Osmanlı'nın Latin Amerika ile ilişkileri kitap
oldu
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye ile Latin Amerika
ülkelerinin bir dönem benzer sancılı süreçleri yaşadıklarını
belirterek, ''12 Eylül 1973'te Salvador Allende'nin başına gelenleri
anlamadan 12 Eylül 1980'de bizim başımıza gelenleri anlamak bence
mümkün değildir'' dedi.
Ankara Üniversitesi tarafından kurulan Latin Amerika Çalışmaları
Araştırma ve UygulamaMerkezince hazırlanan ''Osmanlı İmparatorluğuLatin Amerika: İlk İlişkiler'' kitabının tanıtımı yapıldı. Ankara Üniversitesi
Rektörlüğü 100. Yıl Salonundaki tanıtıma, Kültür ve Turizm Bakanı
Günay'ın yanı sıra, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Rektör Prof.
Dr. Cemal Taluğ, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileri, öğretim üyeleri
ve öğrenciler katıldı.
Törende konuşan Günay, çalışmanın Latin Amerika ile ilişkileri
güçlendirecek bir çalışma olduğunu belirterek, eserde emeği geçenleri
kutladı.
Latin Amerika'nın mesafe açısından dünyanın en uzak köşelerinden biri
olmasına karşın Osmanlı ile ilişkilerinin 200 yıla uzanmasının önemini
ifade eden Günay, ''Akdeniz'in batısındaki ülkelerin Latin Amerika ile
ilişkisi bizden daha önce olmuş ama biraz sancılı olmuş, bence biraz
sorunlu olmuş, acılı serüvenlere mal olmuş. Biz Akdeniz'in doğusundaki
ülkeler daha geç ilişki kurmuşuz ama ilişkimiz biraz daha sorunsuz, biraz
daha dostça olmuş'' diye konuştu.
Günay, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Latin Amerika'nın geçirdiği
sancılı dönemin öykülerinin, şiirlerinin Türkiye'de de takip edildiğini dile
getirerek, Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marquez gibi önemli isimlerin
tanınıp sevildiğini söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Dünyanın çok uzak bölgelerindeyiz ama aramızda bir dönem paralellik
de yaşandı. ÇünküLatin Amerika, askeri devlet ve askeri darbeler,
militarizmin baskısı altındaydı uzun süre... Yakın süreçlerde Türkiye de
benzer sancılar, benzer serüvenler yaşadı. 12 Eylül 1973'te Salvador

Allende'nin başına gelenleri anlamadan 12 Eylül 1980'de bizim başımıza
gelenleri anlamak bence mümkün değildir. O yüzden şimdi biz Latin
Amerika'daki demokratikleşmeyi,ekonomik gelişmeyi çok dikkatle
izliyoruz ve bir anlamda benzer sancılar yaşamış bir ülkeolarak bu
gelişmelerden büyük bir sevinç duyuyoruz.''
Türkiye ile Latin Amerika arasında siyasi, diplomatik
ve ekonomik ilişkilerin giderek daha da geliştiğini vurgulayan Ertuğrul
Günay, turizm konusunda da sevindirici gelişmeler yaşandığını, 2011
yılında Latin Amerika'dan Türkiye'ye gelenlerin oranının yüzde 30'dan
fazla arttığını kaydetti. Günay, ''Birbirimizin kültürünü ve tarihini yakından
tanımadan sadece ticaret ve turizmi geliştirerek yakın ilişkiler kuramayız.
O nedenle bu çalışmaların Latin Amerika ile Türkiye halklarını
tanıştırmak açısından çok önemli bir köprü olduğunu düşünüyorum'' dedi.
-400 belge bulundu
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cemal Taluğ da Latin Amerika
Çalışmaları Araştırma veUygulama Merkezinin 2 yıl önce faaliyete
geçtiğini ifade etti.
Merkezin imza attığı çalışmaya büyük önem verdiklerini anlatan Taluğ,
''Türkiye'de ne yazık ki Latin Amerika'yı çok tanımıyoruz. Yaptığımız
çalışma da bu bakımdan önemlidir. Merkezin çalışmalarının hasadını da
bu eserle topluyoruz'' dedi.
Latin Amerika ülkeleri ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden
Taluğ, toplantının yapıldığı salonda 9 Latin Amerika ülkesinin bayrağını
yan yana görmekten mutlulukduyduğunu, bu ilişkilerin güçlenerek
sürmesini dilediğini söyledi.
Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileri adına bir konuşma yapan
Brezilya'nın AnkaraBüyükelçisi Marcelo Jardim de ilişkilerin
güçlenmesine katkı sağlayan kitabın önemli bir adım olduğunu belirterek,
bu yöndeki eserlerin artması dileğinde bulundu.
Latin Amerika Çalışmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr.
Mehmet Necati Kutlu ise merkezin çalışmaları ve
kitap hakkında bilgi verdi. Eseri hazırlarken Osmanlı'nın Latin Amerika
ülkeleriyle ilişkilerine dair belgeleri incelediklerini dile getiren Kutlu,
''Belgeler incelendiğinde 200 yıl geriye giden ilişkilerin olduğunu fark ettik
ve çok şaşırdık. İlişkilerin bukadar köklü olduğunu anlamış olduk'' dedi.

İnceledikleri belgelerin sayısının 400'ü aştığını aktaran Kutlu, 4
Osmanlıca uzmanının belgeleri okuduğunu, el yazması
oldukları için okunmasında güçlük çekilen belgelerin titizlikle incelendiğini
söyledi. Daha sonra İspanyolca ve Portekizce bilen uzmanlarca da
inceleme yapıldığını belirten Kutlu, ikinci bir eser çalışmasına da
başladıklarını sözlerine ekledi.
Tanıtımın ardından Bakan Günay'a ''Osmanlı İmparatorluğu-Latin
Amerika: İlk İlişkiler'' adlı eserden armağan edildi
Kaynak: http://www.stargazete.com/kultursanat/osmanli-nin-latin-amerika-ile-iliskileri-kitap-olduhaber-424934.htm

