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Bu makalenin başlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesi, Latin Amerika
Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin farklı Latin Amerika ülkelerinde,
bölgenin önde gelen üniversiteleriyle ortaklaşa gerçekleştirdiği uluslararası bir
sempozyumun isminden alınmıştır.
10, 11, 12 Şubat tarihlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını
yaptığı ilk sempozyum Kolombiya Externado Üniversitesi’nde gerçekleşmiştir. İkincisi
Kosta Rika Ulusal Üniversitesi’nde geçtiğimiz 28 ve 29 Nisan’da tamamlanmıştır. Bir
diğeri Ekvador, Quito’da 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
Bu sempozyum, Ankara Üniversitesi, Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama
Merkez Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu’nun fikridir. Adı geçen Üniversitenin
önde gelen profesörlerinden ve araştırmacılarından olan Kutlu, çocukluğunu geçirdiği,
okuduğu ve çalışmalar yaptığı Latin Amerika bölgesi uzmanıdır, bu yüzden İspanyolcayı
mükemmel konuşuyor. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in de tam
desteği ve onayını da göz ardı etmemek gerekir.
Neden 1915 Osmanlı Devleti’nin en uzun yılıdır? Çünkü bu yıl insanlık tarihinde
üzüntüyle hatırlanan, daha sonra Birinci Dünya Savaşı olarak tanıtılacak olan Büyük
Savaş’a girilmesi sebebiyle 6 yüzyıl varlığını sürdürmüş olan bir imparatorluğun,
Osmanlı İmparatorluğu’nun sonudur.
O zamanlar ve hala günümüzde de dünyanın en fazla karışıklıkların olduğu bir bölgeyi
kontrol altına alması ve orada barışı sağlaması gibi meziyetleri olan etkileyici bir
imparatorluk. 2011 yılında Arap Bahar’ının da başladığı bölgeyi içine alan Yakın Doğu,
daha iyi tanınan şekliyle Orta Doğu’yu kastediyorum. Yüz yıllık bir bakış; çünkü bu yıl,
2015, Türklerin birlik ve dirliklerini korumak için savaştıkları ama yapamadıkları o
uzun yılın 100. yılı.
Sempozyum, tarihe dönmek ve tarihle yapabileceğimiz tek şey olan, gelecek için
geçmişten ders çıkarmak gibi yeni ve ilginç bir odak noktasına sahip. Ayrıca bu
sempozyumun çöküş yıllarındaki Osmanlı Devleti ve daha sonra Türkiye ile Latin
Amerika arasındaki tarihi ilişkiyi ele alan ve yeni çalışmalarını sunan Türk, Avrupalı ve
Latin Amerikalı çeşitli tarihçi ve araştırmacıların katıldığı bir özelliği var. En ilginç
çalışmalardan biri 20 yıllık bir araştırmanın sonucu olan Prof. Dr. Kutlu’nun, Venezuelalı
Rafael de Nogales Méndez’in bir Osmanlı subayı olarak Birinci Dünya Savaşı’na
katılmasıyla ilgili çalışmasıydı. Bu konu hakkında diğer Türk ve Venezuelalı
araştırmacılar da bildiri sundular.
Bu önemli konuyu -1915: Osmanlı Devleti’nin en uzun yılı- paylaşan yönelimlerin
çeşitliliği bu sempozyumu bu kadar ilginç ve tek kılmıştır. Çanakkale Savaşı ile ilgili
farklı yaklaşımlar, Ermeni meselesi, savaşın Latin Amerika için neticeleri, sempozyumda
ele alınan konuların bir parçasıydı. İlgi çekici akademik tartışmaların yanında

sempozyum, Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı’na bağlı “İki Kelime” grubunun
sunduğu Türk müziği konseri ile renklenmiştir.
Bu girişiminden ötürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu’yu kutluyorum, çünkü geçmişi
görmenin bir yönü de şimdiyi daha iyi anlamak ve daha iyi bir geleceğe ilerlemektir, bu
sayede Latin Amerika ve Türkiye’yi halk olarak neyin birleştirdiğini de görmemizi
sağlamıştır. Diğer Latin Amerika ülkelerinin ve üniversitelerinin de, bunlar arasında
Dominik Cumhuriyeti, Santo Domingo Özerk Üniversitesi de olmak üzere, bu konuları
akademisyen ve öğrencileriyle tartışma sorumluluğunu göstermelerini umuyoruz.

