
 

 
BİZİM AMERİKAMIZ 

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi  Aralık 2009 
Ocak-Şubat 2010 Sayı: 3 

OSCAR ARIAS ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDE 
Kosta Rika Cumhurbaşkanı Oscar Arias Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında 25 Kasım 

2009 tarihinde Ankara Üniversitesi ve Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’ni de ziyaret etti.  Sayfa 3’te 

Bu sayıda: 

Ece Temelkuran: “Bir halk 
ancak kendi sözcükleriyle 
konuşabilir.” Sayfa 6’da 

 
Haiti’de 7 şiddetinde deprem 
gerçekleşti. Ölü sayısı 230.000, 
evini kaybedenlerin sayısı 
1.000.000. Sayfa 12’de Aralık’ta Brezilya, Şubat’ta 

Venezuela Sayfa 17 ve 21’de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 İki ayda bir yayınlanmasını hedeflediğimiz Bizim Amerikamız adlı bültenimizi sizlere bir 
ay gecikmeli ulaştırmanın üzüntüsü içindeyiz. Bununla birlikte düzenli olarak sürdürmeye çal-
ıştığımız etkinliklerimiz ve ilginizi çekeceğini umduğumuz haberlerimizle bu gecikmeyi telafi 
edebilmeyi umuyoruz. 
 
 2009 yılının son aylarında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz arasında bizi en çok heye-
canlandıranlardan biri hiç şüphesiz Kosta Rika Cumhurbaşkanı Sayın Oscar Arias’ın Üniver-
sitemize ve Merkezimize gerçekleştirdiği ziyaretti. 1987 Nobel Barış Ödülü sahibi Sayın Oscar 
Arias büyük nezaket göstererek 25.11.2009 tarihinde gerçekleştirdiği 1 günlük Ankara zi-
yaretinin yaklaşık olarak 2 saatini Üniversitemize ayırmıştır. Kendisine, Rektörlüğümüze ve bu 
konuda bizlere yardımcı olan T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın değerli mensuplarına bir kez daha 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
 
 Geçtiğimiz dönemde bizleri derin üzüntü ve endişeye sevk eden olaylar ise Haiti ve Şili’de 
meydana gelen iki depremdi. Depremden kaçınmanın mümkün olmadığını; ancak altyapı ka-
litesinin can kaybında belirleyici olduğunu bizlere bir kez daha gösteren bu iki depremin hepi-
miz için bir serencam teşkil etmesini umuyor; tüm okurlarımızı saygılarımızla selamlıyoruz. 
 

Doç. Dr. Mehmet Necati Kutlu 
Latin Amerika Çalışmaları 

Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürü 
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KOSTA RİKA CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE’DE 
 

Nobel Barış Ödülü sahibi Kosta Rika Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Abdullah 
Gül ile Çankaya Köşkünde görüştükten sonra Üniversitemiz Rektörlüğünde “Latin 
Amerika ve Barış” konulu bir konferans verdi.  

Kosta Rika Cumhurbaşkanının Türkiye’de ilk durağı İstanbul oldu. İstanbul’da bir gün 
geçirdikten sonra, sis nedeniyle 3.5 saat gecikmeli kalkan uçağıyla Ankara’ya geldi. 
Öncelikle Cumhurbaşkanımızla Çankaya Köşkünde ikili görüştüler. Arkasından basına 
açıklama yapan iki cumhurbaşkanı yaptıkları görüşmede, iki ülkenin ilişkilerine değindiler. 
Kosta Rika Cumhurbaşkanı Türkiye ve Kosta Rika’nın birbirine uzak olmasının 
ilişkilerimizde bir engel olmamasını dilediğini ve ülkelerin birbirine daha da yakınlaşması 
için 2011 yılında Türkiye’de bir büyükelçilik açma planlarından bahsetti.  
 
Sosyal ilişkilerin yanı sıra ekonomik konular da konuşuldu. Oscar Arias, ülkesinin ticarete 
açık bir ülke olduğunu dile getirdi ve Kosta Rika ekonomisi Türkiye ekonomisine nazaran 
oldukça küçük olmasına rağmen iki ülke arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalanmasının kendisini çok memnun edeceğini ekledi. 
 
Nobel Barış Ödüllü Cumhurbaşkanı, Kosta Rika’da 61 yıl önce tek taraflı olarak ordunun 
kaldırıldığından bahsetti. Orta Amerika’da barışın sağlanabilmesi için 20 yıl önce başlatılan 
ve 5 ülkeyle, Guetamala’da imzalanan Barış Planını anlattı. Orta Doğu’da barış için çözüme 
yönelik planları sorulunca böyle zor konuların barışının aranmasını Türkiye’ye bırakmayı 
tercih ettiğini söyleyip, Orta Amerika’da barışın sağlanmasının daha kolay olduğunu, 
tecrübeleriyle birlikte aktarırken bu yolda sabırlı azimli ve çok istekli olmak gerektiğini 
ifade etti. 
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Cumhurbaşkanı Oscar Arias Sanchez daha sonra Merkezimizde, yeni yapılan Kosta 
Rikalı şair Jorge Debravo’nun büstünün açılışını Rektörümüz Cemal Taluğ ile birlikte 
gerçekleştirdi.  

 
Cumhurbaşkanımızla Çankaya Köşkü’nde yaptığı görüşmeden sonra Üniversitemiz 
Rektörlüğü Yüzüncü Yıl Konferans Salonu’nda “Latin Amerika ve Barış” konulu bir 
konferans verdi. Konferansında insanları renk, ırk, milliyet, din ve kültürlerine göre 
ayırmanın yanlış olacağını, aksine insanların bir araya getirilmeleri gerektiğinin altını çizdi. 
Dünya barışı için ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. 
 
Oscar Arias, ülkesiyle, Türkiye arasındaki coğrafi benzerlikten de bahsetti; Kosta Rika’da 
Türkiye gibi iki kıta arasında bir köprüdür dedi. İlerleyen zamanlarda Türkiye ve Kosta Rika 
daha yakın iki ülke olacak, kültürel anlamda birbirini daha iyi tanıyacaktır diye ekledi. 
Konuşmasını aralarında Türkçenin de bulundu farklı dillerde teşekkür ederek bitirdi. 
 
Konferanstan sonra Merkezimize gelerek ünlü heykeltıraş Filinta Önal tarafından yapılan 
Kosta Rikalı şair Jorge Debravo büstünün açılışını Rektörümüz Cemal Taluğ ile yaptıktan 
sonra kokteyle katılarak katılımcılarla sohbet etti. Daha sonra ziyaretini burada sonlandırarak 
üniversitemizden ayrıldı.  
 
 

          ELİF BİLGE PORSUK 
 
 



KOSTA RİKA’DA İLK KADIN BAŞKAN 
 

Kosta Rika’da 7 Şubat 2010’da 
gerçekleştirilen başkanlık seçimleri 
sonucunda Óscar Arias’ın varisi olarak 
gösterilen Laura Chincilla ülkenin ilk 
kadın başkanı olarak Kosta Rika 
tarihine geçti.  
 
Laura Chincil la,  Óscar Arias 
hükümetinde başkan yardımcısı ve 
adalet bakanı olarak görev yaparken 
iktidardaki Ulusal Kurtuluş Partisi 
tarafından başkan adayı olarak 
gösterildi.  
 
Yapılan seçimler sonrasında Chincilla 
oyların %46.72’siyle başkan seçilirken 
en yakın rakibi Ottón Solís oyların %
25.16’sını alarak ikinci oldu.  
 
Chinchilla’nın vaatleri arasında, 
bölgenin ekonomik ve siyasi olarak en 
istikrarlı ülkesinde başkan Arias‘ın 
açık pazar politikalarını sürdürme, 
yabancı yatırımcıyı teşvik var.  

 
Çağrı Bakar 
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“VENEZUELA VE BOLİVARCI DEVRİM” 
 

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hukuk Fakültesi ve 
Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin işbirliği ile 13 Ocak 2010 tarihinde, Hukuk Fakültesi 
Mahmut Esat Bozkurt Salonu'nda  gazeteci-yazar Ece Temelkuran ile Venezuela Bolivar Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Raul Betancourt Seeland’ın katıldığı bir söyleşi gerçekleştirildi.  

 
Oturum başkanlığını  Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü  

Doç. Dr. Mehmet Necati Kutlu’nun yaptığı "Venezuela ve Bolivarcı Devrim" başlıklı söyleşi  Büyükelçi 
Betancourt’un Venezuela Devrim Tarihi’ne ilişkin sunumuyla başladı. Geçmişten günümüze aşama aşama 
devrim sürecini anlatan sayın büyükelçi Venezuela’da Chavez hükümetini ve ilkelerini hazırladığı görsel 
materyallerle dinleyicilere aktardı. Oturum başkanının sözü Sayın Temelkuran’a vermesiyle devam eden 
söyleşide gazeteci-yazar Latin Amerika’ya yapmış olduğu farklı tarihlerdeki ziyaretleri sonucunda edindiği 
izlenimleri paylaşırken Türkiye’de de bir Latin Amerika ruhunun var olduğunu kaydetti ve Tekel işçilerinin 
eylemlerini bu ruhun varlığına ilişkin örnek olarak gösterdi. Venezuela ve Türkiye’deki değişim imkanları 
üzerine konuşmanın ardından sorulara geçilen oturumda sayın büyükelçi ve yazara Latin Amerika’nın iç ve dış 
politikalarına ve bu coğrafyada gerçekleştirilen devrime ilişkin pek çok soru yöneltildi.  

 
 
 “ Bir halk ancak kendi sözcükleriyle konuşabilir. Unutulmuş bir lugatı, kangren edilmiş muhalif bir dil 
damarı olmalı bu ülkenin de, mutlaka gizlediği bir yerlerinde.  O lügati öğrenmek, o sözcükleri bu topraklara 
hatırlatmak bizim derdimizin çaresidir.” sözleriyle Venezuela ziyareti sonunda yazmış olduğu “Biz Burada 
Devrim Yapıyoruz Sinyorita” adlı kitabından alıntı yaparak konuşmasını tamamlayan Sayın Temelkuran 
söyleşinin sonunda okuyucuları için kitaplarını imzaladı. Katkılarından dolayı Sayın Büyükelçi ve gazeteci-
yazara teşekkür belgelerinin sunulduğu oturuma Küba, Meksika ve Ekvator  Büyükelçiliklerinden 
diplomatların yanı sıra farklı fakültelerden pek çok öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.  
 

Gülşah PilPİl 
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VENEZUELA’DA 
KAMULAŞTIRMALAR HIZLA 

DEVAM EDİYOR 
Venezuela’da Devlet Başkanı Hugo Chávez 
başa geldiğinden beri geçen sürede 
gerçekleşen kamulaştırmalar hızını kesmiyor. 
2009’un Kasım ayında likidite sorunları 
yüzünden kapatılan bankalardan üçünün 
“Banco Bicentenario” adıyla birleştirilmesi 
ve kamulaştırılarak yeniden açılmasının 
ardından şimdi de Fransız sermayeli 
süpermarket zinciri “Exito” kamulaştırıldı. 
 
2009’un son günlerinde gerçekleşen banka 
kamulaştırmalarından önce Chávez bu 
bankaları yoksullara kredi vermeleri 
konusunda uyarmış ve kredi vermeyen 
bankaları kamulaştırabileceği tehdidinde 
bulunmuştu. Tehdidin gerçekleşmesinin 
Venezuela bankacılık sistemini çökerteceğine 
olan inanç sonucu çok kimse bu tür bir 
kamulaştırmayı beklemiyordu.  Ancak, 
Chávez hükümeti kamulaştırmaları başarılı 
bir şekilde gerçekleştirerek Venezuela 
bankacılık sektörünün %20’sini devlet 
kontrolüne almış bulunuyor. Kamulaştırılan 
bankalarda tasarruf hesapları bulunan 
müşterilerin bankalardaki yatırımları da 
devlet güvencesiyle korunmuş ve 
müşterilerin mağdur olmaları önlenmişti. 
 
2010’a girerken de Venezuela’dan yeni 
kamulaştırma haberi geldi. Venezuela para 
birimi Bolivar’ın %50 civarında devalue 
edilmesinin ardından Chávez hükümeti 
işletmeleri durumdan faydalanıp fiyat 

artırmamaları yönünde uyarmıştı. Buna 
uymayan, süpermarketin yönetimi 19 Ocak 
2010 tarihinde hükü- 
met yetkilileri tarafından devralındı. 
 
Kamulaştırılarak devlet kontrolüne giren 
dükkanlarda fiyatlar hemen indirilirken 
Ticaret Bakanı Eduardo Samán 
kamulaştırılan şubelerin Sosyalist Marketler
(Corporación de Mercados Socialistas - 
Comerso)’e geçeceğini ve uygun fiyatlar 
sunacaklarını açıkladı. Bakan ayrıca bu 
kamulaştırmanın adil fiyat uygulamayan 
diğer şirketlere de bir uyarı niteliğinde 
olduğunu söyledi. 

 
FRANSIZLARA BİR DARBE DAHA 
 
Fransız sermayeli Exito süpermarket 
zincirimi kamulaştıran Hugo Chavez, ayrıca 
yine aynı sermaye grubuna ait 
“Cativen” (Cadena de Tiendas Venezolanas - 
Venezuela Marketler Zinciri) adlı bir 
süpermarket zincirinin de %80’ini 
kamulaştırmaya karar verdi. 
 
Venezuel a ’da  yı lbaş ında  yap ı l an 
devalüasyonun ardından fiyatlarda 
spekülasyon yaparak haksız kazanç elde etme 
ve yasalara aykırı fiyat yükseltme sonucu 
Cativen’de de devlet yönetiminde ucuz fiyatlı 
satışlar başlatılacağı söyleniyor.  
 

Çağrı Bakar 



BAŞBAKAN ERDOĞAN 
MEKSİKA’DA 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan resmi 
ziyaret için Meksika’ya gitti. 
 
Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon ile 
biraraya gelen Erdoğan, ziyaretiyle iki ülke 
ilişkilerinin hızlandırılmasını hedeflediklerini 
söyledi.  
 
Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'daki 
ziyaretine Meksika Ulusal Vatan Anıtı'na 
çelenk koyarak başladı. Daha sonra 
Cumhurbaşkanlığı resmi konutuna geçen 
Başbakan Erdoğan, burada Meksika Devlet 
Başkanı Felipe Calderon tarafından törenle 
karşılandı.  
 
Erdoğan'ı ülkesinde ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Calderon, Meksika 
ile Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi ve G-20 toplantılarındaki yakın 
işbirliğine dikkat çekti.  
 
Başbakan Erdoğan da ziyaretiyle birlikte iki 
ülke ilişkilerini hızlandırmayı 
hedeflediklerini belirtti ve Meksika ile 
Türkiye'nin atılacak adımlarla dünya barışına 
katkı verebileceğine vurgu yaptı. Erdoğan, 
Calderon'u Türkiye'ye davet etti.  
 
Erdoğan Meksika Senato'sunda konuştu 
 
Başbakan Erdoğan, gerek Türkiye'nin gerek 
Meksika'nın farklı kimlikleri birleştirmenin 
farkında olan ülkeler olduklarını belirtti. 
Başbakan ''Çünkü, biz farklılıkları bir 
zayıflama olarak görmüyoruz; farklılıklar 
zenginliktir. Biz böyle inanıyoruz, bundan da 
hiç bir zaman çekinmiyoruz, korkmuyoruz, 
bu konuda rahatız'' dedi.  
 
Meksika Senatosu Başkanı Carlos Navarte 
Ruiz ile başbaşa görüşmesinin ardından 

Meksika Senato'suna hitap eden Erdoğan, iki 
ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1865 
yılındaki Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasıyla 

başladığını hatırlattı. 
''Dünyanın ekonomik ve siyasi bir çok 
meselelerini Türkiye ve Meksika olarak, 
birlikte müzakere etmek ve ona göre geleceği 
tasarlamakta müşterek hareket etmek, 
imkanımız olabilir'' diyen Erdoğan, Meksika 
ile Serbest Ticaret Anlaşması Yapılması 
gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, bunun her 
iki ülke iş adamalarının ilişkilerini süratle 
daha farklı bir konuma getireceğini 
vurguladı. 
 
Başbakan Erdoğan, gerek Türkiye'nin gerek 
Meksika'nın farklı kimlikleri birleştirmenin 
farkında olan ülkeler olduklarını belirtti. 
Başbakan ''Çünkü, biz farklılıkları bir 
zayıflama olarak görmüyoruz; farkılıklar 
zenginliktir. Biz böyle inanıyoruz, bundan da 
hiç bir zaman çekinmiyoruz, korkmuyoruz, 
bu konuda rahatız'' dedi.  
 
Meksika Senatosu Başkanı Carlos Navarte 
Ruiz ile başbaşa görüşmesinin ardından 
Meksika Senato'suna hitap eden Erdoğan, iki 
ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1865 
yılındaki Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasıyla 
başladığını hatırlattı. 

''Dünyanın ekonomik ve siyasi bir çok 
meselelerini Türkiye ve Meksika olarak, 
birlikte müzakere etme ve ona göre geleceği 
tasarlamakta müşterek hareket etme imkanı- 
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mız olabilir'' diyen Erdoğan, Meksika ile  
 
Serbest Ticaret Anlaşması Yapılması 
gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, bunun her 
iki ülke iş adamalarının ilişkilerini süratle 
daha farklı bir konuma getireceğini 
v u r g u l a d ı . 
İki ülkenin organize suçlara karşı dayanışma 
içinde olabileceğini ifade eden Başbakan 
Erdoğan, bu çerçevede her iki ülkenin Kuzey 
- Güney arasında kilit ülkeler olabileceğini 
belirtti. 
 
Gerek Türkiye gerekse Meksika'nın farklı 
kimlikleri birleştirmenin farkında ülkeler 
olduklarını çok iyi bildiklerine dikkati çeken 
Başbakan Erdoğan, farklılıkları bir zayıflama 
olarak görmediklerini ifade etti. 
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Senato’daki konuşmasından önce de Meksika 
Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanı ve önde 
gelen iş adamlarıyla bir araya geldi. 
 
Presidente Intercontinental Oteli'nde 
gerçekleşen  toplantıda Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bayındırlık ve 
İskan Bakanı Mustafa Demir, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Kürşad Tüzmen de 
bulundu.  

 
Merve Usta 
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KOLOMBİYA-VENEZUELA GERGİNLİĞİ 
GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR 

 
Son dönemde Venezuela ve Kolombiya arasındaki 
artan gerginlik bölgedeki tansiyonu sürekli olarak 
yüksek seviyede tutuyor. İki ülke, gerilla örgütlerinin 
sınırlarda gerçekleştirdiği faaliyetler ve bu faaliyetlere 
karşı iki ülkenin karşılıklı olarak aldıkları tedbirler 
nedeniyle uzun süredir problem yaşamaktalar. 
Amerika Bileşik Devletleri’nin Kolombiya 
topraklarında 7 üs kurmaya yönelik yaptığı gizli 
antlaşmanın açığa çıkmasıyla da iki ülke arasındaki 
ilişkiler iyice bozuldu. Venezuela başından itibaren bu 
durumu ABD’nin Latin Amerika’ya yönelik savaş 
planlarının hazırlıkları olarak değerlendirmekteyken 
Chavez üs meselesini Amerikan Devletler Örgütü’ne 
de taşımış; ancak bir sonuç alamamıştı. Takip eden 
süreçte ise her fırsatta ülke içinde ve uluslararası 
alanda bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile 
getirmeyi sürdürmüştü. Venezuela bu nedenle 
Kolombiya’dan mal alımını kısıtlamaya kadar varan 
önlemlere başvurdu. 
 
Kolombiya’nın Latin Amerika’nın neredeyse tüm 
devletlerinden aldığı tepkilere rağmen geri adım 
atmaması karşısında Chavez de eleştirinin dozunu 
artırarak bir açıklamasında Kolombiya Devlet 
Başkanı Uribe’ye “kuyruklu yalancı” deyimiyle 
seslendi. Daha sonra yaptığı açıklamalarda ise 
askerlerinin savaşa hazırlıklı olmasını isteyerek 
ortamı daha da kızıştırdı. 
 
Kolombiya’nın tutumu bu gelişmeler karşısında daha 
ılımlı oldu. Genel olarak diplomatik bir dil 
kullanmayı tercih eden Kolombiya, bazen sert 
açıklamalarda bulunsa da bu durumlarda bile olaylara 
diplomatik bir çerçevede yaklaşmayı sürdürdü. 
 
Aralık ayında ise Venezuela Devlet Başkanı Hugo 
Chavez’in Venezuela topraklarına ABD’ye ait 
insansız casus uçağının girdiğini açıklamasıyla 
gerginlik çok ciddi bir boyuta vardı. Bu uçağın 
Kolombiya’nın ABD’ye tahsis ettiği üslerden birinden 
havalandığını ve durumu Venezuela egemenlik 
alanının ihlali olarak değerlendiren Chavez “Onlar bir 
saldırı planı hazırlıyor. Ancak biz alarmdayız ve 
savaşa hazırlıklıyız.” diyerek ABD ve Kolombiya’ya 
gözdağı verdi. Öte yandan herhangi bir casus uçağın 
Venezuela sınırlarına tekrar girmesi durumunda 
uçağın düşürülmesi emrini verdi. 
 
Sonuç olarak Venezuela ve Kolombiya arasındaki 
gerginlik her geçen gün artmakta. İki ülkenin arası en 
azından üs meselesinde bir konsensüse varana kadar 
düzelmeyeceğe benzemektedir. Bu sürecin nereye 
varacağı bilinmez ama yaşanan gelişmeler 
önümüzdeki günlerin hareketli olacağını gösteriyor. 

Ayşegül Azlak 



LATİN AMERİKA’DA 
BİR İLK 

İkisi de HIV virüsü taşıyan 41 
yaşındaki José María Di Bello ile 39 
yaşındaki Alejandro Freyre Latin 
Amerika’da ilk eşcinsel evliliği 
gerçekleştiren çift oldu.  
 
Arjantin’de Tierra del Fuego eyaletinin 
Usuaia kentinde, 28 Aralık 2009 tarihinde, 
Eyalet valisi Fabiana Ríos’un anayasadaki 
boşluktan yararlanarak özel bir izinle çiftin 
evlenmesi gerçekleşti. Buenos Aires’te 
evlenme isteklerinin daha önce reddedilmesi 
üzerine evliliklerini burada gerçekleştirdiler. 
Arjantin’de halen eşcinsel evliliklerin medeni 
kanuna göre yasak olmasına rağmen, 
anayasada evliliklerin bir kadın ve bir erkek 
arasında olmasına dair herhangi bir yasa 
bulunmamasından yararlanan vali bu 
konudaki desteğini de kamuoyuna göstermiş 
oldu. Valiye göre eşcinsel evlilik insan 
haklarının önemli bir parçasını oluşturuyor. 
 
Bu evlilik, farklı tepkiler topladı. Sadece 
Latin Amerika’daki eşcinsel halkı 
heyecanlandırmakla kalmadı, aynı zamanda 
Katolik Kilisesi’nin de büyük bir endişeye 
kapılmasına neden oldu. Aynı eyaletin Río 
Gallegos kentinin piskoposu Juan Carlos 
Romanín bu evliliği insan soyunun devamı 
için bir saldırı olarak kabul etmekte; diğer 

Katolik liderler ise eşcinseller için hak 
ortaklığı anlaşmasının yeterli olduğunu 
söylüyorlar. Katolik dünyasının büyük bir 
kısmı ise Juan Carlos Romanín ile aynı 
fikirde ve büyük tepki gösteriyor. 
 
Bir diğer görüş ise, Katolik Kilise’nin 
görüşüne katılan Katolik Avukatlar Birliği 
Temsilcisi Eduardo Sambrizzi’den geldi. Bu 
evliliğin geçersiz olduğunu ve sadece bir 
gösterinin parçası olduğunu dile getirdi. 
 
Nikahtan sonra soruları cevaplayan çiftten 
José María Di Bello “Burada, dünyanın 
sonunda, veya başında, herkesi 
aydınlatıyoruz. Arjantinli gay ve lezbiyenler 
için bunun ne ifade ettiğini bildiğimiz için 
çok heyecanlıyız.” dedi. Evlat edinme 
hakkını elde etmenin de kendilerine ayrı bir 
heyecan vereceğini söylediler. “Binlerce 
eşcinsele örnek olacağımızı bildiğimiz için 
bunu başarana kadar durmayacaktık.” diye de 
eklediler. Freyre ise “Artık dinlenmek 
istiyoruz, fazlasıyla aşağılanmaya maruz 
kaldık.” diyerek birlikte başkent Buenos 
Aires’e geri döndüler. 
Freyre planlanan ilk nikah törenlerinden önce 
“Bu evlilik Latin Amerika’da ve Karayip 
Denizinde önyargı ve ayrımcılıkla karşı karşıya 
kalan herkes için bir zafer. Bu, Katolik 
Kilisesi’nin Latin Amerika’daki kontrolünü 
kaybetmeye başladığının, gay toplumunu 
korkaklaştıran ve sessizleştiren sistemin 
parçalandığının da bir kanıtı, uzun süredir kıtada 
cinsel hakları baskı altında tutan tutuma karşı bir 
darbedir.” ifadesini kullanmıştı.  
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İkisi de HIV virüsü taşıyan çift aslında 1 
Aralık Dünya AIDS gününde evlenmek 
istediklerini, ancak yasal engeller yüzünden 
gerçekleştiremediklerini söylediler. Nikaha 
boyunlarında kırmızı şeritlerle katılan çift, 
AIDS’e karşı savaşa desteklerini de bu 
şekilde gösterdiler.  
 
2002’de ilk kez bir Latin Amerika ülkesinde 
eşcinsel çiftlerin sivil örgütler kurulmasına 
izin verilen ülke olarak tarihe geçen 
Arjantin’de bu durum zamanla gelişti, 
günümüzde dört şehirde eşcinseller diğer evli 
çiftlerle benzer haklara sahipler. Ancak evlat 
edinme hakkı hala verilmemekte.  
 
2010’da Yüksek Mahkemenin eşcinsel 
evlilikler için kesin bir karara varması 
bekleniyor.  
 
Meksika’da da eşcinsel evlilikler üzerinde 
çalışmalar sonuçlanmak üzere. Eşcinsel 
evliliğin yasallaşmasını öngören yasa tasarısı 
eyalet meclisinden geçti; kabul etmesine 
kesin gözüyle bakılan eyalet valisinin 
onayıyla, Meksika, Latin Amerika'da eşcinsel 
evliliklerin yasallaştığı ilk başkent olacak. 
Yasa tasarının kabulüyle evlilik artık bir 
kadın ve bir erkek arasında değil iki kişi 
arasında kabul görecek. Eyaletlere göre bazı 
bölgesel farklılıklar içerebileceği 
düşünülüyor. Daha sonra bazı düzenlemelerin 
ardından çiftlere evlat edinme hakkı da 
sağlanması bekleniyor. Eşcinseller, bu yeni 
yasa tasarısından oldukça memnun olsalar da 
bu evliliklere tepki gösteren büyük bir kesim 
de bulunmaktadır. 
 
Latin Amerika’da genel olarak bakıldığında, 
yalnızca Arjantin, Ekvador ve Kolombiya'da 
birkaç kentte eşcinsel birlikteliklere izin 
verilmektedir. 
 
Uruguay’da ise hak ortaklığı anlaşması ülke 
genelinde yasal olarak kabul edildi. Aynı 
zamanda eşcinsel çiftlerin çocuk evlat 
edinmesine de izin verilmektedir. 
 

 
Dünya genelinde ise Belçika, Kanada, 
Hollanda, Norveç, Güney Afrika, İspanya, 
İsveç ve A.B.D.'de beş eyalette yasal olarak 
kabul edilmektedir. 
 

ELİF BİLGE PORSUK 
ebilge.porsuk@hotmail.com 
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LATİN AMERİKA  
DEPREMLERLE SALLANIYOR 

 

Batı yarımkürenin en yoksul ülkesi olan 
Haiti’de 12 Ocak 2010 tarihinde Richter 
ölçeğine göre 7.0 büyüklüğünde bir deprem 
meydana geldi. Başkent Port-au-Prince’e 25 
km uzaklıkta meydana gelen depremden 
sonra yapılan ilk açıklamalarda yüz binlerce 
kişinin ölmüş olabileceğinden korkulduğu 
ifade edildi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay 
Örgütü ise depremden 3 milyon kişinin 
etkilendiğini açıkladı. 
 

Başkent enkaz haline geldi 
Depremin başkente çok yakın bir mesafede 
ve yeryüzüne çok yakın bir derinlikte 
meydana gelmesi sebebiyle ölü sayısı 
korkunç rakamlara ulaştı. Şubat ortasında 
yaptığı açıklamaya göre ölü sayısı 230.000, 
yaralı sayısı 300.000, evsiz kalanların sayısı 
ise 1.000.000. 
 
 

Yerleşim bölgelerinin büyük kısmının 
yıkıldığı depremden sonra yağmalama 
olaylarının da çığırından çıkmış durumda. 
Güvenlik güçleri yağmalama eyleminde 
bulunan kişilere ise çok sert müdahalede 
bulunuyor. Yağmacılara güvenlik güçleri 
tarafından ateş açılırken yakalananlar da 
öfkeli halkın insafına terk ediliyor. 
 
Depremde Haiti Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 
Ulusal Meclis Binası, Port-au-Prince 
Katedrali, ana hapishane ve BM barış gücü 
askerlerinin bulunduğu bina da yıkıldı. BM 
Misyon Şefi Hédi Annabi’nin de depremde 
hayatını kaybettiği Haiti Devlet Başkanı 
René Préval tarafından doğrulandı. 
 

70 kişi enkazdan çıkarıldı 
 
Depremin ardından deprem bölgesine diğer 
devletler tarafından gönderilen yardım 
ekipleriyse halen umutlu arayışlarına devam 
ediyor. Deprem gününden itibaren 1 hafta 
içinde toplam 70 kişi uluslar arası arama 
kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. 
 
Deprem sonrası bölgeye giden Kızılay 
tarafından bölgeye gönderilen 1 psikolog ve 1 
afet kurtarma uzmanının yanı sıra bir dernek 
bünyesinde faaliyet gösteren GEA adlı arama 
kurtarma grubundan 9 kişi de Haiti 
devletinden davet mektubunu alarak 14 Ocak 
gününden itibaren arama kurtarma 
faaliyetlerine başladı. Ekip şu ana kadar 
enkaz altından 5 kişiyi yaralı olarak kurtarmış   
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durumda ve halen çalışmalarını sürdürmekte.  

 
Türk hükümeti de bölgeye ilk giden ekiple 
birlikte 20 ton acil yardım malzemesi 
gönderdi. 
 
Uluslararası yardım gecikti 
 
Depremin ardından uluslararası dayanışma 
yönünde görülen ilk açıklamalar umut verici 
olsa da uluslararası yardımın Haiti’ye 
ulaşmasında ve ulaşan yardımların 
dağıtımında büyük sorunlar yaşanıyor. BM 
ambarlarının depremzedeler tarafından 
yağmalandığı bildiriliyor. 
 
Maddi yardım sözü veren ABD, İspanya, 
Fransa, Kanada gibi ülkelerden henüz 
yardımın ulaşmadığı bildirildi. IMF ve Dünya 
Bankası’nın acil olarak açacağını ilan ettiği 
100’er milyon dolarlık kaynakların hibe değil 
borç olarak verilmesi ise tepkiyle karşılandı. 
 
Chavez: “Haiti, savaşa gider gibi 
silahlanmış askerlere değil; gıda, ilaç ve 
suya ihtiyaç duyuyor.” 
 
ABD ve Kanada bölgedeki asker sayısını ise 
kurtarma faaliyetlerine katılmaları ve 
güvenliğin sağlanmasını gerekçe göstererek 
1500 kişi daha artıracağını duyurdu. Bu 
açıklamanın ardından Venezuela Devlet 
Başkanı Hugo Chavez ABD’nin depremi 
bahane ederek Haiti’yi işgal ettiğini söyledi. 
 
Venezuela depremin gerçekleşmesinin ardın- 
 

dan bölgeye tonlarca gıda maddesi, ilaç, su 
ve çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderdi. 
Haiti’nin Venezuela’daki büyükelçiliğinden 
yapılan açıklamada da  
 
Venezuela hükümeti ve halkına 
yardımlarında dolayı teşekkür edilirken 
yardımların nakit olarak kabul edilmeyeceği 
ve Haiti’nin ticari malları kabul etmediği 
belirtilerek gıda, su ve tıbbi malzemenin 
öncelikli ihtiyaç olduğu bir kez daha 
hatırlatıldı. 
 
Kanadalı kurtarma ekibi enkaz altında 
Kanadalı olmadığını öğrenince ülkesine 
döndü 
 
Depremin ardından bölgeye gelen Kanadalı 
kurtarma ekibi ise enkaz altında Kanadalı 
bulunmadığını öğrenince tüm acil yardım 
ekipmanlarıyla birlikte ülkelerine döndü. 
Giderken de “eğer uluslar arası yardım 
istiyorsanız diğer ülkelere enkaz altında 
yabancıların da bulunduğunu söyleyin” dedi. 
Kanada hükümeti ise Kanada’nın ülkeye 
gelmek isteyen Haitililer’e Kanada’nın 
kapılarının açık olduğunu duyurdu. Kanada, 
ABD’yle birlikte bölgeye bin asker daha 
göndererek adadaki asker sayısını 2 bine 
çıkaracağını açıkladı. 
 
Şili’de art arda depremler 
 
Şili’de 27 Şubat 2010’da meydana gelen 
8.8’lik deprem sonucunda yüzlerce kişi 
hayatını kaybetti ve depremin merkez üssü 
olan Orta Şili açıklarına yakın kentlerde 
büyük hasar meydana geldi. 
 
Depremin ardından yaşanan artçılar da ana 
deprem kadar korkutucuydu. 11 Mart 2010 
tarihinde başkentin yakınındaki O’higgins 
bölgesinde 7.2’lik bir artçı meydana geldi. 16 
Mart tarihinde de ana depremin vurduğu 
Concepción kentinin 87 kilometre 
kuzeybatısında 6.7 büyüklüğünde bir artçı 
daha hissedildi.  
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LULA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE 
KARŞI MÜCADELEYİ  
DESTEKLEDİKLERİNİ  

AÇIKLADI 
 

 
 
Brezilya Cumhurbaşkanı, Luiz Inácio Lula da 
Silva Kopenhag İklim Değişikliği Zirve 
Toplantısında ülkesinin bu mücadeleye 
ekonomik olarak destek sağlayacağını 
açıkladı. 
 
“ Daha fazla çaba gerekirse, Brezilya maddi 
olarak destek sağlamaya hazır” şeklinde 
aç ı k l am a  yap an  Lu l a ,  z i rv en in 
gerçekleştirildiği tarihin herkesi memnun 
edecek bir karara bağlanacağı sözünü verdi. 
 
Cumhurbaşkanı Lula yapılan zirvenin 
sonunda atılacak imzaların sırf bir şey 
imzalamış olmaktan öteye geçmesini temenni 
ederek bu konuya ülke olarak çok önem arz 
ettiklerini dile getirdi. 
 

Kaynak: Telesur – 18/12/2009 

LULA, SOSYAL FORUM İÇİN BİR İDOL 
 
Sol sosyal hareketin dünyadaki en büyük toplantısı 
bu yıl gerçekleştirildi.  

Dünya Sosyal Forum’un (Foro Social Mundial) 2010 
Ocak ayının ilk haftasında Brezilya’nın Porto Alegre 
şehrinde gerçekleştirildi. Anti-kapitalist mücadelenin 
kutlandığı organizasyon birçok araştırmacıya göre 
anti-küreselleşme hareketinin ulaştığı zafer niteliğinde 
değerlendirilmesi gerekir. 
 
2009 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik 
kriz FSM aktivistleri için uluslararası ekonomi 
modelinin işlevsel olmadığının açık göstergesidir. 
 
Forum’da yerini alan 30.000’den fazla katılımcı 
kapitalizmi karşı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Davos 
karşıtı olarak bilinen bu Forum hareketini haklı 
çıkaran diğer bir gösterge ise aynı hafta İsviçre’de 
gerçekleştirilen Dünya Ekonomi Toplantısı’nda 
önceki yıllara katılan lider sayısında bu yıl düşüş 
yaşanmış olasıdır. 
 
Davos’ta bulunan Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz 
Inácio Lula da Silva, “evrensel bir devlet adamı” 
olarak farkını ortaya koymaktadır. 
 
Bununla birlikte, Lula Forum’un en göze çarpan 
siyasi figürü haline gelmiştir. Kapitalist dünyanın 
dayattıklarına rağmen görev süresi boyunca ekonomi 
alanında başarılı bir süreç kaydeden Lula Sosyal 
Forum’un da en popüler ismi olmuştur. 
 
Aktivistler Brezilyalı liderin Forum’un 2001 yılında 
kurulmasına destek sağlarken kendisinin zaten bir 
sendikanın lideri olduğunu dile getirdiler. 
 
Sendika Başkanı “Bir günde çok fazla şeyin 
değiştirilemeyeceğini hepimiz biliyoruz, fakat Lula 
zenginliğin eşit dağılımı adına çok şey yaptı” şeklinde 
açıklama yaparken Lula’nın iktidara geldiğinde 
Brezilya’daki fakirlik oranının %20 iken şuanda %7 
olduğunu sözlerine ekledi. 

Gülşah Pilpil  



ARJANTİN’İN “KARA DÖNEMİ” 
YARGILANIYOR 

 
Arjantin’de “kirli savaş” olarak 
adlandırılan 1976-1983 yılları 
aras ındaki  a s ker i  dönemin 
sorumluları yargı önüne çıktı. İnsan 
hakları ihlali, kötü muamele, 
işkence, adam kaçırma ve cinayet 
suçlamalarıyla yargılanıyorlar. 
 
Arjantin, yaşadığı yedi yıllık, askeri cuntanın 
yönetimde olduğu dönemi “kara dönem” 
olarak adlandırıyor. 60 bin kişinin işkenceye 
maruz kaldığı, resmi kaynaklara göre 11 bin, 
İnsan hakları gruplarının verdiği bilgilere 
göre 30 bin kişinin öldüğü veya kaybolduğu, 
diktatörlük dönemi Arjantin tarihine “kirli 
savaş” olarak geçti. Daha önce yapılan bir 
röportajda ise eski diktatör Reynaldo 
Bignone bu rakamı 8 bin olarak vermişti. 
 
Cuntanın son lideri, Haziran 1982 ve Aralık 
1983 tarihleri arasında yönetimde olan 81 
yaşındaki Reynaldo Benito Antonio Bignone 
ve beraberinde Kirli Savaş’ta rol alan 7 kişi 
daha o dönemde yaptıklarıyla yargı önünde 
yüzleşiyor. Bignone’nun yanı sıra Santiago 
Omar Riveros, Eugenio Guanabens Perello, 
Fernando Exequiel Verplaetsen, eski albaylar 
Jorge Osvaldo Garcia, Carlos Alberto 
Tepedino, Eduardo Alfredo Esposito ve eski 
polis memuru German Montenegro da 
yargılanıyor. 

 
Suçlama insan hakları ihlali, işkence, kötü 
muamele, adam kaçırma ve cinayet. 
Reynaldo Bignone, tam olarak adam kaçırma, 
işkence ve orduya ait ünlü “Campo Mayo” 
t o p l a m a  k a m p ı n d a  5 6  k i ş i n i n 
öldürülmesinden yargılanıyor. 
 
Bu yargı sürecinde aynı suçlamalara ilk kez 
cevap vermiyorlar; daha önce de aynı kişiler 
bu suçlamalarla karşılaştılar, ama her 
seferinde reddettiler. 2004 yılında değişen 
yasanın cuntacıların yargılanmasına imkân 
vermesiyle dava açıldı. Cuntanın, çoğu solcu 
binlerce kişinin kaybolmasında sorumlu ölüm 
mangalarının isimlerinden biri olan “Olimpo 
Kasabı” lakaplı General Guillermo Suarez 
Mason’un sağ kolu General Jorge Olivera 
Rovere, 5 numaralı Federal Mahkemede, 
“insanlığa karşı suç” işlemekten 2004 yılının 
Mart ayında tutuklanmış ve müebbet hapse 
mahkûm edilmişti. Emekli general, 4 kişinin 
öldürülmesi ve 107 kişinin kaybolmasından 
mesul tutulmuştu; ancak üç yıl yattıktan 
sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Ancak bu 
sefer kaçışın mümkün olmadığını dönemde 
yaptıklarından dolayı açılan 200 benzer dava 
ortaya koyuyor. Bu davaların sonunda suçlu 
bulunmaları halinde 500’den fazla kişinin 
müebbet hapis yatması bekleniyor. 
 
Bu kez de farklı bir sahne yok. Yine Bignone, 
duruşmada kendine yönetilen suçlamaları 
reddetti. Fernando Verplaetsen ise zihinsel 
problemleri olduğu iddiasıyla savunmasını 
yapamayacağı öne sürülünce, kötü sözler 
söyleyerek avukatlardan birine bağırdı. Bu 
davaların sonunda suçlu bulunmaları halinde 
500’den fazla kişinin müebbet hapis yatması 
bekleniyor. 
 
Bu kez de farklı bir sahne yok. Yine Bignone, 
duruşmada kendine yönetilen suçlamaları 
reddetti. Fernando Verplaetsen ise zihinsel 
problemleri olduğu iddiasıyla savunmasını 
yapamayacağı öne sürülünce kötü sözler 
söyleyerek avukatlardan birine bağırdı. 

                 15 



                  16 

Halkı memnun eden bu yeni yargı sürecinin 
başlamasında, yeni Cumhurbaşkanı Cristina 
Fernández de Kirchner'in kararlı tutumu ve 
halkın bu konudaki büyük desteğinin rol 
oynadığı göz ardı edilemez. Davanın 
başlamasına yeniden imkân veren, cunta 
dönemine ait yeni arşivlerin bulunması oldu. 
Dönem içersinde kaybolan insanların 
çoğunun, ordunun karargâhlarında 
öldürüldükleri ortaya çıktı.  
 
Halk tepkisini, duruşma öncesi ve duruşma 
esnasında da devam eden, mahkeme önünde 
yaptığı gösterilerle bir kez daha gösterdi. 
Göstericiler arasında darbe döneminde 
yakınlarını kaybedenlerin de bulunduğu insan 
hakları savunucusu yüzlerce kişi 
bulunmaktaydı. Kayıp annelerinden biri olan 
Taty Almeyda yıllardır adaletin yerini 
bulması için sokaklarda gösterilerine devam 
ettiklerini; sanıkların ev hapsi yerine gerçek 
bir hapishanede cezalarını çekmelerini 
istediklerini söyledi. 
 
Dava, Arjantin’de mahkeme binalarının 
yetmemesinden dolayı Buenos Aires’de bir 
stadyumun ortasına çadır kurularak 
gerçekleştiriliyor ve 3 hâkimden oluşan bir 
mahkeme heyeti bulunuyor. 2 Kasım 2009’da 
başlayan yargı sürecinin Mart 2010’dan önce 
sonuçlanması beklenmiyor. En az 130 görgü 
tanığının bulunduğu ve onların 
dinlenmelerinin sonuncunda karara 
bağlanacak olan dava süresince sanıklar ev 
hapsinde bulunmaya devam edecekler.  
 

       
  Elif Bilge PORSUK 

 ebilge.porsuk@hotmail.com 

MERKEZİMİZDE “EKVATOR’UN 
BAĞIMSIZLIĞININ 200. YILI” 

KONULU KONFERANS 
Merkezimizde, Ekvador Büyükelçiliği’ni 
kurmakla görevli maslahatgüzar Sn. Boris 
Mejia Aguirre ve konsolosluk işlerini 
yürütmekle görevli üçüncü katip Sn. Wilson 
Contreras tarafından sunulan konferansta 
Contreras’ın Ekvador hakkında verdiği 
tanıtıcı bilgilerin ve video gösteriminin 
ardından Aguirre Ekvador tarihine dair bir 
konferans verdi. 

 
8 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirilen 
etkinlikte Ekvador’un kültürel yapısı, iklimi, 
coğrafi özellikleri tanıtıldıktan sonra 
Ekvador’un İnka uygarlığına kadar uzanan 
tarihi hakkında geniş bilgi veren Aguirre’nin 
sunumunda İspanyol sömürgesi altındaki 
dönem ve İspanya’dan bağımsızlığın 
kazanılış süreci anlatıldı. 
 
 Konferansa Küba Büyükelçisi Sn. Jorge 
Quesada Concepción ve Venezuela Bolivar 
Cumhuriyeti Büyükelçisi Sn. Raul Betacourt 
Seeland’ın yanı sıra Latin Amerika 
ülkelerinin Türkiye’deki elçiliklerinden çok 
sayıda katılım gerçekleşti. 
 

Çağrı Bakar 
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ARJANTİN’DE KİRLİ SAVAŞIN 
KAYIP ÇOCUKLARI VE MAYIS 

PLAZASI BÜYÜKANNELERİ 
 

Mayıs Plazası Büyükanneleri torunlarına, 
çocuklar babalarına kavuşuyor. Francisco 
Madariaga Quintela babasıyla 32 yaşında 
tanıştı ve yeniden doğduğunu söyledi. 

Abel Madriaga Quintela, oğlu Francisco ile birlikte 
basın açıklamasında 

 
Francisco Madraga Quintela, geçmişini 
kurtarmayı başaran 101 numaralı torun, 32 
yaşında Arjantin Mayıs Plazası 
Büyükanneleri Derneği sayesinde babasına 
kavuştu. Gerçek babası Abel Madriagada, 
Arjantin’de son diktatörlük dönemi sona 
erdiğinde oğlunu aramaya başladı. Geçen 
hafta tanıştılar ve o günden itibaren hep bir 
aradalar.  
 
Son zamanlarda Büyükannelerin bulduğu 
kayıp torunlardan sonuncusu olan Francisco  
şimdiye kadar hep farklı bir isimle yaşadı,  
bir hafta öncesine kadar “Alejandro Ramiro 
Gallo” ismine cevap veriyordu.. Francisco’yu 
evlat edinen anne, Inés Susana Colombo, 
oğlunun Arjantin’deki askeri merkezlerden 
en ünlüsü olan “Campo de Mayo”da 
doğduğunu itiraf etti. Ve bu şekilde aramaya 
başladılar. 
 
Colombo, eski eşi Víctor Alejandro 

ordusunda gizli haber alma servisinde subay 
olduğunu ve 1977’de Campo de Mayo 
Askeri Hastanesi’ne bir çocuk bırakıldığını 
söylediğini açıkladı. Ve en iyisinin onu 
evlatlık edinmek olduğuna karar verdi. Fakat 
gerçek ise başkaydı; Francisco esaret altında 
dünyaya geldi ve daha sonra Gallo onu alıp 
evlatlık edindi. Bebek 10 Temmuz 1977’de 
evine geldiğinde henüz göbek bağı  dahi 
düşmemişti. 
 
Aileye dava açıldı. 
 
Madriaga kötü muamele gördüğü ailesine hiç 
güvenmediğini ifade etti. Francisco kendisini 
evlat edinen bu kişilere dava açmaya karar 
verince, Susana Colombo göz altına alındı. 
Ve duruşmada Francisco, Susana’nın 
başından beri kendisinin diktatörlük 
döneminde öldürülen bir kadının oğlu 
olduğunu bildiğini ifade etti. Şüpheleri 
üzerine kendisini evlat edinen annesine 
kökenleri hakkında soru sormasıyla, Susana 
diktatörlük dönemindeki kayıp annelerden 
birinin çocuğu olduğunu itiraf etmişti. 
 
Eski subay Gallo da tutuklandı. Bir sigorta 
şirketinin hissedarı olan Gallo daha önce de 
silahlı soygundan 10 yıl hapse mahkum 
edilmişti. Ayrıca Arjantin halkını sarsan, bir 
ailenin öldürülmesi olayıyla da bağlantısı 
bulundu. Ve son olarak eski karısına on yıl 
önce zarar vermekten de hüküm giydi.  
 
Francisco, basın açıklamasında kendisiyle o 
aile arasında hiçbir fiziksel benzerlik 
bulunmamasından dolayı da kendilerine 
güvenmediğini o evde şiddet ve kötü 
muamele gördüğünü, anlaşılmaz bir boşlukla 
yaşadığını söyledi. Kendi ailesinin, 
ilerlemesine izin vermemesini, hiçbir şeyine 
yardımcı olmamasını garip bulduğunu 
ekledi. “Bu, karanlık bir geçmiştir. Bir 
kimliğinizin olmasından daha güzel bir şey 
olamaz. ” diyerek noktaladı. 
 
Büyükannelere başvuran Francisco artık 
gerçek ailesinin kim olduğunu biliyor.  



Francisco’nun anne ve babası diktatörlük 
döneminde Montoneros gerillasıydı. Annesi, 
Silvia Monica Quintela 17 Ocak 1977’de 28 
yaşında ve dört aylık hamileyken kaçırıldı. 
Hakkında daha fazla bilgi bilinmiyor. 
 
Babası ise kurtuldu; önce İsviçre’ye daha 
sonra Meksika’ya kaçtı. Diktatörlük sona 
erince de Abel Madariaga Arjantin’e geri 
döndü ve oğlunu bulabilmek için 
Büyükanneler Derneği’ne katıldı. “Hiçbir 
zaman onu bulamayacağım düşüncesine 
kapılmadım, çünkü bulunan tüm torunlar 
aslında benim de oğlumdu.” dedi. Uzun süre 
aktif şekilde çalışan Abel oğluna kavuştuğu 
bu günlerde Derneğin sekreterliğini 

yapmaktadır.  
Biyolojik annesi Silvia Quintela (altta), biyolojik  

babası Abel ve oğlu Francisco 
 
“Oğlunuzun kayıp olması nasıl bir duygu?” 
sorusuna ise “Bu, ruhunuzda bir delik idi ve 
şimdi bu delik tamamen kapandı artık 
mutlulukla doluyum.” diye yanıt verdi.  
 
Kayıp torunlar yalnızca bunlarla da bitmiyor, 
çok önemli mevkilerde çalışan kişilerin de bu 
kayıp çocukları evlat edindiği ortaya çıktı. 
Arjantin’in önemli gazetelerinden biri olan 
Clarín’in sahibi ve müdürü olan Ernestina 
Herrera de Noble’nin de kayıp torunlardan 
ikisini evlat edindiği açıklandı. Torunlardan 
Arjantin dışına da kaçırılanlar olduğu 
düşünülüyor. İspanya’da on iki kayıp torunun 
bulunduğu tahmin edilmekte.  

    Elif Bilge Porsuk 
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Aralık’ta Brezilya... 



Bolivar Oyunları, ilk kez 1938’de “El Libertador” 
Simon Bolívar adına Kolombiya’nın Bogota 
kentinde düzenlendi. İspanyol yönetiminden Büyük 
Kolombiya adı altında kurtulan ancak daha sonra 
Büyük Kolombiya’dan ayrılan Panama, Ekvador, 
Kolombiya ve Venezuela’nın önderliğinde ve Peru 
ve ismini Simon Bolivar’dan alan Bolivya’nın 
katılımıyla gerçekleştirilen oyunlarda Venezuela 
kazandığı 192 altın, 166 gümüş, 89 bronz 
madalyayla 13. kez birinci oldu. Kolombiya ise 138 
altın, 121 gümüş ve 90 bronz madalyayla alışıldık 
sırayı bozmayarak ikinci oldu. 
 

Venezuela ve Kolombiya’nın katılımcı sayısının 
çokluğu ve sporcularının oyunlara hazırlık 
aşamasında daha fazla olanaklara sahip 
olmaları,  Bolivar Oyunları’nda katılan diğer 
ülkeler tarafından aralarında adaletsiz bir 
durum söz konusu olduğunu düşündürüyordu. 
Venezuela ve Kolombiya da bunun üzerine diğer 
ülkelerle daha eşit şartlarda mücadele etmek için 
bundan sonraki oyunlara 20 yaş altı takımlarıyla 
katılacaklarını açıkladılar. 
 
2013’te düzenlenecek olan 17. Bolivar Oyunları’nın 
ev sahipliğine aday ülkeler ise Venezuela, Panama 
ve Ekvador. Hangi ülkenin ev sahibi olacağına 
2010’da karar verilecek. 

Çağrı Bakar 
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Bolivya’nın Sucre 
kentinde 16.’sı 

düzenlenen Bolivar 
Oyunları(Juegos 

Bolivarianos)’nda 
Venezuela tarihi 

başarısını sürdürerek 
toplam madalya 

sayısında büyük bir 
farkla birinci oldu. 

Venezuela’yı sırayla 
Kolombiya ve Ekvador 

izledi.  

VENEZUELA,BOLİVAR OLİMPİYATLARI’NDA YİNE BİRİNCİ 



 

PORTRE 
 

JORGE DEBRAVO 
31 Ocak 1938 – 4 Ağustos 1967 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosta Rikalı şair Jorge Debravo 31 Ocak 1938 tarihinde Cartago şehrinin Guayabo de 
Turrialba kasabasında doğmuş, 4 Ağustos 1967’de motosikletiyle geçirdiği trafik kazası 
sonucunda 29 yaşında San José’de hayata veda etmiştir. 
 
Fakir bir ailenin en büyük ve tek erkek çocuğu olan Jorge Debravo çocukluk yıllarında 
babasına destek olmak için çalışmak zorunda kalmıştır. Guayabo’da okul olmadığından 
eğitimine geç başlayan Debravo, verilen bir burs sayesinde ilköğretimini tamamlamıştır. 
Ekonomik nedenlerden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan Debravo, Kosta Rika 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda çalışmaya başlamış ve işindeki başarısı onun müfettişliğe 
kadar yükselmesini sağlamıştır.  
 
1959 yılında Margarita Salazar ile evlenmiş ve iki çocuğu olmuştur. 
 
İlk şiirlerini “El Turrialbeño” adlı dergide yayımlamıştır. Mütevazı bir çevreden gelmesi işçi 
kesimine yaklaşımında ona kolaylıklar sağlamış, şiirlerinde toplumsal kaygılar ve 
dışlanmışlık önemli yer tutmuştur. Yayımlanmış olan edebi eserleri şunlardır: Açık Mucize 
(1959), Biz İnsanlar (1966), Günlük Şarkılar (1967) ve Uyanıklar (1972). 
 
Şairin doğum günü olan 31 Ocak Kosta Rika’da “Ulusal Şiir Günü” olarak kutlanmaktadır. 
 

Merve Usta 
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Venezuela Filmleri Haftası 
 
 
Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 
Venezuela Bolivar Cumhuriyeti işbirliği ile 23-24-25 Şubat 2010 tarihlerinde Venezuela 
Filmleri Haftası gerçekleştirilmiştir. 
 
Venezuela’nın son dönemine ışık tutan filmlerin gösterildiği etkinliğe Latin Amerika 
ülkelerinin büyükelçiliklerinden diplomatların yanı sıra çeşitli fakültelerden birçok öğrenci 
de katıldı. 
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