LATİN AMERİKA ARTIK O KADAR UZAK DEĞİL
Yürüttüğü projelerle Latin Amerika-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine büyük
katkı sağlayan LAMER'in Müdürü Prof. Dr. Kutlu, "Latin Amerika ülkeleriyle
hem siyasi, hem ticari, hem de bilimsel alışverişimiz: her geçen gün artıyor.
Latin Amerika artık birçoklarımızın düşündüğü kadar uzak değil" dedi.
FEVZİYF. ÇEVİK SAREL Latin Amerika Çalışmaları Anabil im Dalı Başkanı, Latin
Amerika Çalışmaları Araştırına ve Uygulama Merkezi (LAMER) Müdürü Prof.
Dr. Necati Kutlu, yüksek lisans programı, LAMER ve yürüttükleri çalışmalar
hakkında gazetemize bilgi verdi. Kutlu, LAMER'i 2009 yılında Türkiye'de Latin
Amerika'nın, Latin Amerika'da Türkiye'nin karşılıklı olarak tanınma
düzeylerini artırmak, araştırma ve eğitim faaliyetleri düzenlemek amacıyla
kurduklarını belirtti. Bu amaçlar doğrultusunda çok sayıda araştırma projesi
gerçekleştirdiklerini bildiren Kutlu, geçmişten günümüze Türkiye'nin Latin
Amerika ülkeleriyle olan ilişkilerini değerlendirdi. Kutlu, "İlişkiler olumlu
yönde gelişiyor. Sadece elçilikler düzeyinde değil, üniversite öğrencilerimiz
de değişim programları ve başka imkânlarla Latin Amerika'ya gidiyor. Latin
Amerika artık birçoklarımızın düşündüğü kadar uzak değil bize" diye
konuştu. BÜYÜKELÇİ SAYIMIZ 1 VE ÇIKACAK Kutlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Osmanlı İmparatorluğu, yıkılana kadar Latin Amerika ile ilgilenmiş. Bu ilgisini
diplomatik ilişkilerine de yansıtmış. Bunun önemli sebeplerinden birisi, 19.
yüzyılda Osmanlı topraklarından Latin Amerika'ya büyük göç dalgalarının
yaşanması. Bunların içinde Türkler'in yanı sıra, Hıristiyanlar, Müslüman
Araplar, Ermeniler, Yahudiler ve yoğun bir şekilde Lübnan'dan gelen başka
etnik gruplar da var. Hepsinin ortak paydası Latin Amerika'ya Osmanlı
pasaportuyla gitmeleri ve ülkelerine gittiklerinde resmi olarak Türk olar ak
kaydedilmeleri. Cumhuriyetle birlikte yeni bir ülke kuruluyor ve sistem
değişiyor. Ülke büyük ölçüde Osmanlı iebası olan unsurlardan uzaklaşıyor.
Türkiye 2000 yılında çift kutuplu dünyanın yıkılmasından sonra tercihlerini ve
bakış açısını çeşitlendirme gereği duyuyor. Bugün itibariyle dünyanın değişik
köşelerine bakabilen, hem ticari hem siyasi hem de bilimsel alışverişini
geliştirebilen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Latin Amerika'da Cumhuriyet

döneminde 5 büyük elçiliğimiz vardı. Şu an itibariyle büyükelçilik sayımız 9,
yakında bu sayının Bakanlar Kurulu kararıyla 11 'e çıkması bekleniyor." Latin
Amerikalıların, Türklerle toplumsal olarak büyük benzerlikler taşıdığına işaret
eden Kutlu, bu benzerlikleri şöyle sıraladı: "Askeri darbeler dediğimizde ilk
olarak akla Latin Amerika ve Şili gelir. Dolayısıyla askeri darbeler, iktisadi
zorluklarımız ve emperyalist ülkelerin, Türkiye ve Latin Amerika ülkeleri
üzerindeki siyasi ve iktisadi baskıları benzer yaşantılardır. Dinimiz ve dilimiz
bir olmamasına karşın yurtdışına giden Türkler'den 'Japonya'da kursa gittim.
En iyi arkadaşlarım İspandavet ettik. Bunların içinde eski Türk Büyükelçileri
olduğu gibi, Latin Amerikalı cumhurbaşkanları da vardı. Oradaki büyükelçileri
teftişe giden maliye müfettişinden, Venezueallalı bir şaire dek çok sayıda kişi
merkezimizde konferans verdi. Ayrıca merkezimizin mevcudiyetinin görsel
sembolü olmak üzere bahçesine, 10 Latin Amerikalı fikir adamının büstünü
koyduk. Bunlar içinde düşünsel bazda eserler bırakan insanların büstleri
bulunuyor. Bahçemizdeki tek kadın büstü ise, 1945 yılında Nobel Edebiyat
Ödülü kazanan Şili'li ilk kadın şair Gabriela Mistral'ın büstüdür." Kutlu, Latin
Amerika'da birçok proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yıl Piri Reis'in
1513 yılında çizdiği ünlü Amerika haritasının 50Ö. yılı. Piri Reis'in 1513
senesinde yaptığı bu haritanın Topkapı sarayında muhafaza edilen kısmında
Latin Amerika'nın doğu kıyıları görülüyor. Biz de bu çerçevede bir proje
yaptık. Arjantin'de Piri Reis'i ve o dönemdeki Türk donanmasını anlatan bir
proje gerçekleştirdik. Orada verilecek konferansları İspanyolcaya çevirdik.
Arjantin'de bir kitap olarak bastık. Arjantin'de Haziran ayında Buenos Aires'de
Piri Haritaları Sergisi düzenledik ve bu sergimiz Arjantin'de epey ses getirdi"
diye konuştu. Uluslararası Latin Amerika ve Karayip Çalışmaları
Federasyonu'nun (FIEALC), 32 yıldır Latin Amerika üzerine dünyanın çeşitli
ülkelerinde düzenlediği kongre bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak.
Kutlu ana konusu "Diyalog çağında eski dünya ve ye ni dünya olan" kongrenin
Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
(LAMER) tarafından 8, 9, 10, 11 Ekim 2013 tarihlerinde Antalya'da
düzenleneceğini bildirdi. Bunun Türkiye'nin Latin Amerika çalışmalarında var
olduğunu ortaya koyacak önemli bir konferans olduğunu dile getiren Kutlu,
kongreye yaklaşık 370 bilim adamının katılacağı bilgisini de paylaştı. Kutlu

FIEALC hakkında ise şunları söyledi: "Bu federasyon 36 yıl önce kurulmuş. 32
yıldır iki yılda bir dünya kongreleri düzenliyor. Latin Amerika üzerine
araştırma yapan önemli kişiler bu kongrelerde bir araya geliyor. Latin
Amerika'yı masaya yatırıp tartışıyorlar. Bu kongre yoğun çabalarımız sonucu
bu yıl Türkiye'de yapılacak." yol'du. Aynı bize benziyorlar ya da en iyi
arkadaşım Arjantinli idi' ifadelerini çok duyarız. Çünkü bu iki toplum
başkasının toprağında gözü olmayan, başkasının elindeki ekmeği alıp yemeği
düşünmeyen ve komşularını aç açıkta bırakmayı istemeyen insanlardan
oluşuyor. Bizim halkımız merhametlidir ve adalet duygusu vardır. Yanındaki
insanın dostluğuna değer verdiği gibi, acılarına da önem verir. Latin Amerika
insanıyla bizi buluşturan önemli unsurlardan birisi budur. Yüzyıllar boyunca
tarihin ve talihin sillesini yemiş olmak, bu insanları o minvale getiriyor."
İHTİSAS KÜTÜPHANESİ KURDUK Kutlu, LAMER'de yürüttükleri projeler
hakkında ise şu bilgileri verdi: "Osmanlı İmparatorluğu ile Latin Amerika
ülkeleri arasındaki ilk temasları konu alan araştırma projemizi tamamladık ve
kitaba dönüştürdük. Araştırmamızda Latin Amerika'yı siyasi olarak ilk tanıma
sürecimiz, diplomatik ilişkilerimiz ve başlangıç dönemi ilişkilerimiz yer alıyor.
Biz bunları Osmanlı arşivlerinden araştırdık ve bir kitap halinde yayınladık.
Şimdi de 19. yüzyıl boyunca olan ilişkilerimizi ikinci bir araştırma projesi
çerçevesinde hazırlıyoruz. Onun da sonuçlarını bir kitap olarak önümüzdeki
aylarda yayınlayacağız." Araştırma ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek,
doğru bilgiye en doğru kaynaktan ulaşmak amacıyla LAMER bünyesinde bir
ihtisas kütüphanesi kurduklarını da ifade eden Kutlu, şunları söyledi: "Bu
uzmanlık kütüphanemizde sadece Latin Amerika ile ilgili 5;binin üzerinde
kitabımız var. Bunların yüzde 80'i İspanyolca, yüzde 10'u İngilizce, yüzde
10'u ise Türkçe kaynaklardan oluşuyor. Öte yandan Latin Amerika üzerine
konferans vermek için çok geniş bir yelpazeden Türkiye'ye çok sayıda kişi
ULUSLARARASI LATİN AMERİKA KONGRESİ TÜRKİYE'DE YAPILACAK
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