а ци ју у зе мљи. Су сед ство Тур ске, због ње ног по ло жа ја али и исто риј ске 
ба шти не ве ли ко је, од но сно у ин тер пре та ци ји нео о сма ни зма стра те шки ду-
бо ко и се же у три ре ги о на не јед на ке ве ли чи не и де мо граф ских ка рак те ри-
сти ка – Бал кан, (ши ри) Бли ски ис ток и Кав каз. Они ко ји би при до да ли ка-
ко Тур ска за пра во те жи члан ству у ЕУ сва ка ко би мо гли да ци ти ра ју број не 
зва нич ни ке, па и са мог Давутoглуа на по ме ну том из ла га њу. Ме ђу тим, ЕУ је 
оста ла ви ше као фол клор на фра за, што би се из ана ли зе са др жа ја по ме ну-
тог и дру гих исту па ња тур ских зва нич ни ка мо гло ви де ти. Оту да и ни је чу до 
ка да се да нас по ја ве тек сто ви с на сло вом по пут не дав но об ја вље ног „За слу-
жу је ли ЕУ Тур ску?”3 Наш циљ је сте осве тља ва ње по ли ти ке Тур ске у јед ном 
од три до ми нант на век то ра тур ске спољ не по ли ти ке, ко ји ову зе мљу, пре ма 
за ми сли стра те га, у ко нач ни ци тре ба да ус по ста ве као си лу, па би ла она ре
ги о нал на (у ком ре ги о ну?) или гло бал на.

На уну тра шњем пла ну а ве за но и за спољ ни, бли ско и сточ ни оквир, ак-
ту ел но је ре ша ва ње курд ског про бле ма. Па ра лел но и де ли мич но по ве за но 
са при сту пом курд ском про бле му, пред сед ник вла де Ре џеп Та јип Ер до ган 
на ста вља с про гра мом по сте пе не исла ми за ци је сва ко дне ви це у Тур ској. Ис-
хо ди шта овог про це са по не кад се нај ја сни је очи ту ју пре ко не ких при ме-
ра. Нај но ви ја је осу да прет ход не (ке ма ли стич ке) „др жав не про мо ци је ал-
ко хо ла ко ја је би ла до сти гла раз ме ре про па ган де”.4 У Тур ској је ате и стич ки 

www.mfa.gov.tr/spe ech-en ti tled-_vi sion-2023_-tur key_s-fo re ign-po licy-ob jec ti ves__-de li ve red-
by-h_e_-ah met-da vu to glu_-mi ni ster-of-fo re ign-af.en.mfa, при ступ: 19. 11. 2012.
2 Ibi dem.
3 ”Do es Euro pean Union de ser ve Tur key?”, Bus si ness Tur key To day, 22. 04. 2013, Ин тер нет: 
http://www.bu si nes stur keyto day.com/do es-euro pean-union-de ser ve-tur key.html, при ступ: 28. 
04. 2013.
4 Ер до ган пре ма ”Tur key’s Er do gan hits a ner ve over co un try’s na ti o nal drink”, Re u ters, APRIL 29, 
2013, Ин тер нет: http://blogs.re u ters.com/fa it hworld/2013/04/29/tur keyser do ganhitsanerve
overco un trysna ti o naldrink/, ски ну то: 30. 04. 2013.
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пијаниста Фа зил Сај (Fa zil Say) осу ђен на де сет ме се ци услов не ро би је због 
увре де исла ма, по што је на тви те ру – ин тер нет дру штве ној мре жи – пре нео 
сти хо ве пер сиј ског пе сни ка из XII ве ка те са да шњег тур ског те о ло га Али Ри-
зе Де мир чи ја (оца пред сед ни ка имућ ног град ског ди стрик та Бе јо глу у Кон-
стан ти но по љу). У ме ђу вре ме ну је пре су да су спен до ва на.5 На спољ ном пла ну 
Тур ска на ста вља с нео о сма ни стич ким вер бал ним дис кур сом по пут Да ву то-
глу о вог: „Тур ска ће учи ни ти оно што је нео п ход но ка ко би по вра ти ла трај ни 
по ре дак на Бал ка ну, Бли ском ис то ку и на Кав ка зу”. 6 На би ла те рал ном ни воу 
она се и да ље при дру жу је осу ди си риј ског вођ ства и ви ше стра ној по др шци 
ге ри ли, да кле, на ста вља са по ли ти ком пре ма су се ду ко ју про мо ви шу и Ва-
шинг тон и Бри сел. Што се ти че Изра е ла, не пре ки ну та са рад ња у го ди на ма 
вер бал ног су ко бља ва ња, са да је по но во јав на по што је на на го вор пред сед-
ни ка САД изра ел ски пре ми јер Бен ја мин Не тан ја ху, из го во рио реч из ви ње
ње. Ипак, у ана ли зи спољ не по ли ти ке, та мо где је она за сно ва на на трај ни јем 
опре де ље њу, на стра те шком про ми шља њу бу дућ но сти од ре ђе не др жа ве, а с 
Тур ском то сва ка ко је сте слу чај, узи ма ју се у об зир про це си ко ји на ди ла зе 
днев но по ли тич ко.

Ана ли за са вре ме не тур ске по ли ти ке на Бли ском ис то ку тре ба да ука же 
на по ло жај Тур ске у овом ре ги о ну, ви ђе ње ме ста и уло ге ове ре ги је за са му 
Тур ску и да по том ука же на ци ље ве као и на сред ства ко ја ова др жа ва при-
ме њу је ка ко би оства ри ла на ме ра ва но, те да оце ни ре зул та те ак тив но сти. 
Ка ко би у то ме ус пе ли нео п ход но је раз у ме ти и кон текст у ко ме се све де ша-
ва. Ка ко Бли ски Ис ток у раз ли чи тим на во ђе њи ма ме ња са став, ов де ће мо, 
због са др жа ја тур ске бли ско и сточ не по ли ти ке па ра лел но ко ри сти ти тер ми не 
Бли ски ис ток и зе мље МЕ НА (ME NA Mid dle east and North Afri ca) – зе мље 
Бли ског ис то ка и се вер не Афри ке. Зе мље МЕ НА, та ко ђе ни је у пот пу но сти 
са др жин ски ускла ђен по јам, па ће мо њи ме об у хва ти ти зе мље ко је об ра ђу је 
Свет ска бан ка што се нај че шће сла же и с тур ским по и ма њем Бли ског ис то-
ка. Да кле, то су се вер но а фрич ке зе мље од Ма ро ка на за па ду до Егип та на 
ис то ку, те др жа ве Ара биј ског по лу о стр ва, Изра ел, Па ле стин ска те ри то ри ја, 
Ли бан, Си ри ја, Јор дан, Ирак и Иран.

Бли ски ис ток, чи ји је Тур ска нај већ ма део при род но је ме сто ин те ре-
са спољ не по ли ти ке ове зе мље, тим пре што она на сто ји да се на мет не као 
регио нал на си ла, а у до глед ној бу дућ но сти и као је дан од по ло ва мо ћи у 

5 Bu rak Bek dil, ”Say has been sen ten ced: We are aw fully shoc ked! (Part II)”, Hürriyet Daily News 
April 30 2013, Ин тер нет: http://www.hur riyet dailynews.com/say-has-been-sen ten ced-we-are-aw-
fully-shoc ked-part-ii.aspx?pa geID=449&nID=45489&New sCa tID=398, ски ну то: 24. 04. 2013.
6 "Tur key wo uld do what was ne ces sary to re sto re per ma nent or der in the Bal kans, Mid dle East 
and Ca u ca sus.” у: “Da vu to ğ lu: Tur key Will Re sto re Or der In Bal kans, Mi de ast And Ca u ca sus”, 
TRT, Ин тер нет, http://www.trt-world.com/trt world/en/new sde ta il.aspx?ha ber ko du=bd1cf4ef-
4624-4d7a-acea-29d4328cf64a, ски ну то: 07. 05. 2013.
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насту па ју ћем дис пер зив ном по рет ку све та или ба рем као „вр лин ска” си ла, 
ка ко же ли тур ски пред сед ник Аб ду лах Гул.7 Иако ду го за гле да на у За пад, 
Тур ска не мо же да пре не брег не Ори јент ко ме и да ље у пер цеп ци ји тог истог 
За па да и при па да. То кон ста ту је и глав ни са вет ник тур ског пре ми је ра, уни-
вер зи тет ски про фе сор Ибра хим Ка лин.8 О ме сту Бли ског ис то ка у осми шља-
ва њу тур ске спољ не по ли ти ке ука за ће мо кроз при каз ње ног спро во ђе ња у 
пе ри о ду од до ла ска АКП на власт 2002. го ди не и ана ли зу про грам ских го-
во ра и на пи са нај ви ших зва нич ни ка.

С тим у ве зи тре ба по ста ви ти пи та ње ка кав је ути цај Тур ске на Бли ском 
ис то ку, ко ји су ње ни ци ље ви и ин те ре си у овом ре ги о ну, с об зи ром на ви ше 
пу та ис ка за ну же љу и на ме ру да по ста не си ла, цен трал на, ма кро ре ги о нал-
на или ба рем вр лин ска?

Ме сто Бли ског ис то ка у кон цеп ци ји Тур ске

Ре ги ја Бли ског ис то ка и, у мно гим де фи ни ци ја ма при па да ју ће јој се вер-
не Афри ке на шла је ме сто и у че сто по ми ња ној а не пре во ђе ној Стра те шкој 
ду би ни, ак ту ел ног ми ни стра спољ них по сло ва Тур ске, Ах ме да Да ву то глуа. 
Бли ски ис ток је је дан од три кључ на ре ги о на исто вре ме не про мо ци је тур ског 
ин те ре са, уз Бал кан и Кав каз (са цен трал но а зиј ским тур ко фо ним ре пу бли-
ка ма – Ка зах ста ном, Турк ме ни ста ном, Уз бе ки ста ном и Кир ги ста ном). От-
ка ко је Тур ска пре ста ла да бу де са мо га рант об у зда ва ња со вјет ског (ру ског) 
про до ра ка Сре до зе мљу, от по че ла је фор ма ли за ци ју по ли ти ке ко ја је још за 
вре ме Тур гу та Оза ла (1983–1993) де фи ни са на као oзализам, што су по је ди ни 
пре ве ли као нео о сма ни зам.9 Пр ви про дор тур ског ути ца ја опро бан је у Цен-
трал ној Ази ји, али исто вре ме но и на Бал ка ну уз по ве зи ва ње с му сли ма ни ма 
на про сто ру бив ше Ју го сла ви је и с Ал бан ци ма. Од почет каXXI ве ка Да ву-
то глу о ва кон цеп ци ја (у по след њем об ли ку де фи ни са на 2001. го ди не), ко ја се 
на сла ња на ра ни ју по ли ти ку рас та ка ња ла ич ког ке ма ли зма и ја ча ња ислам-
ске ком по нен те у др жав ним ин сти ту ци ја ма, до би ја при ли ку за примену. 
Тако, ма да не фор мал но, др жав на иде о ло ги ја по ста је нео о сма низам ко ји Дар-
ко Та на ско вић де фи ни ше као „иде о ло шки амал гам исла ми зма, тур ки зма и 

7 У ин тер вјуу ути цај ном аме рич ком ча со пи су, Фо рин Аферс, ко ји про ис ти че из Са ве та 
за спољ не од но се, пред сед ник Тур ске, го то во у по ет ском за но су, ка же ка ко је крај њи циљ 
Тур ске до сти за ње нај ви ших стан дар да де мо кра ти је и људ ских пра ва, што ће је до ве сти у 
по ло жај вр лин ске си ле (vir tu o us po wer): ”Tur key’s Mo ment: A Con ver sa tion with Ab dul lah 
Gul”, Fo re ign Aff a irs Ja nu ary/Fe bru ary 2013, Vol. 92, N. 1, p. 7. 
8 Ibra him Ka lin, ”Soft Po wer and Pu blic Di plo macy in Tur key”, Per cep ti ons Jo ur nal of In ter na
ti o nal Aff a irs Vo lu me XVI - Num ber 3, Autumn 2011, p. 17.
9 ”Tur gut Özal Pe riod in Tur kish Fo re ign Po licy: Özalism”, Jo ur nal of Tur kish We ekly (JTW), 
First pu blis hed by USAK Year bo ok of In ter na ti o nal Po li tics and Law, Vol. 2, 2009, pp. 153-205.
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осман ског им пе ри ја ли зма”,10 што је за лог ре де фи ни са ња Тур ске не са мо као 
на след ни це већ и као на ста вља ча Осман ског цар ства. За то би, пре ма Да ву-
то глуу, Тур ска тре ба ло да по ста не цен трал на си ла.

Тур ска је, ге о граф ски, пре те жно бли ско и сточ на др жа ва – од 779.452 km² 
коп не не по вр ши не 755.688 km² је на Бли ском ис то ку а све га 23.764 km² на 
Бал ка ну. До ми нант на ре ли ги ја у Тур ској ислам уве ли ко пре о вла ђу је и на 
Бли ском ис то ку. Осман ско цар ство чи ји је Тур ска на след ник, ве ћим де лом 
се про сти ра ло на Бли ском ис то ку и у се вер ној Афри ци, чак и на вр хун цу, ка-
да су почет ко мXVII ве ка нај ве ћи део Бал ка на, са вре ме на Ру му ни ја, Крим и 
По до ли ја би ли у вла сти сул та на. Је ди ни из у зе так у исто ри ји Осман ског цар-
ства би ла је вла да ви на Мех ме да Дру гог Осва ја ча (1451–1481) за чи јег је вак та 
цар ство би ло ма ње-ви ше јед на ко или пре те жно рас про стра ње но у Евро пи и 
Ази ји, да би већ за вре ме Се ли ма Пр вог (1512–1520) уве ли ко пре ваг ну ла те-
ри то ри ја на Бли ском ис то ку. Да кле, те ри то ри јал но гле да но, европ ски део је 
го то во увек био ма њи. Све ти гра до ви исла ма на ла зе се сви од ре да на Бли ском 
ис то ку: Ме ка, Ме ди на и Је ру са лим, па ако би смо као че твр ти све ти ислам ски 
град убро ја ли и Ке ру ан у Ту ни су , и он је ван Евро пе, а ве ко ви ма је био под 
Осман ли ја ма. Све те ра то ве (џи хад) про тив Евро пља на не вер ни ка (Ру ме ли-
ја ца у тур ским из во ри ма, што је ис кри вљен на зив за Ри мља не, ка ко су се бе 
на зи ва ли Ви зан тин ци) во ди ла је и осман ска вој ска. Је дан од по след њих био 
је 1876. го ди не ка да је кроз Ис тан бул пре но шен, а сти гао и у Са ра је во „по кров 
с Му ха ме до вог гро ба”, ко ји је на вео чак и два на е сто го ди шња ке у Лив ну да се 
при ја ве за све ти рат про тив хри шћа на.11 Та да су вр ше ни по ко љи хри шћа на 
од Ис тан бу ла до БиХ, тра гом Му ха ме до вог по кро ва.

Ипак, има у Тур ској и оних ко ји ми сле да је Бал кан све вре ме био при о-
ри тет Осман ли ја, те да је и Тур ска бал кан ска др жа ва. Џен гиз Чан дар, сво је-
вре ме но спољ но по ли тич ки са вет ник Тур гу та Оза ла, стал но за гле дан у Евро-
пу, ка же: „Бал кан од Тур ске по но во ства ра европ ску и свет ску си лу баш као 
у вре ме ка да су Осман ли је по ста ја ле свет ска си ла ши ре ћи се у Ру ме ли ју… 
За то Тур ска мо ра да по ста не бал кан ска си ла на пу ту у два де сет пр ви век… 
Ана до ли ја је ре ги он ко ји гу ши тур ски дух. Бал кан уво ди Тур ску у свет ске 
ди мен зи је (пре вео С. Ј.).”12 Као и ње гов са вет ник, ха ри зма тич ни тур ски по-
ли ти чар Тур гут Озал (пр во пред сед ник вла де па пред сед ник ре пу бли ке) ко-
ји је отро ван за вр шио ка ри је ру, во дио је тур ску др жа ву на пре ла зу из кра ја 

10 Дар ко Та на ско вић, Нео о сма ни зам: Док три на и спољ но по ли тич ка прак са, II из да ње, 
Слу жбе ни Гла сник 2011, стр. 24.
11 Ми ло рад Ек ме чић, Ду го кре та ње из ме ђу кла ња и ора ња: Исто ри ја Ср ба у Но вом 
ве ку 1492–1992, Слу жбе ни Гла сник 2008, стр. 294.
12 Ma ria To do ro va, ”Ima gi ning the Bal kans”, Of xord Uni ver sity Press 2009, p. 50.
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идеолошког су ко ба ка пи та ли зам–ко му ни зам у не ста бил ни Но ви по ре дак, ис-
ти цао је зна чај Бал ка на, од но сно ви зан тиј ског на сле ђа за Осман ско цар ство.13

Ре пу бли ка Тур ска је од осни ва ња те жи ла уда ља ва њу од Бли ског ис то ка на 
кул тур но-ре ли гиј ском и по ли тич ком пла ну. То се од ра жа ва ло у уну тра шњем 
уре ђе њу, кул тур ној по ли ти ци као и у спољ но по ли тич ким аран жма ни ма.

Му ста фа Ке мал зва ни Ата турк (отац Ту ра ка) је по ред рас ки да са цар ским 
и вер ским уре ђе њем (сул тан је био и вр хов ни вер ски по гла вар, ха ли фа), увео 
др жав ни на ци о на ли зам и тур ки за ци ју ко ја има ко ре не у ре фор ма ма из дру ге 
по ло ви не XIX ве ка, ка да су по че ли пр ви про го ни на ет нич кој осно ви. Но ва 
власт је ра ди ка ли зо ва ла на ци о на ли стич ку по ли ти ку, ати пич ну за прет ход-
ни цар ски пе ри од. При кра ју XIX ве ка по че ла су си сте мат ска про га ња ња и 
на си ља над не му сли ман ским и не тур ским жи вљем. Она су кул ми ни ра ла 
про го ном и по гро мом Јер ме на (1915), те Гр ка из Ма ле Ази је и из Ца ри гра да 
(1922, 1955. и ше зде се тих го ди на XX ве ка). Та ко је усво јен на ци о на ли стич-
ки кон цепт др жа ве с пр во бит но јед но пар тиј ским си сте мом. Тур ки за ци ја се 
огле да ла и у ме ња њу име на гра до ва, а ни зом за ко на др жа ва се об ра чу на ла и 
са ислам ским иден ти те том.

Ме ђу тим, оно што је кон стан та тур ске уну тра шње по ли ти ке од пр вих 
из бо ра 1950. до да нас је сте по сте пе но ја ча ње уло ге исла ма у по ли тич ком 
жи во ту. На и ме, упра во оне пар ти је ко је су ну ди ле све но ви је вер ске сло бо де 
по бе ђи ва ле су на из бо ри ма. Од осам де се тих го ди на XX ве ка, ка да је и вој но 
се ку ла ри стич ко вођ ство уви де ло не ми нов ност ком про ми са са кул тур но-ре-
ли гиј ским на сле ђем и чи ње ни цом да зе мљу на се ља ва пре ко 95 од сто му сли-
ма на, при хва ти ло је тзв. тур ско-ислам ску син те зу (Turk-islam sin te zi). По што 
је на из бо ри ма 1983, пр ви ма по сле пу ча, по бе ди ла Отаџ бин ска стран ка ко ја 
се за ла га ла за ве ће вер ске сло бо де, усво је но је схва та ње да је за рад је дин ства 
зе мље нео п ход но гра ди ти осе ћај за јед нич ке при пад но сти исла му, а не са мо 
на ци ји. С дру ге стра не, уме ре но окре та ње исла му (углав ном фор мал но, по-
што су број на огра ни че ња и за бра не у ис по ља ва њу вер ских обе леж ја оста-
ла) до при не ло је и ефи ка сни јој бор би са екс тре ми сти ма на ле вом и де сном 
по лу. Курд ски се па ра ти зам оли чен нај већ ма у ак тив но сти ма ПКК-а (ак тив-
на од 1978) и ње них по ли тич ких из да на ка, осла бљен је упра во учвр шће њем 
за јед нич ког ислам ског иден ти те та, чи је је сна жни је ис по ља ва ње по че ло од 
до ла ска АКП на власт 2002. го ди не. Ова стран ка је по зи ва ју ћи се на ре ли-
гиј ске вред но сти ус пе ла да при до би је ве ли ку по др шку и ме ђу курд ским гла-
са чи ма. Исла ми за ци ја од о зго, ко ја је тре ба ло са мо да усво ји по сто је ћи део 
груп ног иден ти те та (ре ли гиј ски) у онај од др жа ве про мо ви са ни, под ра зу ме-
ва ла је и јед но о бра зност у сми слу про мо ви са ња ис кљу чи во су нит ског исла-
ма. Др жа ва је по ма га ла из град њу су нит ских џа ми ја у але вит ским на се љи ма 
и спон зо ри ше уче ство ва ње але вит ских уче ни ка на ча со ви ма ве ро на у ке, на 

13 Исто, стр. 49.
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ко ји ма се пре да ју осно ви су нит ског исла ма.14 Школ ске про гра ме де фи ни ше 
Ди рек ци ја за вер ска пи та ња при вла ди Тур ске (Ди ја нет, вла ди но те ло ко је 
је ујед но нај ви ши вер ски ауто ри тет у Тур ској осно ва но је 1924. као за ме на 
за ха ли фу). Та ко се кул тур ни пре о бра жај кроз вра ћа ње исла му или ре и сла-
ми за ци ју ели та по кло пио с про мо ци јом ути ца ја Тур ске на му сли ман ском 
Бли ском ис то ку. У том сми слу, Бли ски ис ток, ма ње-ви ше за хва ћен кри зом 
од но ми нал ног оса мо ста ље ња не ка да шњих те ри то ри ја Осман ског цар ства, 
об је ди њен исла мом и арап ским је зи ком, за Тур ску ве зу ју део исто ри је и ре-
ли ги ја. За то зна чај Бли ског ис то ка, осим као ме ђе три ју кон ти не на та (Евро пе, 
Афри ке и Ази је), те тр го вач ких пу те ва (Су ец, Бос фор и коп не ни пу те ви) има 
зна чај за оства ре ње сло же ног амал га ма, ко ји је Дар ко Та на ско вић де фи ни сао.

Гра ни це на Бли ском ис то ку

Тур ска се гра ни чи с Ира ком (352 км) на чи јем се ве ру жи ви бит на турк-
мен ска ма њи на. Ан ка ра те жи да пре ко ове ма њи не осна жи свој ути цај на су-
сед ну др жа ву ко ја је ва жан снаб де вач и зе ма ља ЕУ енер ген ти ма. По ред Турк-
ме на на се ве ру Ира ка на ла зе се број ни ји Кур ди ко ји су као са ве зни ци САД и 
Ко а ли ци је вољ них, ко ја је 2003. оку пи ра ла Ирак, до би ли ауто но ми ју. Тур ска 
има два ве ли ка спо ра са ирач ким Кур ди ма: с јед не стра не во ди бор бу за оне-
мо гу ћа ва ње ства ра ња курд ске др жа ве, а с дру ге, за са да успе шну, ини ци ја-
ти ву да наф том бо га то под руч је око гра да Кир ку ка не при пад не Кур ди ста ну. 
Ме ђу тим, упра во на пла ну енер ге ти ке Тур ска је ус пе ла да оства ри са рад њу с 
Кур ди ма ко ји су кре ну ли пу тем ве стер ни за ци је. По др шка турк мен ској ма њи-
ни из ме ђу оста лог је ва жна Тур ској и због бор бе за суд би ну Кир ку ка. Тур ска 
од 2007. до би ја оба ве штај ну по моћ од САД по пи та њу кре та ња курд ских па-
ра ми ли тар них ор га ни за ци ја у се вер ном Ира ку, а са рад њом са до ми нант ном 
фрак ци јом у ирач ком Кур ди ста ну, она до не кле па ци фи ку је и ПКК.15

Тур ска се гра ни чи са Си ри јом (822 км), с ко јом је по ква ри ла до 2011. го-
ди на ма уна пре ђи ва не од но се. Уло га Тур ске у евен ту ал ном ме ђу на род ном 
вој ном на па ду на Си ри ју од из у зет не је ва жно сти. На и ме, ве ли ки део си риј-
ске опо зи ци је и штаб тзв. Сло бод не ар ми је Си ри је, на ла зе се у Тур ској и у 

14 Ви ди о то ме у: ”Ale vis de cry sta te con trol over re li gi ons”, The Na ti o nal Nov. 10, 2008, Ин-
тер нет http://www.the na ti o nal.ae/news/world/euro pe/ale vis-de cry-sta te-con trol-over-re li gi ons, 
ски ну то: 23. 05. 2012; J. K. Pe uc he,Tur key: Co urt ru ling shows aut ho ri ti es’ re fu sal to see ale vism 
as a re li gi o us com mu nity, 18 Fe bru ary 2002, Ин тер нет, www.rferl.org, ски ну то: 21. 05. 2004.
15 ”Tur key: Na ti o nal Se cu rity Co un cil Con ve nes to Ta ke To ugh Me a su res in An titer ro rism Fight”, 
August 18, 2011, Ин тер нет: http://www.bu si nes stur keyto day.com/tur keyse cu rityco un cilcon ve
netota keto ughme a su resinan titer ro rismfight/, ски ну то: 25. 10. 2011.
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ди рект ној су ве зи с тур ским ми ни стар ством спољ них по сло ва.16 Гра ни ца са 
Ира ном (499 км) пру жа мо гућ ност гру па ма пот по мог ну тим из ове су сед не 
зе мље да успе шни је (ло ги сти ка) де лу ју уну тар Тур ске и обрат но. Тур ко фон-
ски Азер беј џан де ли 9 км сво је гра ни це с Тур ском, док хри шћан ска Гру зи ја 
има за јед нич ку ли ни ју од 242 км.

Ме ђу на род ни по ре дак и Бли ски ис ток

Ни јед на ме ђу ве ли ким си ла ма не на ла зи се у ужој или ши рој ре ги ји Бли-
ског ис то ка. На овом про сто ру на ла зи се са мо јед на од 20 нај бо га ти јих и нај-
пер спек тив ни јих еко но ми ја све та (Тур ска), а две су у гру пи Г20 (Тур ска и 
Са у диј ска Ара би ја). Зе мље ове ре ги је су или не раз ви је не или зе мље у раз во ју, 
а нај бо га ти је, из у зев Тур ске, за ви се од из во за си ро ви на (при мар но енер ге-
на та), док су ин ду стри ја и сек тор услу га сла би је раз ви је ни.

Ва жност Бли ског ис то ка ле жи у ње го вој ге о стра те шкој по зи ци ји, те бо-
гат ству наф том и га сом. Опе ра ци јом „Пу стињ ска олу ја”, 1990. го ди не, у овом 
де лу све та озва ни чен је Но ви свет ски по ре дак. Пр ва кла сич на ин ва зи ја од 
стра не јед не ве ли ке си ле у XXI ве ку та ко ђе се од и гра ла у ре ги ји Бли ског ис-
то ка (Ирак 2003). Енер гет ска бо гат ства (за пра во наф та и гас), те по ло жај ре-
ги је – ју жно Сре до зе мље и гра ни ца с ју жним обо дом сна жног ру ског упли ва, 
ути ца ли су на то да се у овом ре ги о ну укр сте и по не кад су ко бе ин те ре си и 
по тре ба ве ли ких си ла, не ких од нај ди на мич ни јих и нај ве ћих на ци о нал них 
при вре да.

Тур ска је де це ни ја ма би ла кључ ни са ве зник Изра е ла и је ди ни члан НА-
ТО-а у ре ги ји Ме ђу тим, од но си са Ру си јом, тур ско по сре до ва ње у пре го во-
ри ма Си ри је и Изра е ла, уну тра шња по ли тич ка сце на ко ја се де це ни ја ма од-
ли ку је по сте пе ном ре и сла ми за ци јом јав ног жи во та, са ве зни штва у ре ги ји 
и ин те ре си Ан ка ре у Ира ку, и уоп ште на Бли ском и Сред њем ис то ку, ви ше-
стру ки су фак то ри ко ји од ли ку ју из ме ње ну уло гу Тур ске на Бли ском ис то-
ку. Уну тра шњи пре о бра жај Тур ске по стао је за лог но ве спољ не по ли ти ке 
Тур ске на Бли ском ис то ку, у ре ги о ну и кул тур ном ми љеу ко јег је Ата турк 
на сто јао да се отре се.

Спро во ђе ње ци ља на Бли ском ис то ку

Спољ ни ан га жман, вој ни, ди пло мат ски, еко ном ски или кул тур ни про-
ис ти чу из основ не иде је во ђе ња нео о сман ске по ли ти ке као на став ка пр ве 

16 ”Dis patch: Tur key and the Free Syrian Army”, STRAT FOR No vem ber 16, 2011 Ин тер нет, 
http://www.strat for.com/analysis/20111116-dis patch-tur key-and-free-syrian-army , ски ну то: 
18. 11. 2011.
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осман ске др жа ве. Тур ска по ли ти ка од рас па да СССР-а има мо гућ ност да де-
мон стри ра си лу из ван сво јих гра ни ца не ви ше као ак тер ко ји од вра ћа си ле 
Вар шав ског уго во ра. Ње но де ло ва ње у овом де лу све та за па же ни је је тек од 
пр ве деценијеXXI ве ка из два раз ло га:

1) Тур ска је по чет ком де ве де се тих тек иза шла из Хлад ног ра та и да би 
про јек то ва ла си лу из ван гра ни ца мо ра ла је пр во да из вр ши еко ном-
ску екс пан зи ју, што је успе шно и за по че то за вла де Тур гу та Оза ла 
(1983–1989) и на ста вље но за вре ме ње го вог пред сед ни ко ва ња (1991-
1993). Оза лу се при пи су ју и ве ли ке за слу ге за уз ди за ње ана до лиј ске 
му сли ман ске бур жо а зи је на су прот се ку лар ни је ме ди те ран ске.

Тур ска је у на па ду на Са да мов Ирак има ла под ре ђе ну уло гу али ју је 
ис ко ри сти ла да ис так не сво је пре тен зи је на пра вац Кав каз–Цен трал-
на Ази ја, а уско ро и на Бал кан уче шћем у тзв. ми ров ним опе ра ци ја ма 
и у бом бар до ва њу СРЈ 1999.

2) Ре ги о нал на ар хи тек ту ра де ве де се тих го ди на XX ве ка: САД је био до-
ми нан тан де ве де се тих, Си ри ја и Тур ска су и да ље би ле ме ђу соб но 
не при ја тељ ски на стро је не са кли мак сом 1998. го ди не.17. Ни је мо гло 
до ћи до озбиљ ни је са рад ње са Са да мо вим Ира ком због са ве зни штва 
са САД и Изра е лом. Ер ба ка нов по ку шај са рад ње са ислам ским све том 
осу је ћен је 1997. још увек сна жном уло гом вој ске као га ран та ке ма ли-
зма. Еги пат и у од ре ђе ној ме ри Са у диј ска Ара би ја би ле су ре ги о нал не 
си ле ко је су сво јим де ло ва њем спре ча ва ле ши ри уплив Тур ске у ре-
ги он Бли ског ис то ка.

Ме ђу тим, сла бо сти из де ве де се тих де ли мич но по ста ју и шан се. На и ме, 
упра во чи ње ни ца да је на Бли ском ис то ку до ми нант на и је ди на ве ли ка си ла 
од 1990. го ди не био САД, по мо гла је до не кле Тур ској. Због по др шке Изра е-
лу, ле ги ти ми тет Аме ри ке био је окр њен у по де ље ном арап ском све ту и ши ре 
у ислам ском све ту. Има ју ћи у ви ду ви ше де це ниј ску му сли ман ску не моћ да 
бу ду га зде у свом дво ри шту те да, по сле фор мал ног кра ја ха ли фа та му сли-
ман ске зе мље гу бе на ме ђу на род ном зна ча ју као са мо стал ни су бјек ти ба рем 
од ре ги о нал ног зна ча ја, Тур ска је има ла про сто ра да за и гра на кар ту му сли-
ман ске си ле ко ја ће у пр вој де це ни ји XXI ве ка би ти још по пу лар ни ја. Еги пат 
је због до брих од но са са Изра е лом и еко ном ске стаг на ци је ко ја се од 2000. 
го ди не пре тва ра у опа да ње гу био на сна зи.

Ре ги о нал на ар хи тек ту ра по сле 2003. го ди не: По сле ин ва зи је Ира ка, Си-
ри ја је од се че на: са се ве ра – Тур ска, са ју га Изра ел, ју го и сто ка Јор дан, и са 
ис то ка – оку пи ра ни Ирак. За то зва нич ни Да маск би ва при ну ђен да ба рем 

17 Дар ко Та на ско вић, Нео о сма ни зам: Док три на и спољ но по ли тич ка прак са, II из да ње, 
Слу жбе ни Гла сник 2011.
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с јед не стра не на ђе ста бил ност, а то је нај лак ше би ло с Тур ском по го то ву у 
скла ду с но вом тур ском по ли ти ком ну ла про бле ма са су се ди ма. По сле из-
ба ци ва ња си риј ске вој ске из Ли ба на, као по сле ди це оп ту жбе за атен тат на 
Ра фи ка Ха ри ри ја, Си ри ја је го то во у пот пу ном окру же њу и још ви ше се окре-
ће Тур ској. Ли бан по сле по вла че ња Си ри је, ја ча ња Хи збо ла ха на кон ра та с 
Изра е лом 2006. и кри зним вла да ма по ста је ме та за до бре услу ге Тур ске и 
ши ре ње ње ног ути ца ја.

Са рад ња с Ру си јом у обла сти енер ге ти ке (из град ња га со во да Пла ви ток 
Блу стрим за вр ше на кра јем 2002. Пу штен у рад 2005. го ди не) омо гу ћи ла је 
Тур ској бо ље пре го ва рач ке по зи ци је и са САД.

Сплет уну тра шњих окол но сти (до ла зак на власт уме ре ни је исла ми стич-
ке АКП 2002. го ди не и еко ном ски раз вој) и на ве де них спољ них, омо гу ћио 
је да се кре не у раз ра ду стра те ги је ко ју је 2001. го ди не об на ро до вао ка сни ји 
ми ни стар спољ них по сло ва Ах мед Да ву то глу.

Циљ Тур ске је био да се на мет не као ма кро ре ги о нал на си ла, тј. цен трал
на зе мља а не ви ше мост, ка ко је де фи ни сао Да ву то глу 2004. го ди не.18 Опе ра-
ци о на ли за ци ја овог ци ља на Бли ском ис то ку олак ша на је по сле да ље еро зи је 
угле да и по ве ре ња САД у ре ги о ну од оку па ци је Ав га ни ста на 2001. и Ира ка 
2003. го ди не. По ли ти ка усло вља ва ња ЕУ је на уну тра шњем пла ну олак ша ла 
во ђе ње ак тив ни је по ли ти ке на Бли ском ис то ку што се од ви ја ло па ра лел но 
са сла бље њем по др шке ЕУ, ме ђу гла са чи ма.

За то је Тур ска на сту пи ла:
1) На фо ну јав не ди пло ма ти је као за ступ ник му сли ма на, а ти ме и њи хов 

по кро ви тељ у ре ги о ну. То је нај о чи глед ни је би ло у јав ним су ко бља ва њи-
ма с Изра е лом, од по др шке Ха ма су, кри ти ко ва ња Изра е ла због По ја са Га зе 
(санк ци ја и вој них ин тер вен ци ја од 2006. го ди не) те ко нач но кроз уче шћа у 
тзв. Фло ти ла ма сло бо де као и кроз на сто ја ња да се укљу чи у ред зе ма ља ко је 
по сре ду ју у ми ров ном про це су на Бли ском ис то ку. У том кон тек сту је био и 
јав ни на ступ Тур ске ко ји је тре ба ло да по бе ре сим па ти је у ислам ском све ту, 
али и у са мој Тур ској, те а трал но ре а го ва ње на Свет ском еко ном ском фо ру-
му у Да во су 2009. го ди не.19

Успех Тур ске на овом пла ну обе ле жен је изра ел ским из ви ње њем због 
уби ства тур ских др жа вља на од стра не изра ел ских вој ни ка у ак ци ји спре ча-
ва ња Фло ти ле сло бо де да про би је еко ном ску бло ка ду Изра е ла над По ја сом 
Га зе. Та да су изра ел ски ко ман до си упа ли на брод Ма ви Мар ма ра на ко ме су 
их чла но ви фло ти ле, пре ма зва нич ном из ве шта ју, на па ли хлад ним оруж јем. 
На на пад но же ви ма и ра зним алат ка ма ко ман до си су од го во ри ли ва тре ним 

18 Meh met Oz kan, ”Tur key s̀ ‘New’ En ga ge ments in Afri ca and Asia: Sco pe, Con tent and Im pli-
ca ti ons”, PER CEP TI ONS, Autumn 2011, Vo lu me XVI, Num ber 3, p. 117.
19 За бо љу сли ку тог на сту па ви де ти: Дар ко Та на ско вић, Нео о сма ни зам: Док три на и спољ
но по ли тич ка прак са, Дру го до пу ње но из да ње, Бе о град 2011, стр. 108–109.
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оруж јем. Ње тан ја ху ов акт, три го ди не ка сни је је у прак си зна чио сма ње ње 
тен зи ја у зва нич ним од но си ма Ан ка ре и Је ру са ли ма али и на ста вак са рад ње 
две ју зе ма ља, ко ја је, из у зев на зва нич ном ди пло мат ском пла ну, на ста вље на 
и по ред на ве де ног до га ђа ја. Слич но је и са од но си ма са САД и Ве ли ком Бри-
та ни јом ко ји су нео ми ље ни у му сли ман ским бли ско и сточ ним зе мља ма. Док 
је због од би ја ња тур ског меџ ли са да се са те ри то ри је њи хо ве зе мље уче ству је 
у на па ду на Ирак, по др шке Ха ма су и слич ним ан га жма ни ма ство ре на пред-
ста ва о за штит ни ку му сли ма на, на ста вље на је по др шка НА ТО-у, Аме ри ци 
и Ве ли кој Бри та ни ји у њи хо вим ак ци ја ма про тив Ли би је. Тур ске ком па ни је 
за јед но са бри тан ским скла па ју по сло ве у Ли би ји и у се вер ном Ира ку.20

Као што је при ме тио проф. Та на ско вић и дру ги ис тра жи ва чи су ука за ли 
на по кро ви тељ ски на ступ Тур ске, ко ји је је дан од глав них обе леж ја но ве тур-
ске ди пло ма ти је. То је би ло очи глед но при ли ком по се те зва нич ни ка Ха ма са, 
као по бед ни ка на из бо ри ма за пред став нич ко те ло Па ле стин ске Са мо у пра-
ве још 2006. го ди не. От ка ко је до шло до за сто ја ми ров ног про це са и нај ве ће 
кри зе од ње го вог по кре та ња 1989. или 1978. го ди не, са ја сним не у спе хом у 
Ана по ли су 2007, Тур ска па ра лел но пру жа вер бал ну по др шку на ме ри Ру си је 
да ор га ни зу је ми ров ну кон фе рен ци ју, прет по ста вља ју ћи да то не ће на и ћи на 
по др шку Тел Ави ва и Ва шинг то на као што је био слу чај и пре Ана по ли са. 
На и ме, 2005. то ком по се те пред сед ни ка Ру си је Вла ди ми ра Пу ти на Изра е лу, 
до ма ћин и САД глат ко су од би ли ова кав пред лог.21

Тур ски пре ми јер Ре џеп Та јип Ер до ган (Re cep Tayyip Er do gan) је ја ну а ра 
2006. то ком са стан ка Свет ског еко ном ског фо ру ма у Да во су, дао кра ћу из ја ву 
по во дом до ла ска на власт Ха ма са у Па ле стин ској са мо у пра ви и пер спек ти ве 
ми ров ног про це са. Та да је ре као да је раз го ва рао с па ки стан ским пред сед-
ни ком Пер ве зом Му ша ра фом (Per vez Mus har raf) о мо гућ но сти Тур ске да 
по сре ду је у пре го во ри ма но ве па ле стин ске вла де и Изра е ла због исто риј ски 
до брих од но са ка ко с Па ле стин ци ма та ко и с Изра е лом.22 Ка да је фе бру а ра 
исте го ди не ли дер Ха ма са до пу то вао у Ан ка ру, до ма ћа опо зи ци о на штам па 
же сто ко је кри ти ко ва ла до бро до шли цу исла ми сти ма.23 С об зи ром на то да 
је сва ки при јем Ха ма са у ино стран ству био у не скла ду са по ли ти ком САД а 

20 ”Tur kish Eco no mic: Bu il ding Tra de Ac ross ME NA: Fe bru ary 2013”, Bri tish Em bassy An ka ra, 
Ин тер нет: http://open to ex port.com/ar tic le/tur kish-eco no mic-bu il ding-tra de-across-me na-fe-
bru ary-2013/, при ступ: 06. 03. 2013.
21 ”Israel op po ses Pu tin pe a ce con fe ren ce plan”, Gu ar dian, 28 April 2005, Ин тер нет: http://
www.gu ar dian. co.uk/world/2005/apr/28/rus sia.israel, ски ну то: 22. 11. 2012.
22 Re cep Tayyip Er do gan, ”So me advi ce to Ha mas”, New per spec ti ves Qu ar terly, (Spring 2006) 
Vo lu me 23 Is sue 2 , pp. 51 – 52.
23 ”Ha mas Vi sit to Tur key De e pens Se cu lar-Isla mist Rift”, ME MRI March 14, 2006 No. 1114, 
Ин тер нет: http://www.me mri.org/bin/ar tic les.cgi?Pa ge=ar chi ves&Area=sd&ID=SP111406, ски-
ну то: 06. 08. 2008.
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Изра ел до жи вља вао као ште тан по соп стве ну по ли ти ку, Тур ска се окре ну ла 
по сре до ва њу Изра е ла с дру гим ак те ром арап ско-изра ел ског су ко ба, са Си ри-
јом. До по чет ка ав гу ста 2008. че ти ри рун де ин ди рект них пре го во ра у Кон-
стан ти но по љу ни је до не ло ре зул та те. Кљу чан про блем је био зах тев Си ри је за 
по вра так Го ла на, али на сто лу су би ли и од но си с Ира ном, Хи збо ла хом и Ха-
ма сом, те пи та ње Па ле сти не и Па ле сти на ца у це ли ни и ко нач но Је ру са ли ма.

2) Еко ном ском екс пан зи јом на Бли ском ис то ку, што ни је би ло мо гу ће пре 
из град ње са вре ме не ин ду стри је и успо на тур ске еко но ми је од де ве де се тих, 
Тур ска је по че ла да ши ри ути цај у не ка да ва не вроп ским осман ским зе мља-
ма и у Ира ну.

Ви ше од 40 го ди на Тур ска не ма по зи ти ван би ланс у спољ ној тр го ви ни. Њен 
ре корд је 24,51 ми ли о на до ла ра, по стиг нут још де цем бра 1971. го ди не. Ота да 
па до да нас Тур ска је рет ко кад по сти за ла пу ну по кри ве ност уво за из во зом 
а ма хом је има ла де фи цит.24 Овај гу би так по кри ва се уну тра шњим ра стом, 
ма да је спољ ни дуг стал но у по ра сту па су и због сер ви си ра ња стал ног спољ
но тр го вин ског де фи ци та из вр ше не оп се жне при ва ти за ци је а по том уве ден 
и за кон ко јим се до зво ља ва стран ци ма да ку пу ју зе мљи ште.

Ње на спољ на тр го ви на је по ра сла од 20 ми ли јар ди до ла ра на го ди шњем 
ни воу 1985. на го то во 300 ми ли јар ди до ла ра 2010. и 389 ми ли јар ди 2012. 
го ди не. У тур ском из во зу, што је до бро, зна ча јан удео има ју про из во ди и 

по лу про и зво ди ко ји су кон ку рент ни 
на тр жи шти ма зе ма ља у раз во ју. У тој 
тр го вин ској екс пан зи ји Тур ска је од 
2003/2004 ви дљи во пре у сме ри ла зна тан 
део тр го ви не на ре ги он се вер не Афри ке 
и Бли ског ис то ка на ко ји је 1985. од ла-
зи ло 11% из во за, 2010. 25% а 2012. чак 35 
од сто. Ако се по гле да из нос из ра жен у 
но ми нал ној вред но сти ро бе, ви ди се по-
раст вред но сти из во за у зе мље Бли ског 
ис то ка и се вер не Афри ке од 9 ми ли јар-
ди до ла ра 2005. го ди не до 23,1 ми ли јар де 
до ла ра у 2010. го ди ни.25 Из воз у Иран и 
у Ли би ју порас тао је у 2012. го ди ни, чак 
за по 200 од сто.26 Обим раз ме не са УАЕ 

24 ”Tur key Ba lan ce of Tra de”, http://www.tra din ge co no mics.com.
25 ”Po licy in Tur key dri ves tra de with Mid dle East”, 2 July 2012, Ин тер нет: http://www.meed.
com/sup ple ments/2012/tur key-and-the-mid dle-east/po licy-in-tur key-dri ves-tra de-with-mid dle-
east/3143297.ar tic le, при ступ: 01. 12. 2012.
26 ”Tur kish Eco no mic: Bu il ding Tra de Ac ross ME NA: Fe bru ary 2013”, Bri tish Em bassy An ka
ra, оп., цит.
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порас тао је у пе ри о ду 2001–2011 за 572 од сто, до сти гав ши 3,6 ми ли јар ди до ла-
ра на го ди шњем ни воу. При том су Еми ра ти нај ве ћи по је ди нач ни ин ве сти тор 
у Тур ској.27 Из воз у зе мље Бли ског ис то ка би тан је за два стра те шка ци ља: 
по ли тич ки – пут ка ре ги о нал ној си ли – и еко ном ски јер ма хом до но си по зи-
ти ван би ланс Тур ској. Па ра лел но с по ра стом тр го ви не са зе мља ма Бли ског 
ис то ка и се вер не Афри ке опа да удео тр го ви не са ЕУ.

Та ко је из воз у ЕУ из но сио 56 од сто од укуп ног из во за 2000. го ди не28, док 
је 2010. го ди не био 46,3 од сто a 2012. је из но сио 39 од сто у уде лу укуп ног из-
во за Тур ске.29

Та бе ла 2
Удео ЕУ, зе ма ља МЕ НА и оста лих глав них парт не ра 
у из во зу Тур ске у про цен ти ма укуп ног из во за

Де фи цит у 
спољ ној тр-
го ви ни (у 
ми ли јар да-
ма до ла ра)

Го ди на ЕУ МЕ НА 
зе мље**

Ру си ја САД

2002 50,5 6,00 3,2 9,3 15,5
2010 47 24,6 4 3,3 71,7
2011 46,2 23,3 4,4 3,4 105,8
2012 39 31,5 4,4 3,7 84
2013 

(јан–апр) *
40,5 28,3 4,5 3,8 32,03

Из вор: TU IK, Tur kish Sta ti sti cal In sti tu te.
* Вред но сти за пе ри од ја ну ар–април 2013.
** по гле да ти на пред на ве ден спи сак зе ма ља.

Јед на од по сле ди ца стал ног де фи ци та, али не са мо то га, је сте рас ту ћи 
спољ ни дуг. За то је сте пред ста вља ло успех ка да је ова зе мља у апри лу 2013. 
го ди не от пла ти ла по след њи ра ту ду га (412 ми ли о на аме рич ких до ла ра) 
Међуна род ном мо не тар ном фон ду. Ер до ган је још ра ни је кри ти ко вао ММФ 
а от пла ту ду га овој ме ђу на род ној ор га ни за ци ји Ал Ара би ја је пре не ла као 
ве ли ки успех. На и ме, ка да је Ер до ган по стао пре ми јер, Тур ска је ду го ва ла 

27 H.E Mo ham med Ah med Bin Ab du la ziz Al Shih hi ”Tur key-uAE For ging a Stra te gic 21st Cen-
tury Part ner ship”, in: HSBC Glo bal Con nec ti ons: ME NA – Tur key, The Gulf In tel li gen ce Fo rum, 
17. 09. 2012.
28 Da niel Gros and Can Selçuki, ”The Chan ging Struc tu re of Tur key’s Tra de and In du strial 
Com pe ti ti ve ness: Im pli ca ti ons for the EU”, Cen tre for Euro pean Po licy Stu di es Wor king Pa per 
03, Brus sels Ja nu ary 2013, p. 4. 
29 ”To tal ex ports re ac hed to 135 bil lion dol lars in 2011”, Turk stat, Fo re ign Tra de Sta ti stics, De
cem ber 2011 No: 10739, 31/01/2012, Turk stat 2013.

Turska - regionalna sila.indd   149 12/22/2013   4:28:50 PM



150 Турска – регионална сила?

ММФ-у 23,5 ми ли јар ди до ла ра.30 Иако је укуп ни др жав ни спољ ни дуг про-
пор ци о нал но пао са 78% на око 36% БДП-а пре ма Блум бер гу (Blo om berg),31 
од но сно све га 27,8% БДП-а пре ма ММФ-у32 у 2012. го ди ни, он је по рас тао јер 
је БДП 2002. из но сио 182,848 ми ли јар ди до ла ра а 2012. чак 794,468 ми ли јар-
ди до ла ра.33 Иако је део др жав ног ду га у укуп ном спољ ном ду гу опао, то и 
не чу ди с об зи ром на број не при ва ти за ци је (нпр. у мар ту 2013. је за вр ше на 
рас про да ја ком плет не елек тро мре же)34 као и нај но ви ју рас про да ју зе мљи шта, 
што је ути ца ло на крат ко ро чан при лив ка пи та ла. Ме ђу тим, дра стич но ра-
сте спољ ни при ват ни дуг. Та ко је уку пан спољ ни дуг 2002. го ди не био 118,3 
ми ли јар де до ла ра, а 2012. го ди не 336,863 ми ли јар де до ла ра (пре ма Блум бер гу 
чак 413 ми ли јар ди до ла ра за кључ но с апри лом 2013. го ди не).35

3) При вид ним от кло ном од САД при ли ком Дру гог за лив ског ра та 2003. 
го ди не, про пра ће ним агре сив ни јим де ло ва њем на се ве ру Ира ка по стиг ну та 
су два ци ља: а) успе шни ја бор ба про тив курд ских ге ри ла ца и ја ча ње турк-
мен ске за јед ни це и обез бе ђи ва ње еко ном ских ин те ре са на се ве ру Ира ка, и 
б) ства ра ње јав не сли ке о во ђе њу дру га чи је по ли ти ке од САД и За па да ка да 
су у пи та њу ин те ре си му сли ма на.

4) Кул тур на екс пан зи ја во ди се кроз кли шее на За па ду већ утвр ђе не: пла-
сма ном ТВ се ри ја, му зи ке пре ко Бал кан ТВ ка на ла као и кла сич них са др жа-
ја, раз ме ном по зо ри шних тру па, по се та ма фол клор них дру шта ва и слич но. 
Нај ве ћи успех за са да по сти же у са рад њи с при ват ним сек то ром, у ко јем се 
ис ти че Хи змет – по крет Фе ту ле Гју ле на. Ово се огле да у отва ра њу са да већ 
ви ше од 1000 тур ских шко ла ши ром све та, те у ор га ни зо ва њу, за кључ но с 
2013. је да на ест Ме ђу на род них олим пи ја да тур ског је зи ка на ко ји ма се уче-
сни ци из све ве ћег бро ја зе ма ља так ми че у по зна ва њу тур ског је зи ка и кул-
ту ре. На по след њој олим пи ја ди тур ског је зи ка, ко ја је одр жа на од 1. до 16. 
ју на 2013, тре ба ло је да уче ству је 2000 уче ни ка из 140 зе ма ља (на пр вој 2003. 
го ди не уче ство ва ли су уче ни ци из 17 зе ма ља).36 Тур ске шко ле се отвара ју 

30 ”Er do ğan Sug gests Shift from Dol lar to Gold”, Sa bah, Ин тер нет: http://en glish.sa bah.com.
tr/eco nomy/2013/05/11/pm-er do gan-dis hes-up-imf-cri ti cism
31 ”Er do gan’s IMF Tri umph Masks Sur ge in Pri va te Debt: Tur key Cre dit”, Blo om berg May 14, 
2013, Ин тер нет, http://www.blo om berg.com/news/2013-05-13/er do gan-s-imf-tri umph-masks-
sur ge-in-pri va te-debt-tur key-cre dit.html, pri stup: 20. 05. 2013.
32 World Eco no mic Outlo ok, In ter na ti o nal Mo ne tary Fund, Da ta ba se, April 2013.
33 Ibi dem.
34 ”Tur kish go vern ment ra kes in $3.5 bln in po wer grid ten ders”, Hürriyet Daily News 
March/15/2013.
35 ”Er do gan’s IMF Tri umph Masks Sur ge in Pri va te Debt: Tur key Cre dit”, op., cit, Tra ding eco
no mics.
36 Ulu sla ra ra sı Türkçe Olim piyatla rı, Ин тер нет, http://www.turk ce o lim piyatla ri.org/, http://
www.hi zmet news.com/in dex.php/la testnews/item/991stu dentsfrom140co un tri estopar ti ci pa
teintur kisholympi adsthisyear.
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ши ром све та, на рав но и на Бли ском ис то ку, у Је ме ну, на се ве ру Ира ка и дру-
где.37 Тур ски уни вер зи те ти та ко ђе ор га ни зу ју сај мо ве у бли ски сточ ним зе-
мља ма, на ко ји ма стра ни сту ден ти мо гу да се при ја ве за сти пен ди је ка ко би 
сту ди ра ли у Тур ској.

Де ло ва ње у че ти ри прав ца Тур ска је по ку ша ла да обо га ти и ус по ста вља-
њем та ко зва ног Шам ге на. Та ко је до 2011. по стиг нут без ви зни ре жим са Си-
ри јом, Ира ком, Ира ном, а пре го ва ра ли су и с Ту ни сом, Је ме ном, Ли би јом 
и Ма ро ком, с ко ји ма је Тур ска на би ла те ралнм ни воу уве ла уки да ње ви за. 
Шам ген ни је за жи вео и због арап ског про ле ћа јер је на ја вљен на са мом по-
чет ку овог про це са,38 та ко да да нас не по сто ји без ви зни ре жим из ме ђу Тур-
ске и Ира ка.

Ан га жман на Бли ском ис то ку

Тур ски спољ но по ли тич ки ан га жман по себ но је ви дљив у слу ча ју Си ри-
је, Па ле сти не, од но сно Изра е ла, Ли би је и, ма ње ис так ну то али од из у зет ног 
зна ча ја, у Ира ку.

На по след њим пар ла мен тар ним из бо ри ма у Тур ској, одр жа ним ју на 2011, 
ЕУ ни је би ла јед на од ва жни јих те ма ни јед ној бит ни јој по ли тич кој сна зи у 
тур ском пар ла мен ту, ни вла ди ни опо зи ци ји.39 Пред сед ник вла де Тур ске, Ре-
џеп Та јип Ер до ган, пр ви пут на свом ина у гу ра ци о ном го во ру ни јед ном ни је 
по ме нуо Европ ску уни ју. Прет ход на два пу та 2002. и 2007. го ди не то ни је био 
слу чај. Он је том при ли ком, по ред тур ских гра ђа на по здра вио и „се стрин ске 
на ро де” у Баг да ду, Ка и ру, Са ра је ву, Ба куу, Ни ко зи ји и дру где. Та да је из ја вио 
и да је по бе да АКП-а на да за све угње те не на ро де да ље го во ре ћи: „Са ра је во 
је до би ло ко ли ко и Ис тан бул, Беј рут ко ли ко и Из мир, За пад на оба ла и Га-
за ко ли ко и Ди јар ба кир”. „Бли ски ис ток, Кав каз и Бал кан до би ли су (по бе-
дом АКП-а) ко ли ко и Тур ска.”40 На истом фо ну су и из ја ве Ер до га на да Па-
ле стинци, ка да до ла зе у Тур ску, до ла зе у сво ју ку ћу, као и да је Бал кан ср це 

37 ”Yazi ci Vi sits Tur kish Scho ols in Yemen”, Ин тер нет: http://www.hi zmet news.com/in dex.
php/la test-news/item/974-yazi ci-vi sits-tur kish-scho ols-in-yemen, ски ну то: 15. 05. 2013, http://
www.hi zmet news.com /in dex.php/la test-news/item/357-tur kish-school-opens-in-nort hern-iraq-
mo re-scho ols-in-de mand.
38 ”Co urt ex po ses ap pal ling de ten tion con di ti ons in Gre e ce”, Eurac tiv, 24 Ja nu ary 2011, 
Ин тер нет: http://re u ni ting-euro pe.blo gac tiv.eu/2011/01/28/schen gen-aga inst-sham-gen/#.
UbGwSkDDCSo, ски ну то: 21. 01. 2013.
39 ”Euro pe put on the back bur ner in Tur kish elec tion cam pa ign”, 10. 06. 2011, Ин тер нет: http://
www.dwworld.de/dw/ar tic le/0,,15135701,00.html, ски ну то: 27. 10. 2011.
40 ”Tur kish Fo re ign Po licy in the AKP’s Third Term”, PO NARS Eura sia Po licy Me mo No. 189 
Sep tem ber 2011, Ин тер нет: http://www.gwu.edu/~i e resg wu/as sets/docs/po nars/pepm_189.pdf, 
ски ну то: 22. 10. 2011, p. 1.
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Тур ске.41 Та ко је АКП пре шла с по зи ва ња на бр же евро ин те гра ци је на бо љу 
са рад њу с бра ћом у Баг да ду и Беј ру ту.

Тур ска и ми ров ни про цес
По не што о од но си ма Тур ске и Изра е ла те по сле дич но и па ле стин ских 

Ара па већ смо на ве ли. Ва ља ло би на ве сти да је Тур ска по ку ша ла у не ко ли ко 
на вра та да се укљу чи и у ми ров ни про цес на Бли ском ис то ку, на сто је ћи да и 
ти ме се бе при ка же као си лу спо соб ну а још ви ше и вољ ну да му сли ман ским 
на ро ди ма до не се бо љи так.

У скло пу сво је по ли ти ке ши ре ња ути ца ја у бли жем и да љем окру же њу, 
ова зе мља је има ла не ко ли ко ини ци ја ти ва у ве зи с по сти за њем ми ра у ре ги-
о ну. Тур ски пре ми јер Ре џеп Та јип Ер до ган је ја ну а ра 2006. то ком са стан ка 
Свет ског еко ном ског фо ру ма у Да во су, дао кра ћу из ја ву по во дом до ла ска на 
власт Ха ма са у Па ле стин ској са мо у пра ви и пер спек ти ве ми ров ног про це са. 
Ме ђу тим, због од би ја ња Изра е ла, али и Ха ма са, да се укљу че у би ла те рал-
не или три пар тит не пре го во ре, Тур ска се окре ну ла по сре до ва њу Изра е ла с 
дру гим ак те ром арап ско-изра ел ског су ко ба, са Си ри јом. До по чет ка ав гу ста 
2008. че ти ри рун де ин ди рект них пре го во ра у Кон стан ти но по љу ни су до не ли 
ре зул та те. Кључ ни про блем је био зах тев Си ри је за по вра так Го ла на, али на 
сто лу су би ли и од но си с Ира ном, Хи збо ла хом и Ха ма сом, те пи та ње Па ле-
сти не и Па ле сти на ца у це ли ни и ко нач но Је ру са ли ма. По сред ни пре го во ри 
Да ма ска и Тел Ави ва би ли су под зна ком пи та ња због оче ки ва не сме не пред-
сед ни ка изра ел ске вла де (Еху да Ол мер та). На кон опе ра ци је „Ли ве но оло во” у 
По ја су Га зе и по бе де Бен ја ми на Не тан ја хуа и де сни чар ске ко а ли ци је у Изра-
е лу 2009, па ли су у во ду и пре го во ри са Си ри јом.

Тур ска спро во ди спољ но по ли тич ку стра те ги ју ши ре ња ути ца ја у по сто-
сман ском аре а лу. За то се мо же прет по ста ви ти да је и ње на ми ров на ини ци-
ја ти ва би ла део те стра те ги је.

Слич но као и са овом ми ров ном ин ци ја ти вом Тур ска је по ку ша ла да по-
сре ду је у пре го во ри ма УН, од но сно за пад них зе ма ља и Ира на у ве зи с ну-
кле ар ним про гра мом те зе мље. Тур ска и Бра зил су 17. ма ја 2010. пот пи са ли 
спо ра зум с Ира ном о пре но су 1200 ки ло гра ма ура ни ју ма обо га ће ног до 3,5% 
у Тур ску, где би био обо га ћен до 20%, ка ко би се про из ве ло го ри во за ме-
ди цин ски ну кле ар ни ре ак тор у Те хе ра ну. Иако је За пад пр во ну дио слич но 
ре ше ње, САД а за тим и дру ге зе мље За па да, од би ли су ова кво ре ше ње ви-
ше го ди шње кри зе. Та ко је Тур ска до би ла ди пло мат ску бит ку, при вре ме но 
осво ји ла по е не у јав но сти, али без прак тич ног учин ка.42

41 „Тур ски пре ми јер: Бал кан је ср це Тур ске”, Ва се љен ска ТВ, 29/09/2011, Ин тер нет: http://
www.va se ljen ska.com/ve sti-da na/tur ski-pre mi jer-bal kan-je-sr ce-tur ske/, ски ну то: 21. 10. 2011.
42 ”Tra ac cor di e san zi o ni”, Os ser va to rio Bal ca ni e Ca u ca so 21 mag gio 2010, Ин тер нет: http://
www.bal ca ni ca u ca so.org/Tut te-le-no ti zie/Tra-ac cor di-e-san zi o ni, при ступ: 20. 11. 2012.
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Тур ска и Си ри ја

Још пре не го што је окон ча на оку па ци ја Ли би је по че ле су ана ли зе, на-
гла ба ња и прог но зе о на ред ном уда ру на Си ри ју. Бр зи на ко јом се на сил не и 
не на сил не про ме не вла сти де ша ва ју од 2000. го ди не на о ва мо, омо гу ћи ла су 
да се на осно ву јав но до ступ них по да та ка пред ви ди ка ко би те кла да ља де-
ша ва ња у нај го рој, да кле рат ној, ва ри јан ти.

На рав но, ово је де ло ва ло и збу њу ју ће с об зи ром на прет ход ну ви ше го-
ди на уз ла зну пу та њу у би ла те рал ним од но си ма две ју зе ма ља. По ме ну ли смо 
ра ни је Шам ген. Овим до брим од но си ма прет хо ди ле су го ди не не при ја тељ-
ства узро ко ва не и про јек том из град ње бра на у Ана до ли ји, на ре ка ма ко је 
жи вот зна че ка ко ју го и сточ ној Тур ској та ко и Си ри ји и Ира ку – на Ти гру 
и Еуфра ту. Ра ди се о Про јек ту за ју го и сточ ну Ана до ли ју – ГАП (Gu neydo gu 
Ana do lu Pro je si – GAP). Про јек том је пред ви ђе на из град ња 22 бра не и 19 хи-
дро е лек тра на (за вр ше но).43

По сто ја ла су два нај и зве сни ја сце на ри ја за на пад на Си ри ју и ула зак Тур-
ске у рат.

У оба сце на ри ја рат по чи ње тур ска вој ска. У пр вој ва ри јан ти, тур ска 
вој ска је тре ба ло да упад не у Си ри ју на вод но го не ћи курд ске те ро ри сте из 
ПКК-а. На па ди курд ских те ро ри ста на тур ску вој ску и по ли ци ју би ли су из-
у зет но же сто ки то ком 2011. У ве ли ком на па ду 19. ок то бра 2011. уби је на су 
24 тур ска вој ни ка, по сле че га су Тур ци још јед ном упа ли у се вер ни Ирак, па 
се по сле кра ћег бом бар до ва ња и гра на ти ра ња по ву кли. Пред сед ник Тур ске 
је ова кав сце на рио на ја вио још у де цем бру 2010. го ди не, а од сре ди не 2012. 
Тур ска је по но во твр ди ла да је ПКК опет Аса дов са ве зник (као то ком де ве-
де се тих). Та да би, го не ћи Кур де, Тур ци ушли у Си ри ју што би, на рав но, био 
акт агре си је, па би си риј ска вој ска мо ра ла да бра ни зе мљу и ето ра та.

Дру ги сце на рио ко ји је тур ски пре ми јер Та јип Ер до ган на ја вљи вао је сте 
ус по ста вља ње за штит не зо не у Си ри ји, ка ко би се омо гу ћи ло из вла че ње 
ци ви ла ко ји бе же од су ко ба и до ста ва ху ма ни тар не по мо ћи. Тур ска би се у 
том слу ча ју ве ро ват но по зи ва ла на раз ли чи те пла но ве Ује ди ње них на ци ја, 
по пут Ана но вог, ко је је ус пут Си ри ја при хва ти ла, а по бу ње ни ци пре кр ши-
ли. Та ко зва ну за штит ну зо ну би, на рав но, ус по ста ви ла тур ска вој ска на те-
ри то ри ји Си ри је. Зна чи, опет је на де лу вој на агре си ја, ко јој се Си ри ја вој но 
су прот ста вља.

У оба слу ча ја, НА ТО би мо рао да се уме ша на стра ни сво је чла ни це Тур-
ске. Та да се бу ди и Иран, ко ји ула зи у рат на осно ву спо ра зу ма са Си ри јом и 
га ђа НА ТО ин ста ла ци је у Тур ској (ра дар и авио-ба зу Ин џир лик). Аме ри ка 
и Ве ли ка Бри та ни ја, али и Фран цу ска, има ју по вод да бом бар ду ју ци љеве у 

43 Ин тер нет: http://www.gap.gov.tr/abo ut-gap/com po nents-of-gap/gap-pro gram-for-the-de ve-
lop ment-of-land-and-wa ter-re so ur ces.
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Ира ну. Иран та да по ја ча ва деј ства и упа да у Ав га ни стан, и евен ту ал но на 
се вер Ира ка, где коп не но мо же да се су ко би с Аме ри кан ци ма, ко ји има ју 
вој ни ке и у Ку вај ту, Ба хре и ну, Ка та ру, Са у диј ској Ара би ји и у Јор да ну. То би 
био сце на рио за ве ли ки бли ско и сточ ни рат.

За што би Тур ска ула зи ла у овај рат?

По сле ди пло мат ског сна же ња Тур ске, Аме ри ка је под ста кла Ан ка ру да 
се пре на прег не и усме ри и ка Бал ка ну и ка ши рем Бли ском ис то ку (у ма њој 
ме ри ка Кав ка зу). По што су Тур ци то са ња ли де це ни ја ма, ни је их тре ба ло 
мно го убе ђи ва ти. Еко ном ски раст Тур ске, чи ја је при вре да из би ла на се дам-
на е сто ме сто у све ту по ла ко до ла зи до кра ја, шта ви ше до ко лап са. На и ме, од 
се дам де се тих го ди на XX ве ка Тур ска бе ле жи ста лан, а од 2003/4 и дра стич но 
рас ту ћи спољ но тр го вин ски де фи цит ко ји је 2011. го ди не по рас тао за 47 од-
сто у од но су на 2010. и из но сио је 105,8 ми ли јар ди до ла ра, да би 2012. опао, 
али у пр ва че ти ри ме се ца 2013. опет по ка зу је дра сти чан раст (ви ди та бе лу 2). 
Ова кав кон стант но не по во љан и рас ту ћи би ланс роб не раз ме не нео др жив 
је. По сле ма сов не при ва ти за ци је (Тур ска је свет ски шам пи он при ва ти за ци је 
па се са да рас пра вља о при ва ти за ци ји ре ка и је зе ра) а од ско ра и про да је зе-
мљи шта стран ци ма, оста је још мо гућ ност ра та ка ко би се ста ње про ме ни ло 
у усло ви ма рат не при вре де.

Ан ка ра се ба рем не ко ли ко го ди на спре ма ла за рат. Она је још 2009. го ди не 
осно ва ла ис тра жи вач ки цен тар ОР САМ ко ји се ба ви пра ће њем до га ђа ја на 
Бли ском ис то ку и у се вер ној Афри ци. Тур ска је, та да ве ли ки при ја тељ Си ри-
је, за по че ла ства ра ње већ по ме ну тог Шам ге на. Ис по ста ви ло се да је без ви зни 
ре жим по слу жио и за оба ве штај не по сло ве, те за ус по ста вља ње мре же аге-
на та за ка сни ји рат у Си ри ји. На че лу ОР САМ-а је Ха сан Кам бо лат, чо век из 
тур ске оба ве штај не за јед ни це по ве зан с ан гло а ме рич ким слу жба ма. ОР САМ 
се ба ви пи са њем из ве шта ја и ана ли за о си ту а ци ји у ре ги о ни ма ко је пра ти, те 
ор га ни за ци јом кон фе рен ци ја, окру глих сто ло ва, по се та др жав ни ка из ре ги-
о на али и оба ве штај ним ра дом, што се на рав но не на во ди на сај ту. ОР САМ 
је оку пио си риј ске опо зи ци о на ре и ор га ни зо вао им пр ву ве ли ку кон фе рен-
ци ју још по ло ви ном 2011. го ди не. Са мо про гла ше на Сло бод на си риј ска вој ска 
оформ ље на је у Тур ској и тур ска др жа ва им је на пра ви ла ло го ре а 2012. го-
ди не је ус пе ла да об је ди ни мно ге фрак ци је по је ди на ца жељ них пле на, сла ве 
и дру ге до би ти у слу ча ју Аса до вог па да. О то ме да је без ви зни ре жим осим 
тр го ви не, ве ро ват но по спе шио и ин фил тра ци ју аге на та, ко ји су вр бо ва ли са-
рад ни ке и спре ма ли ло ги сти ку за по бу ну, не што се да за кљу чи ти и на основу, 
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од стра не Ан ка ре не ги ра ног, из ве шта ја ко ји се по ја вио у изра ел ским ме ди-
ји ма о 40 тур ских аге на та ухап ше них у Си ри ји сре ди ном фе бру а ра 2012.44

У Ира ку, ко ји би био за хва ћен рат ним деј стви ма у ова квом, са да ма ње из-
глед ном сце на ри ју, Тур ска под сти че не ста бил ност та ко што ди рект но скла па 
уго во ре о про да ји енер ге на та с Курд ском са мо у пра вом на се ве ру Ира ка, а без 
до го во ра са цен трал ним вла сти ма. На тај на чин, Тур ска на сто ји да па ци фи-
ку је Кур де, евен ту ал но оја ча ирач ке Турк ме не ко ји жи ве баш у том де лу зе-
мље, али ну жно ква ри од но се са зва нич ним Баг да дом.

За кљу чак

Тур ска по ли ти ка на Бли ском ис то ку, је дан је од три век то ра за ми шље не 
спољ но по ли тич ке екс пан зи је чи ји ре зул тат тре ба да бу де ста тус Тур ске као 
јед ног од по ло ва мо ћи у но вом по рет ку све та. Тур ска је, да би то по сти гла, 
при ме ни ла не ко ли ко так ти ка у овом де лу све та.

На пла ну јав не ди пло ма ти је где је тре ба ло да на сту пи као по кро ви тељ 
или за штит ник му сли ман ских на ро да, она ни је ус пе ла због свр ста ва ња уз 
За пад у агре си ји на Ли би ју и због фак тич ке агре си је (по ма га ње јед ној од за-
ра ће них стра на у гра ђан ском ра ту) у Си ри ји. Та ко ђе, по гор ша ла је од но се с 
Ира ком а ни Еги пат ни је за ин те ре со ван да без от по ра до зво ли Тур ској узи-
ма ње уло ге по кро ви те ља арап ских му сли ма на.

На еко ном ском пла ну кроз ши ре ње оби ма тр го вин ске раз ме не и скла-
па ња спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни, Тур ска је сте по ста ла ва жан парт нер 
и ус пе ла да пре у сме ри зна ча јан део раз ме не на зе мље МЕ НА (ви ди та бе лу 
2) с ко ји ма че шће има по вољ ни ји би ланс. Ме ђу тим, као и укуп на еко ном ска 
екс пан зи ја уз про сеч ни раст БДП-а од 5,2 од сто у пе ри о ду 2002–2012, ово је 
по стиг ну то на ра чун по ди за ња це на услу га, рас про да је при род них бо гат ста-
ва, у ко је спа да ју стра те шке гра не при вре де, зе мљи ште и во де, те из у зет но 
ве ли ки и све те же на док на див де фи цит у спољ но тр го вин ској раз ме ни, ко ји 
је пре гре јао тур ску при вре ду. Пи та ње је ка да ће у бли ској бу дућ но сти ло ша 
еко ном ска по ли ти ка по ка за ти ко ли ко је Тур ска у еко ном ском по гле ду по-
ста ла ре ги о нал ни џин на ста кле ним но га ма.

Са мо две го ди не по сле на ја ве Шам ге на, овај спо ра зум о без ви зном ре-
жи му ни ко ви ше и не спо ми ње, по го то ву што су у ње га би ли укљу че ни или 
пред ви ђе ни Си ри ја и Ирак. Ирак још увек тра жи ви зе од тур ских др жа вља на 
а због тур ског пре ска ка ња Баг да да у уго во ра њу ве ли ких по сло ва с курд ском 

44 ”Re port: U.S. dro nes flying over Syria to mo ni tor crac kdown”, Feb.18, 2012, Ин тер нет: 
http://www.ha a retz.com/news/mid dle-east/re port-u-s-dro nes-flying-over-syria-to-mo ni tor-crac-
kdown-1.413348, при ступ: 02. 03. 2012.
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ауто ном ном ре ги јом на се ве ру Ира ка те шко да ће се то про ме ни ти. Та ко ђе, 
од но си са Си ри јом га ран ту ју про паст ско ри јег при бли жа ва њу две ју зе ма ља.

На кул тур ном пла ну не сум њи во су по стиг ну ти ус пе си али на ста вак по-
др шке за пад ним зе мља ма у њи хо вом но вом сре ђи ва њу Бли ског ис то ка де-
ли мич но по ти ре те успе хе. Не са мо то, све ве ће вој но а он да и еко ном ско 
при су ство за пад них зе ма ља у ре ги о ну Бли ског ис то ка и се вер не Афри ке оне-
мо гу ћа ва ства ра ње про јек та ре ин те гра ци је или ин те гра ци је ре ги о на, што је 
је дан од стра те шких ци ље ва нео о сма ни стич ке ви зи је бу дућ но сти Тур ске.

Евен ту ал но вој но ис ка зи ва ње уло ге ло кал не си ле, кроз стал но на ја вљи-
ва ни а ни кад из вр ше ни упад у Си ри ју под раз ли чи тим пред тек стом, по ка зао 
је и на овом пла ну не у спех или не до ре че ност спољ не по ли ти ке.

Тур ска нео о сма ни стич ка ви зи ја под ак ту ел ним вођ ством пар ти је АКП 
по ка зу је пр ве ви дљи ве зна ке за мо ра и кри зе. Иако је, с пре ки ди ма, злат на 
нит Тур ске спољ не по ли ти ке од кра ја Хлад ног ра та, те жња пре ра ста ња у ре-
ги о нал ну си лу, је дан од по ло ва мо ћи но вог свет ског по рет ка, Тур ска де сет 
го ди на пре Ви зи је за 2023. го ди ну по ка зу је да су сред ства и ме то де за по сти-
за ње же ље ног ци ља би ли нео д ме ре ни или не а де кват но ко ри шће ни. Из ве-
сни је је, осим у слу ча ју ве ли ких ра то ва чи ји би ис ход би ло не мо гу ће пред-
ви де ти, да ће Тур ска под ба ци ти што се ти че Ви зи је за 2023. го ди ну и да ће 
се те шко бо ри ти да оста не на по зи ци ји 17. при вре де све та и да тим пре не ће 
ус пе ти да по ста не је дан од по ло ва мо ћи, с об зи ром на за ви сност еко но ми је 
од спољ них парт не ра.
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