
Meksika Körfezi’nde BP şirketine ait petrol platformu 20 Nisan’daki patlamanın ardından 
battı. Her gün bin varil petrol Körfez’e akıyor. Denize karışan petrol ABD kıyılarına ulaşmış 
durumda. Sayfa 14’te... 

 BİZİM AMERİKAMIZ 
Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Mart- Nisan 2010 

MEKSİKA KÖRFEZİ’NDE KORKUNÇ ÇEVRE FELAKETİ 

  KÜBA’YA KARŞI YENİ  
KARALAMA KAMPANYASI 

Küba’da mahkum Orlando 
Zapata Tamayo’nun cezaevinde 
açlık grevinde ölmesi üzerine 
Küba’ya karşı siyasi suçluların 
serbest bırakılması talebiyle 
yeni bir kampanya başlatıldı. 
Ancak olayın içyüzü uluslarara-
sı basına yansıdığı şekilde de-
ğil. Sayfa 11’de... 

VENEZUELA  
BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN 

ANLAMLI KUTLAMA 

Venezuela Büyükelçiliği tarafından 
19 Nisan 1810 anıldı; Bolivarcı 
Anayasa ve Bolivar ve Atatürk 
kitabu yeniden tanıtıldı. Sayfa 3’te... 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ  
1. DİLLER VE KÜLTÜRLER 

HAFTASI 

Bozok Üniversitesi’ndeki etkin-
liklere çeşitli Latin Amerika ül-
keleri büyükelçileri ve Merkezi-
miz müdürü Doç. Dr. Mehmet 
Necati Kutlu da katıldı.  
Sayfa 15’te... 



 
 

MERKEZİMİZDEN... 
 
 
2010 yılı birçok Latin Amerika ülkesinin bağımsızlıklarının 200. yıldönümünü kutla-

dıkları tarihtir. Ülkemizde temsilciliği bulunan devletler arasında Arjantin, Ekvador, Meksi-
ka, Şili ve Venezuela da bu anlamlı kutlamaların yaşandığı ülkeler olduklarından bu yılki 
faaliyetlerimizin yoğun geçmesi beklenmektedir. Bu çerçevede ilk etkinliklerimiz Venezuela 
Bolivar Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile birlikte 19 Nisan tarihinde gerçekleştirilmiş ve konuy-
la ilgilenen çevrelerce ilgiyle karşılanmıştır. 

 

Ankara’da temsil edilen Latin Amerika ülkelerinin sayısının her geçen gün artmakta 
olması da bizlere mutluluk ve güç vermektedir. Bu kapsamda bir önceki bültenimizde kuru-
luş faaliyetlerinin sürdüğünü haber verdiğimiz Ekvador Büyükelçiliği tam olarak faaliyete 
geçtiğini ve Büyükelçi Sayın Augusto Saa Corriere’nin itimatnamesini takdim ederek göreve 
başladığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Peru Cumhuriyeti’nin de benzer bir girişim için-
de olduğunu haber almak bizler için sevindirici oldu. Büyükelçiliği açmakla görevli masla-
hatgüzar Luis Escalante de Ankara’ya gelerek göreve başladığını öğrendiğimizin üzerinden 
henüz birkaç gün geçtikten sonra kendisinin Merkezimize gelerek bizleri ziyaret etmesi bu 
Büyükelçilikle de yakın işbirliği içinde bulunabileceğimizi göstermiştir. Aynı bağlamda ül-
kemize kısa süre önce gelen ve itimatnamelerini takdim ederek göreve başlayan Meksika 
Birleşik Devletleri Büyükelçisi Sayın Jaime Enrique Inocencio García Amaral’a ülkemize 
hoş geldiniz diyoruz. 

 

Doç. Dr. Mehmet Necati Kutlu 

Merkez Müdürü 
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 Venezuela’nın İspanyol sömürge yönetiminden 
kurtuluşunda önemli bir yıl olan 1810 Venezuela’da 
bağımsızlık yılı olarak kutlanıyor. Venezuela Bolivarcı 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği de bu çerçevede 
çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.  
 

 Bu çerçevede gerçekleştirilen etkinliklerden ilki 
olarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahmut 
Esat Bozkurt Salonu’nda Venezuela Büyükelçiliği 
tarafından Türkçe’ye çevrilerek yayımlanan Bolivarcı 
Anayasa’nın tanıtımı oldu. 
  
 Etkinlik, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cemal Taluğ, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Akkaya ve Ankara Üniversitesi Latin 
Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. Mehmet Necati Kutlu’nun yaptıkları 
ve Venezuela'nın bağımsızlık sürecinde 19 Nisan 1810 
tarihinin önemini vurgulayan birer açılış konuşmasıyla 
başladı. Taluğ, Ankara üniversitesi çatısı altında yapı-
lan bu Anayasa tanıtımından duyduğu memnuni-
yeti ifade etti ve Venezuela Büyükelçisini kullanmış 
olduğu inisiyatif için tebrik etti. 
 
 Etkinliğin ikinci kısmında söz alan Venezuela 
Bolivar Cumhuriyeti Büyükelçisi Raul Betancourt 
Seeland, katılımcıları 19 Nisan 1810’da gerçekleşen 
olaylar ve Bolivarcı Anayasa üzerine bilgilendirdi. 
Sözlerini tamamlamasının ardından Büyükelçi Betan-
court Seeland, faaliyette emeği geçenlere birer şükran 
belgesi sundu. Büyükelçinin konuşması sırasında 
katılımcılara 19 Nisan 1810 tarihine ait bir dia 
gösterimi yapıldı. 
Akşam üzeri saatlerinde Büyükelçi, ailesi ve ça- 
 
lışma ekibinin eşliğinde, Ankara’nın Çankaya sem-
tinde bulunan Kurtarıcı Simon Bolivar ve  Bağımsızlık 
Önderi General Francisco de Miranda heykellerine  
 

çelenk koydu. Her iki faaliyete Türkiye’deki Latin 
Amerika Büyükelçileri ve elçilik diplomatları katıldı-
lar. 
 
200. Bağımsızlık Yıldönümü etkinliklerinin sonuncusu 
olan Venezuela ve Türkiye’nin iki halk kahramanını 
anlatan “Bolívar ve Atatürk – Atatürk ve Bolívar” 
isimli kitabın ikinci takdimi Ankara Üniversitesi 100. 
Yıl Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye’de 2003-2007 
yılları arasında görev yapan eski Venezuela 
Büyükelçisi Dr. Kaldone G. Nwiehed; Lara Eyaleti 
Kurucu Meclis Üyesi ve Tarihçi Prof. Dr. Reinaldo 
Rojas ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Öğretim Üyesi ve Latin Amerika Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ne-
cati Kutlu tarafından İspanyolca olarak kaleme alınan 
ve Türkçe'ye tercümesi Berna Talun Üğüten tarafından 
yapılan kitabın ilk tanıtımı 19 Nisan 2009 günü, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Şura Salonu’nda gerçekleştirilmişti. 

Faaliyette söz alan Büyükelçi Raul Betancourt See-
land, 19 Nisan’ın önemi ile Venezuela Devlet Baş-
kanı Hugo Chavez Frias tarafından başlatılan sosyo-
politik değişimin önemini vurguladı. Kitabın eş yazarı 
Doç. Dr. Mehmet Necati Kutlu projenin hayata 
geçirilme sürecinden ve anlatılan konulardan söz etti. 
Faaliyet bitiminde katılımcılara  kitap hediye edildi. 

Kitap ve Anayasa 441 21 45 - 441 21 49 numaralı tele-
fonlar aranarak ücretsiz olarak edinilebilmektedir. 
 

Çağrı Bakar 

 
Venezuela Büyükelçiliği 1810 Başkaldırısı’nın 200. Yılını Kutladı 
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Meksika'nın kuzeybatısındaki Aşağı Ka-
liforniya bölgesinde gece meydana gelen 
7,2 büyüklüğündeki depremde iki kişinin 
öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bil-
dirildi. 
 
Mexicali kentinde ölen iki kişiden birinin 
yıkılan bir evin altında kaldığı belirtildi. 
Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi’-
nin (USGS) yaptığı açıklamaya göre, dep-
rem TSİ 01.40'da, ABD-Meksika sınır böl-
gesinde bulunan ve 900 bin kişinin yaşadığı 
Mexicali kenti yakınında, yerin 10  
kilometre altında meydana geldi. 
 
USGS, Meksika'ya yakın ABD eyaletlerinde de hissedilen depremin merkez üssünün Meksi-
ka'daki Guadalupe Victoria kentinin 26 kilometre güney-güneybatısı ve ABD'nin güneybatı-
sındaki Arizona eyaletindeki San Luis kentinin 64 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi. 
Aşağı Kaliforniya eyaletinin Sivil savunma yetkilisi Alfredo Escobedo CNN'e yaptığı açık-
lamada, valinin eyalete olağanüstü hal ilan ettiğini, en az bir binanın yıkıldığını ve bazı bina-
l a r ı n  h a s a r  g ö r d ü ğ ü n ü  b e l i r t t i . 

Depremin, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinin batısındaki Riverside böl-
g e s i n d e  ç o k  ş i d d e t l i  h i s s e d i l d i ğ i  b e l i r t i l d i . 
Bu arada USGS, artçı sarsıntıların büyüklüğünün 5,1'e kadar çıktığını bildirdi. 
 

Merve Usta 
 
 

MEKSİKA’DA KORKUTAN DEPREM 



MAYIS MEYDANI ANNEANNELERİ DERNEĞİ 

 
 
Tarihi 
 
24 Mart 1976’da silahlı kuvvetler, bir darbe ile Arjantin Cumhuriyeti’nin anayasal yönetimi-
ni ele geçirdi. O andan itibaren “Ulusal Yeniden Örgütlenme Süreci” adı verilen bu askeri 
rejim, bir korku politikası sürdürdü. “Kaybetme” askeri cuntanın en çok kullandığı yöntem-
di; bu yöntem, özgürlükleri elinden alınan, işkenceye maruz bırakılan farklı yaşlarda, farklı 
sosyal konumlarda 30.000 kişiyi etkiledi. Bunların arasında ebeveynleri tutuklanınca ellerin-
den alınan yeni doğmuş bebekler veya hamile gençlerin tutuklanarak gönderildiği gizli mer-
kezlerde doğan bebekler de var.  

 
Bu şekilde alınan bebeklerin ve hamile 
gençlerin sayısı, gizli doğum kliniklerin 
işleyişi (Mayıs Kampı*, Donanma Me-
kanik Okulu2, Banfield Kuyusu3…vs) 
ve bu gizli merkezlerde doğumu bekle-
yen, ordu mensubu ailelerin listelerinin 
varlığı ve aynı askerlerin beyanları, yal-
nızca yetişkinlerin tutuklanmasına yö-
nelik bir plan değil, aynı zamanda be-
beklerin evlat edinilmelerini de içeren 
bir sistematik planı gösteriyor. 
 
“Savaş ganimeti” gibi çalınan bebekler, 
ya darbecilerin kendi çocuklarıymış gi-
bi kaydedildiler ya herhangi bir yere 

satıldılar veya isimsiz bir şekilde enstitülere bırakıldılar. Bu yolla kimliksiz bir şekilde, öz 
aileleriyle yaşamaktan, tüm haklarından ve özgürlüklerinden mahrum bırakıldılar.  
 
Mayıs Meydanı Anneleri Sivil Örgütü’nün amacı kaybolan çocukları bulmak ve gerçek aile-
lerine iade etmek ve çocuk haklarının tekrar ihlal edilmemesi için sorumlular cezalandırıla-
rak gerekli ortamları yaratmak olan hükümete bağlı olmayan bir kuruluştur. 
 
 
 
————————————————————————————————————— 
*Mayıs Kampı: Campo de Mayo, dönemin en ünlü ve en vahşi işkencelerine sahne olan cuntacıların kamplarından biridir. 

Kampın hastanesinde kaybolan bebek sayısı da oldukça yüksektir. 
²1976-1983 yılları arasında Arjantin’de yürütülen askeri diktatörlük döneminde işkence merkezi olarak kullanılan Buenos  

Aires’teki Okul, devlet başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’in kararıyla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları’nın Teşviki 
Merkezi’ne dönüştürüldü. Binlerce solcu tutsağın işkence gördüğü ve/veya öldürüldüğü merkezde insan haklarının gelişti-
rilmesine yönelik program ve projeler yürütülecek. 
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Hiç kimse bu Büyükanneleri araştırmalarını sürdürmekten alıkoyamadı. Dedektiflik çalışma-
larını, çocuk mahkemeleri, çocuk esirgeme kurumları, kimsesiz çocuklar yurtlarına günlük 
ziyaretler ve o dönem içerisinde yapılan evlatlık edinme işlemleri araştırarak yapmaktadırlar. 
Aynı zamanda Arjantin halkı da başvurularıyla onlara destek vermektedir. Bu da bir yandan 
sürdürdükleri halkı bilinçlendirme çabalarının gözle görülen sonucudur.  
 

Kaybolan çocukları bulabilmek için Mayıs Meydanları Büyükanneleri gelen başvuruları de-
ğerlendirerek, hükümete bağlı, ulusal ve uluslararası kurumlara şikayet yoluyla, yargı önün-
de, genel anlamda halkın işbirliğine başvurarak ve kişisel tahkikat ve araştırmalarla dört aşa-
malı bir şekilde çalışıyorlar. Dramatik geçen, durmaksızın gerçekleştirdikleri arama yılları-
mızda 95 kayıp çocuğu bulmayı başardılar.  

Bu çalışmada büyükanneler adalet, sağ-
lık, psikoloji ve genetik konularında pro-
fesyonel donanımlı bir ekibe güveniyor. 

Çocukların her birinin, onları yargıya 
başvurmaya iten; gerçek kimliklerine dair 
olguları ve yasal olmayan bir şekilde on-
ları evlat edinildiklerini veya ailelerinden 
koparıldıklarını doğrulayan verileri vardı.  

Yaptırdıkları kan analizlerinin geçerlili-
ğinden emin olmak için 23.511 numaralı Ulusal Yasalarının gerektirdiği şekilde, çocukları 
kaybolan ailelerin gen haritalarının bulundurulduğu bir Genetik Veriler Bankası oluşturdu-
lar.  
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Hükümete bağlı olmayan bir kuruluş olmaları-
nın yanı sıra finansal açıdan herhangi bir kar 
amacı da gütmemektedirler. Ancak bu çalışma-
larını sürdürebilmek için bazı enstitülerden, 
bazı uluslararası kuruluşlardan ve bu savaşla-
rında kendileriyle dayanışma halinde olan bazı 
ülkelerden finansal yardım almaktadırlar. Ayrı-
ca devlet ilgili yasa gereği yıllık bir bütçe sağ-
lamaktadır.  

Özellikle 2007 yılında katkıda bulunan ulus-
lararası kuruluşlar şunlardır: Avrupa Birliği, 
Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Ge-
liştirme Programı, Dünya Kiliseler Konseyi, 
Hıristiyanlar Birliği Evrensel İttifakı. 

Elçilikleriyle birlikte çalışmalara katkıda 
bulunan ülkeler ise İspanya, İtalya, Büyük 
Britanya, Hollanda ve Norveç’tir. 

Ülke içerisinde altı tane şubesi olan Büyü-
kanneler, kimlik hakları ihlal edilen torunla-
rı, torunlarının çocukları, gelecek nesillerin 
tüm çocukları ve kökenlerini ve tarihlerini, kimliklerinin temel taşlarını korumak için çalış-
maya hiç durmadan devam ediyorlar. 

Görüldüğü üzere, annelerin, babaların, büyükannelerin ve dedelerin ülkesi olmuyor. Her ül-
kede her millette geleceklerini kurtarmak için insanlar çabalıyorlar. 

          Elif Bilge Porsuk 
Kaynak: www.abuelas.org.ar 



LATİN AMERİKA DÜNYA SAATİ HAREKETİNE KATILDI 
 

 
İlk kez Mart 2007 tarihinde Avusturalya’ nın Sidney kentinde başlatılan 
Dünya Saati hareketine bu yıl Latin Amerika ülkeleri de katıldı. Küresel 
ısınmayla mücadelenin sembolik bir göstergesi olan bu hareket çerçeve-
sinde Latin Amerika’nın başlıca şehirlerinde 27 Mart Cumartesi günü bir 
saatliğine 2010 dünya saati hareketine destek için şehrin belli başlı nokta-
larında elektrik kesildi. 
 

Buenos Aires’te enerji tasarrufuna ilişkin bu dayanışmaya destek vermek amacıyla şehrin 
tüm sembolik noktalarında ışıklar söndürüldü. 
 
Öncesinde Paris’te Eiffel Kulesi, Barcelona’da La Sagrada Familia, Atina’da Panteon’da 
ışıklarını kapatarak bu eyleme destek oldular. 
 
Avusturalya’da Sidney Operası’nda olduğu gibi, gün boyunca aynı etkinlik 125 ülkede yak-
laşık 6.000 şehirde gerçekleştirildi. 

 
Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Şili ve Kosta Rika gibi Latin Amerika ülkelerinden 
çok sayıda şehir de bu harekete katılmıştır. 
 
WWF’nin Kolombiya yetkilisi Sandra Valenzuela BBC Mundo’ya yaptığı açıklamada şehrin 
Cartegena surlarından Bogota belediye binasına kadar pek çok önemli noktasında ışıkların 
söndürüldüğünü bildirmiştir. 
 

Gülşah Pilpil 
Kaynak: BBC Mundo 
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Venezuela-Rusya İşbirliği İlerliyor 

 
Venezuela, bölgesindeki işbirliği ve entegrasyon çalışmalarındaki aktif politikasının yanı 
sıra uluslararası alanda da çeşitli ülkelerle ilişkilerini geliştiriyor. Yakın bir zamana kadar 
ABD’nin “arka bahçesi” olarak tanımlanan Latin Amerika’da liderler ABD dışında partner-
lerle de yakınlaşma çalışmalarını artırıyor. Bu çerçevede Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in 
Venezuela’ya gerçekleştirdiği ve Rusya-Venezuela diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 65. 
Yılına denk gelen 1 günlük resmi ziyaret ise büyük önem taşıyor. 
 
“ABD’nin ne düşündüğü umurumuzda değil!” 
Rusya’nın uluslararası ilişkilerde çok kutupluluğa geçiş çabası ve Venezuela’nın bölgede ve 
dünyada destek arayışları açısından çok önemli olan ziyaretin amacının iki ülke arasında 
Orinoco petrollerinin çıkarılması, nükleer enerji üretimi ve askeri konularda görüşmeler yap-
mak olduğu önceden açıklanmıştı. 1 Nisan 2010’da gerçekleşen ziyaret sonucunda da bu 
amaçların büyük ölçüde gerçekleştirildiği görülüyor. Değişik alanlarda imzalanan 31 anlaş-
manın en dikkat (ve tepki) çekenleri ise nükleer enerji ve silah alımı konusunda yapılanlar 
oldu. 
 
Anlaşmaların imzalanmasından sonra yapılan basın toplantısında Venezuela Devlet Başkanı 
Hugo Chavez, "Barışçıl amaçlı bir nükleer santralin ilk planlarını çizmeye hazırız" dedi. 
Nükleer santral yapımı konusunda varılan işbirliği anlaşması Latin Amerika’da nükleer si-
lahlanma olarak sunulsa da iki ülke de amacın barışçıl nükleer enerji üretimi olduğu konu-
sunda ısrarlı. 
 
İkinci dikkat çeken nokta olan silah alımı konusundaysa özellikle ABD’den gelen tepkilere 
Chavez ve Putin’in cevapları daha sert oldu. Varılan anlaşmaya göre Rusya Venezuela’ya 
silah alımında kullanılmak üzere yeni bir kredi açmaya karar verdi. Putin, Rusya’nın 
Venezuela’nın savunmasını güçlendirmesine yardım etmeye devam edeceklerini söylerken 
Chavez ise "Yanki imparatorluğu bizim küçük bir uçak sahibi olmamızı bile istemiyor. As-
lında Washington'ın ne düşündüğü umurumuzda değil. Burada Washington'a karşı ittifak 
kurmuyoruz" dedi. Venezuela, Kolombiya’nın ABD desteğiyle silahlanmaya devam etme-
sinden duyduğu endişeyle silahlanmaya devam ederken, yeni alınacak silah ve askeri araçla-
rın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede kullanılacağını da açıkladı. Putin ayrıca 
“Venezuela’yı Latin Amerika’yla ilişkilerimizde bir köprü olarak görüyoruz.” diyerek 
Venezuela’nın Rusya’nın Latin Amerika politikasındaki önemini de vurguladı. 
 
Anlaşmaların önemli bir ayağını oluşturan Orinoco petrolleri konusundaysa 20 milyar dolar 
yatırımla iki ülkenin ortaklığıyla bir şirket kurulması kararlaştırıldı. Bu şirket dünyanın en 
zengin hidrokarbon rezervine sahip olan Orinoco’da günde 450.000 varillik bir üretim ger-
çekleştirmeyi hedefliyor. Kurulacak şirket hisselerinin %60’ına Venezuela devlet şirketi olan 
PDVSA, geri kalanına ise Rus devlet şirketi Rosneft’in yanı sıra bazı Rus petrol şirketleri 
ortak olacak. 
 
Ticaret alanında yapılan anlaşmalara göre ise Rusya’dan yapılacak ithalata karşılık 
Venezuela Rusya’ya çiçek, kahve ve muz ihraç edecek. 
 



Rusya Başbakanı Putin ayrıca kendisiyle görüşmek için Caracas’a gelen Bolivya Devlet Baş-
kanı Evo Morales’le de 200 milyon dolarlık bir kredi için anlaştı. Bu kredinin de Rusya’dan 
helikopter ve silah alımında kullanılacağı belirtildi. 

Putin’e Libertadores Nişanı 
 
Rusya’nın Latin Amerika’ya gösterdiği 
ilginin ABD’nin Kafkasya’da etkisini ar-
tırmaya çalışmasına misilleme olduğu da 
uluslararası çevrelerde konuşuluyor. 
 
Hugo Chavez ziyaret sırasında yapılan 
görüşmede konuk başbakana Latin Ameri-
ka bağımsızlık kahramanı Simon 
Bolivar’ın kullandığı bir kılıç hediye etti. 
Ayrıca, Putin “Libertadores Nişanı” veri-
lerek onurlandırıldı. 
 
“Arka bahçe”de güçlenen rakipler 
 
ABD’nin arka bahçesi olarak kabul ettiği Latin Amerika’da son dönemde küresel güçlerin 
mücadelesi artarak devam ediyor. Rusya özellikle bölgedeki ABD karşıtı hükümetlerle iliş-
kilerini ticari, ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda hızla geliştirirken diğer küresel güç Çin 
de bölgede etkisini artırmaya kararlı görünüyor. Son olarak Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla Başkan Hun Jintao’nun da Nisan ayı içerisinde 
Venezuela, Brezilya ve Şili’yi ziyaret edeceği duyurulmuştu. Ancak Hun Jintao ülkesinde 
meydana gelen deprem dolayısıyla bu gezisini iptal etti. 

Çağrı Bakar 
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Tamayo’nun Açlık Grevinde Ölümü Küba’ya Karşı Yeni Bir Uluslararası 
Kampanya Başlattı 

 
Son iki aydır dünya basınını en çok meşgul 
eden olaylardan birisi 43 yaşındaki Orlan-
do Zapata Tamayo adlı mahkumun 23 Şu-
bat 2010 tarihinde Küba’da hapishanede 
başlattığı açlık grevi sonucu ölmesi oldu. 
Bu ölüm dünya basınında Küba Devrimi’-
ne karşı yeni bir kampanyanın da başlama-
sına neden oldu. Amerika Birleşik Devlet-
leri, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu 
ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yoğun şe-
kilde eleştiri ve kınama alan olayın iç yüzü 
ise medyanın yürüttüğü kampanyanın ger-
çeklere dayanıp dayanmadığı konusunda 
ciddi kuşkuları doğuruyor. 
 
Adi suçlardan ceza alan “siyasi” 
mahkum 
 
Küba’daki rejimin muhalifi büyük basın 
kuruluşları tarafından Küba hükümetinin 
muhaliflere uyguladığı siyasi baskıları ve 
Küba’daki siyasi tutuklular konularına 
odaklanan kampanya içeriği açısından cid-
di yanlışlar barındırıyor. 
 
Orlando Zapata Tamayo Küba makamlarının verdiği resmi bilgilere göre birçok adi suçtan 
ceza almış bir mahkum. Bu suçlar hem uzun bir zaman dilimini hem de geniş bir yelpazeyi 
kapsıyor. Tamayo’nun ceza aldığı suçlar arasında haneye tecavüz(1993), adam yaralama
(2000), dolandırıcılık(2000), kesici silah taşımak(2000), kamu düzenini bozma ve kargaşa 
yaratma(2002) gibi siyasi konularla alakası olmayan suçlar bulunuyor. Tamayo, 9 Mart 2003 
tarihinde kefaletle serbest bırakıldıktan tam 20 ay sonra tekrar suç işleyerek hapse giriyor. 
Adli sicili ve ceza koşullarından ötürü, bu sefer 3 yıl hapse mahkum edilen Tamayo’nun 
kendisine dava başında verilen cezası, hapishanedeki saldırgan tutumundan ötürü uzatılıyor. 
Tamayo’nun açlık grevi ise medyada gösterildiğinin aksine siyasi bir sebeple değil ilginç bir 
sebeple başlıyor. Tamayo 2-3 Aralık 2009 tarihinde ailesiyle görüşebilmek amacıyla koğuşu-
na özel bir telefon, bir televizyon ve bir ocak istiyor. Bu imkanların hiçbiri diğer tutuklara 
sunulmadığından hükümet bu istekleri reddediyor. Yani, Tamayo siyasi bir tutuklu olarak 
gösterilirken adi suçlardan ceza alan bir mahkum olduğu görülüyor. Açlık grevinin sebebi 
ise siyasi olmaktan çok kişisel istekler. Associated Press’in dünyaya geçtiği haberde ise açlık 
grevinin başlamasının sebebi Tamayo’nun mahkum üniforması yerine Küba muhalefetinin 
sembolü beyaz giysileri giyme isteğinin reddedilmesi olarak gösterildi. 
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Uluslararası Af Örgütü tarafından düşünce suçlusu ilan edildi 
 
Uluslararası Af örgütü (Amnesty International) Tamayo’nun Mart 2003’te düşünce suçlusu 
olarak mahkum edildiğini açıkladı. BBC’de ölümünün hemen ardından çıkan haberde de 
dikkat çekilen bu husus ise Küba Hükümeti’ne göre hiçbir gerçeklik taşımıyor. Medya or-
ganları, Tamayo’nun Mart 2003’te tutuklanan 75 muhaliften biri olduğunu iddia ederken 
Hükümet Tamayo’nun bu muhalifler arasında yer almadığını, adi suçlardan dolayı tutuklan-
dığı konusunda ısrarlı.  
 
Açlık grevi sırasında tıbbi bakım 
 
Orlando Zapata Tamayo açlık grevine başladığı andan itibaren Kübalı doktorların sıkı tıbbi 
gözetimi altında tutuldu. Öncelikle kaldığı cezaevindeki hastanede müdahale edilen Tamayo, 
durumunun ciddileşmesi üzerine 17 Şubat’ta Camagüey Cezaevi Hastanesi’nden Doğu Böl-
gesi Dahiliye Hastanesi’ne nakledildi. Burada da yapay solunumla günlerce yaşatıldı. 
Tamayo’nun hayatta tutulması çabalarına birçok Kübalı doktor ve uzman katıldı. Damardan 
beslenerek hayatta tutulmaya çalışılan Zapata tüm çaba ve açlık grevini bırakmasına yönelik 
ısrarlara rağmen 23 Şubat’ta sabah saatlerinde öldü. 
 
Özellikle İspanyol El Pais gazetesi ve EFE haber ajansının haberlerinde ise Tamayo düşünce 
suçlusu olarak tanımlandı. Bu tutum ayrıca Küba’ya karşı küresel bir kampanyayı başlattı. 
ABD, AB gibi Küba’daki rejimin muhalifi ülke ve örgütler art arda Küba’nın muhaliflere 
karşı olan tutumunu eleştiren kararlar aldılar ve açıklamalarda bulundular. Avrupa Parlamen-
tosu Küba’yı kınayan bir kararı kabul ederken Çek Cumhuriyeti parlamentosunda Tamayo 
anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Polonya’nın eski devlet başkanı Lech 
Walesa ise Küba rejimine karşı ortak eylem kararı alınmasında ısrar etti. Küba ise İspanyol 
Büyükelçisi’ni ve Avrupa Birliği Maslahatgüzarı’nı, Avrupa Parlamentosu’nun kınama kara-
rını reddettiklerini bildirmek üzere çağırdı. 

Dünya ikiye bölündü 
 
Olayın ardından Küba’daki rejim karşıtı ve yandaşları arasında bildiriler, açıklamalar, karar-
larla devam eden bir fikir çatışması yaşandı ve hala devam ediyor. 
 
Öncelikle 1 Mart tarihinde İspanyol oyuncu Willy Toledo bir açıklama yaparak Tamayo’nun 
bir adi suçlu olduğunu, hiçbir şekilde siyasi mahkum olmadığını ve hapisteki muhaliflerin 
Küba hükümetine karşı terörist eylemlerde bulunduklarını, vatana ihanet eylemleri gerçek-
leştirdiklerini ve bir dolu da suç işlediklerini dile getirdi. Bu açıklamaya ve Küba yanlısı 
kampanyaya Javier Bardem, Eduardo Galeano gibi birçok ünlü sanatçı ve düşünür destek 
verirken Pedro Almodovar, Andy García gibi sanatçılar da Küba’daki rejim karşıtı harekete  

————————————————————————————————————— 

¹http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8533350.stm 
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destek verdiler.  
 
Küba hükümeti dostları ve hükümet ise dünya çapında başlatılan kampanyaya karşı küresel 
bir imza kampanyası başlattı. www.porcuba.org adresinde yürütülen, dünyadan birçok kişi 
ve kuruluşun katıldığı ve “En Defensa de Cuba – Küba’nın Yanında” başlıklı imza kampan-
yasına katılım ise on binlerce kişiye ulaşmış durumda.  
 
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da Associated Press’e verdiği bir röportajda “Tıpkı 
Brezilya’ya saygı duyulmasını istediğim gibi Küba yasalarına karşı gelen kişilerin tutuklan-
masında Küba hükümetinin ve adaletinin kararlarına saygı duymalıyız” dedi. 
 
Açlık grevleri devam ediyor 
 
Tamayo’nun ölümüyle yükselen Küba karşıtı kampanyada yeni gelişmeler de hız kesmiyor. 
Küba’daki muhaliflerden Guillermo Fariñas Hernández de Tamayo’nun ölümünün ertesi gü-
nü 24 Şubat’ta açlık grevine başladı ve sağlık durumlarının kötü olduğunu iddia ettiği yirmi-
yi aşkın mahkumun serbest bırakılmasını talep etti. Serbest bırakılması talep edilen mah-
kumlar ise Küba’nın anayasal düzenine ve bağımsızlığına karşı yabancı çıkarlara hizmet et-
mek suçundan tüm dava güvenceleri sağlanarak cezalandırılan kişiler. 
 
4 Mart’ta hastaneye kaldırılan ve hastaneden çıktıktan sonra tekrar açlık grevine başlayan 
Fariñas’a İspanya tarafından ambulans uçakla İspanya’ya gitme teklifi sunuldu. 

Çağrı Bakar 
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MEKSİKA KÖRFEZİ’NDE BÜYÜK ÇEVRE FELAKETİ 

ABD  Sahil Güvenliği, Meksika 
Körfezi açıklarındaki, çöken platfor-
mun kırılan bir borusundan sızan 
petrolün, Amerika Birleşik Devletle-
ri'nin güney sahillerine ulaşmaya 
başladığını duyurdu. 

ABD’nin Meksika Körfezi’ndeki 
kıyısına 40 mil uzaklıkta bulunan 
İngiliz “Deepwater Horizon” adlı  
petrol platformundan, 20 Nisan’daki 
patlama ve yangının ardından yayı-
lan petrol, Mississippi Irmağı ağzına 
erişerek tabiata verdiği tahribatın 
boyutunu ortaya koydu.  
 
İngiliz petrol şirketi BP'nin aldığı önlemler başarılı olmazken felaketin boyutları, etkileri 
körfezden  yıllarca silineemeyecek bir hale döndü. Salı günü meydana gelen patlamanın ar-
dından çıkan yangını söndürmek için çalışmalar sürdürülürken platformun batmasına mani 
olunamadı. Denizin 1.5 km derinliğinde günde bin varil (yaklaşık 160 bin litre) petrol sızma-
ya devam ediyor. Sızıntının bir çevre felaketine sebep olmasını engellemek için bölgede filt-
r e  g e m i l e r i  v e  r o b o t  d e n i z a l t ı l a r  k u l l a n ı l ı y o r . 
 
Yetkililer, uydularla takip edilmeye çalışılan bölgede şu ana kadar 1550 km2'lik alanın sızın-
tıdan etkilendiğini ve Amerikan kıyılarının da deniz yüzeyinde tabaka haline gelen petrolün 
t e h d i d i  a l t ı n d a  o l d u ğ u n u  k a y d e t t i . 
 
ABD’nin Atmosfer-Okyanus Dairesi yetkililerinin açıklamasına göre, 21 yıl önce korkunç 
doğa tahribatına neden olan Exxon-Valdez petrol tankerinin yarattığı yıkımı bile geride bıra-
kabilecek olan olayın ardından ABD Başkanı Barack Obama, denizde petrol kirliliğini en-
gellemek için tüm devlet organlarını alarma geçirdi.  
 
ABD, eğer alınan önlemler başarılı olmazsa, denizin petrolle kaplı bölümünü kontrollü ola-
rak ateşe vermeyi planlıyor. 
 
Batan platformda görevli 11 çalışandan ise patlamanın üzerinden bir hafta geçmesine rağ-
men hala bir haber alınamadı. Her geçen gün kayıpların bulunması ümitleri de azalmaya de-
vam ediyor. 
 
Kaynak: Radikal / Enerji Gündem / http://www.ntvmsnbc.com/ 
 

Merve Usta 
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Bozok Üniversitesi 1. Diller ve Kültürler Haftası 
 

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde 27-30 Nisan 2010 
tarihleri arasında birincisi gerçekleştirilen Diller ve 
Kültürler Haftası’na Küba Büyükelçisi Jorge 
Quesada Concepción, Ekvador Büyükelçisi Agusto 
Sa Corriera ve Ankara Üniversitesi Latin Amerika 
Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdü-
rü Doç. Dr. Mehmet Necati Kutlu da katıldı.  
 
Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin orga-
nize ettiği etkinliğe katılmak için Yozgat’a gelen ko-
nuklar Yozgat Valisi Amir Çiçek’i de ziyaret etti. 
Burada bir konuşma yapan Küba Büyükelçisi Jorge Quesada Concepción "Türk halkının as-
lında dünyanın farklı kültürleri ve hakları savunma isteğini görüyoruz ama Latin Amerika 
kültürlerini ve haklarını savunma konusunda ayrıcalıklı bir ilgiye sahip olduklarını görüp 
takdir ediyoruz. Bu anlamda da Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Latin Amerika Ça-
lışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin de, Latin Amerika gerçeğinin tanınması için 
gerçekten bir referans noktası adına çok ciddi çalışmalar yapmasından ötürü onlara da min-
nettarlığımızı sunuyoruz. Başka üniversiteler bünyesinde de Latin Amerika gerçeğinin tanın-
masına dair bu girişimleri her zaman çok olumlu karşılayacağız ve Türk halkının Latin 
Amerika''yı yakından tanıması için desteklerimizi sunacağız. Bizleri kabul ettiğiniz için siz-
lere teşekkür ediyoruz" dedi. 
 
Ekvator Büyükelçisi Agusto Sa Corriera da dünyanın merkezi olarak adlandırılan bir ülke-
den Anadolu'nun, Türkiye'nin kalbine geldiklerini ifade ederek "Yozgat''ta olmaktan çok 
mutluyuz.Türkiye için de önemli olduğunu düşündüğümüz ilişkilerin başlangıcını yapabil-
mek için bir ülkeyi temsil amacıyla burada bulunmaktayız. Coğrafi açıdan birbirimize uzak 
ülkeleriz ama manen birbirimize çok yakın hissedebiliyoruz. Yozgat'ta olmaktan gurur duyu-
yoruz. Umarım bundan sonra Yozgat şehri ile beraber ülke halkları arasında kültürel köprü 
oluşturabileceğiz" diye konuştu. 
 
Diller ve Kültürler Haftası’na katılan heyet daha sonra Yozgat Belediye Başkanı Yusuf 
Başer ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci Varinli''yi makamında ziyaret etti. 
 
Bozok Üniversitesi’ndeki etkinlikler ise Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen törenle başladı. Törene Yozgat Valisi Amir Çiçek, Belediye Başkanı Yusuf Başer, 
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci Varinli, Küba Büyükelçisi Horhe Kesada 
Konsepsiyon, Ekvator Büyükelçisi Agusto Sa Korriyera, Latin Amerika Çalışmaları Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Necati Kutlu, öğretim üyeleri ve öğren-
ciler katıldı. 
 
Törenin açılış konuşmasını yapan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talat Özpozan, 
Toplumların gelişmesinde en önemli araçlarından birisi diller ve bu gelişmeyi etkileyecek 
olan kültürler olduğunu belirterek, "Farklı ülkelerin, farklı kültürlerin birbirleriyle etkileşim-
lerinin yanında bilimsel platformlarda bu etkileşimi daha üst düzeyde seyredeceğini biliyo- 



ruz. Avrupa ve Anadolu tarihine baktığımız bir çok tercüme eserlerin, toplumun değişmesi 
ve gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığı ve kültürlerin zenginleşmesinde de önemli bir 
payı olduğu tarih kitaplarında yer almaktadır. Üniversiteler bu açıdan önemli bir kapıdır. 
Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi olarak diller ve kültürler haftası düzenledik. Fa-
külte olarak ilimizin değişimine ve gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yabancı diller bö-
lümü kurduk" dedi. 
 
Daha sonra konuşan Bozok Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İnci Varinli, Toplumların gelişmesinde 
ve ilerlemesinde yabancı kültürlerle olan etkile-
şim ve iletişim büyük önem arz ettiğini belirte-
rek, "Bilindiği üzere toplumlar dilleri ile düşün-
mekte üretmekte ve kültürlerini yaratmaktadır. 
Gerek sosyal, gerekse maddi kültür unsurları an-
cak dil ile gelecek nesillere aktarılmaktadır. 
Özellikle günümüzde globalleşen dünyada sınır-
lar kalkmış ve insanlar arası diyalog ve kültürler 
arası alışveriş kolaylaşmış ve artmıştır. Bilimsel, 
kültürel, sosyal anlamda paylaşım hem kolaylaşmış hem de artmıştır. Bozok Üniversitesi 
olarak Yozgat'ın gelişmesine katkıda bulunmak ve dünya ile iletişimine aracı olmak ve ulus-
lar arası dostluğa katkıda bulunmak amacıyla üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi bünye-
sinde Yabancı Diller bölümünü kurduk. Bozok Üniversitesi olarak Yabancı Diller bölümü 
çerçevesinde hem Uzakdoğu'ya hem de Latin dünyasına ulaşmayı hedefleyerek Japon Dili ve 
Edebiyatı ile İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümlerini açtık. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ve 
geleneksel olarak ve çoğalarak devam ettireceğimiz. Amacımız bu etkinlikleri her yıl kapsa-
mını geliştirerek sürdürmektir" dedi. 
 
Küba Büyükelçisi Jorge Quesada Concepción da yaptığı konuşmada "Küba Büyükelçisi ola-
rak, bazı Kübalılar için Türkiye’nin uzak ve yabancı bir ülke olduğunu kabul ediyorum. Ger-
çekten de Karayip kıyılarımızın binlerce kilometre ötesinde, Akdeniz ve Karadeniz, Kafkas-
ya sıradağları, İran, Irak ve Suriye topraklarıyla çevrili bir ülkedir. Buna karşın, yine Kübalı-
lar için de Türkiye Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Boğaziçi ve Efsanevi İstanbul diye 
bilinen güzelliklerinden ötürü özlem duyulan bir manzarayı oluşturmaktadır. Türkiye, Küba-
lılar için uzak ama tamamen yabancı bir ülke değildir, çünkü her ne kadar Lübnan veya Suri-
yeli olsalar da Kübalıların "Türk" diye adlandırdığı birçok kişi, başta kumaş olmak üzere çe-
şitli malları pazarlamak amacıyla adamıza gelmiştir. Bu sebepten ötürü, Türkler geçmişimiz-
de, tarihimizde var olan bir şahsiyetlerdir. Küba için Türkiye de hiç bilinmeyen bir ülke de-
ğildir, çünkü diğer birçok husus arasında Türkiye medeniyetin hamisi ve varisi olarak bilin-
mektedir. 
 
“Yeni Türkiye'nin Atası Kemal Atatürk'ün kurduğu günümüz Türkiyesi, geçen yüzyıl bo-
yunca "Batı" diye adlandırılan dünyayla karşılıklı sıkı bir etkileşimle ama Müslüman ve do-
ğu kökenlerini unutmaksızın güçlenen bir kültürel miras bırakmıştır. Ayrıca da kültürünün 
dünyada tanınmasına katkı sağlamıştır. Biz Kübalılar, Türk Kültürüyle birebir temasta ola-
bilme imtiyazına eriştik." şeklinde konuştu. 
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Son konuşmayı yapan Yozgat Valisi Amir Çiçek, Türk Milletinin, Mustafa Kemal Atatürk-
'ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözünü düstur edindiğini söyleyerek, "Türk Milleti olarak 
her zaman barışın yanındayız. O nedenle üniversiteler arasında bu şekilde etkinlikler yapıl-
ması Türk Milletinin bu düsturunu uygulamaktadır. Bu vesile ile Bozok Üniversitemizin 
böyle bir etkinliği başlatması ve dost ülkelerin elçilerini misafir etmeleri bizi mutlu etmekte-
dir. Ülkeler arasında bir sınır yoktur; inanç ne olursa olsun, dil ne olursa olsun, kültür ne 
olursa olsun, küreselleşen bir dönemde biz her şeyin uyum ve hoşgörü içerisinde ve herkesin 
haklarının uzlaşarak korunması konusunda millet olarak buna karar vermiş ve devam eden 
bir ülkeyiz. Son zamanlarda Türkiye dostlarıyla çoğalmaktadır. Latin Amerika ülkeleri ara-
sında da dostlarımız çoğalacaktır. Bugün buraya iki ülkenin büyükelçileri geldi. İnşallah 
önümüzdeki dönemlerde diğer ülkelerden de gelecektir" diye konuştu. 
 
Konuşmaların ardından Küba Büyükelçisi Jorge Quesada Concepción ve Ekvador Büyükel-
çisi Agusto Sa Corriera'ya etkinliğe katılımlarından dolayı plaket verildi. 
 
Etkinlikler Büyükelçilerin sunumlarıyla devam etti. Merkez Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ne-
cati Kutlu ise Kültürler ve Diller Haftası etkinliklerinin açılış gününde “Türkiye-Latin Ame-
rika Ülkeleri Kültürel Etkileşimleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 
 
Diller ve Kültürler Haftası etkinlikleri kapsamında ayrıca 4 gün boyunca Latin Amerika, 
Balkan ve Japon sinemalarından film gösterimleri, çeşitli dans ve müzik gösterileri gerçek-
leştirildi. 
 

Çağrı Bakar 
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Venezuelalı Fotoğrafçı Jose Carlos Gomez ve ses sanatçısı  

Cecilia Todd Eskişehir’deydi. 
 

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez Frias’ın özel 
fotoğrafçısı da olan Venezuelalı ünlü fotoğraf sanatçı-
sı José Carlos Gómez, Venezuela Bolivar Cumhuriye-
ti İstanbul Başkonsolosluğu ve Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi işbirliğiyle Eskişehir’e gelerek bir resim 
sergisi açtı. 
 
Ayrıca Venezuela’nın en ünlü ses sanatçısı Cecilia 
Todd’un da katıldığı ve Haller Gençlik Merkezi’nde 
düzenlenen serginin açılışında Başkonsolos José        

Gregorio Bracho Reyes “Venezuelalı sanatçıların Eskişehir’de sanatlarını sergilemeleri ve 
bunların Eskişehirliler tarafından beğenilmesi bizi çok mutlu etti. Türkiye ve Eskişehir ile 
olan kültürel bağlarımızı bu etkinliklerle daha da sağlamlaştırıyoruz.” dedi. Sergi 11-19 Ni-
san 2010 tarihleri arasında Eskişehirlilerin ziyaretine açıldı. 
 
Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen ise “Eskişehir’in yabancı ülkelerle olan 
işbirliklerine bu sergiyle birlikte Venezuela’yı da 
ekledik. Bu tür etkinlikler uluslar arasındaki iyi ni-
yet köprülerimizi daha da sağlamlaştırıyor. Ülkele-
rin birbirlerini tanımaları için fırsat oluşturuyor. 
Serginin gerçekleştirilmesinde emeği bulunan her-
kese teşekkür ediyorum.” diyerek kültürel işbirliği-
nin önemini vurguladı. 
 
Dünyaca ünlü ses sanatçısı Cecilia Todd ise 12 Nisan 2010 tarihinde Büyükşehir Belediyesi 
Sanat ve Kültür Sarayı’nda bir dostluk konseri verdi. Konseri Başkonsolos Reyes, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Büyükerşen ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın da araların-
da bulunduğu çok sayıda davetli izledi. Konser sonrasında sahne alan sanatçılara birer plaket 
verildi. 

Çağrı Bakar 



Tepkiler çığ gibi; Arizona boykot dalgalarıyla yüz yüze! 
 
Arizona Eyalet Kongresi’nin, polise istediği herkese vatandaşlık belgelerini sorma yet-
kisi vermesine ABD’de ve Meksika’da gösterilen tepki hızla büyürken Arizona eyaleti 
ülke genelinde boykot kararları ve çağrılarının şokunu yaşıyor. 
 

Arizona Eyalet Kongresi’nin, poli-
se istediği herkese vatandaşlık bel-
gelerini sorma yetkisi vermesi, 
ABD’de ve Meksika’da tepki gör-
meye devam ediyor. ABD Başka-
nından sivil toplum kuruluşlarına 
kadar birçok kesimden gelen sert 
kınamaların yanı sıra, Arizona’yı 
oldukça zor durumda bırakacak bir 
başka dalga giderek büyüyor.  
 
ABD çapında birçok kurum ve ku-
ruluş art arda Arizona’yı boykot 
kararı alıyor. Kongre turizminin 
gözde eyaleti, art arda gelen kong-
re rezervasyon iptallerinin şokunu 
y a ş ı y o r .  

 
2010 yılı sonbaharında Arizona’da yapacağı kongreyi başka bir eyalete taşımaya karar veren 
Amerika Göçmen Avukatları Birliği (AILA), rezervasyonlarını iptal eden ilk gruplardan biri 
oldu. AILA açıklamasında, ‘’Temsil ettiğimiz insanları gayri insani gören bir eyalette para 
h a r c a m a y ı  v i c d a n ı m ı z  k a b u l  e t m i y o r ’ ’  d e n i l d i .  
 
Los Angeles Belediye Meclisi’nde, şehir belediyesinin Arizona eyalet sınırları içindeki her 
faaliyeti ve kongresini iptal etmesi karar tasarısı 7 üye tarafından imzaya açıldı. California 
Eyalet Senatosu lideri Darrell Steinberg de Vali Arnold Schwarzenegger’e gönderdiği mek-
tupta, eyaletin Arizona ile olan tüm işlerini iptal etmesini istedi. Steinberg, ‘’Gayri vicdani 
ve gayri yasal’’ olarak nitelediği yasadan dolayı, California’dan Arizona’ya topyekün boykot 
ç a ğ r ı s ı n d a  b u l u n d u .  
 
San Francisco Belediyesi de Arizona’ya boykot kararı gündemiyle bugün için acil toplantı 
kararı aldı. ABD’deki Hispanik gazetelerin büyük bölümü de Arizona’ya boykot çağrılı baş-
yazılarla çıktı.  
 
ABD Kongresindeki Demokratların liderlerinden Illinois milletvekili Louis Gutierrez, tüm 
Amerikalıları Arizona’ya seyahatlarını iptal etmeye çağırırken, Arizona’ya komşu eyalet 
New Mexico’nun valisi Bill Richardson, ‘’Yasa, korkunç bir içeriğe sahip. Irkçı damgalama-
ya gidecek’’ açıklamasıyla tepki gösterdi.  
 
ABD Adalet Bakanı Eric Holder ise, Obama yönetimin Arizona yasasını Yüksek Mahkeme-
de dava etmeye hazırlandığını açıkladı. Arizona eski valisi ve ABD İç Güvenlik Bakanı 
Janet Napolitano da yasanın, anayasaya aykırı olduğun savundu. Yasa üzerindeki inceleme-
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lerini sürdüren her iki bakanlık, izleyecekleri yol haritasını buna göre belirleyecek.  
 
Obama; Arizona daha eyalet değilken orada yaşayan Hispanikler var.  
 
Arizona’daki yasayı, üzerinde yeterince düşünülmemiş bir metin olarak nitelendiren Barack 
Obama, ‘’Tipiyle ‘kaçak göçmene’ benzeyen herkese hayatı zorlaştırıyorsunuz. Yasa, poli-
sin ‘şüphelendiği kişilere’ kimlik sorma yetkisi veriyor. Ancak bir düşünün ki, siz bir 
Hispanik olarak, daha Arizona eyalet bile olmadan önceden beri büyük büyük dedeleriniz-
den beri o topraklarda yaşıyorsunuz. Ve birgün çocuklarınızla dondurma yemeye gidiyorsu-
nuz ama yanınızda kimliğiniz olmadığı için polisin tacizine uğruyorsunuz. Bu tür olayların 
sıklıkla yaşanması potansiyeli var. Bu doğru bir yol değil.’’ diye konuştu.  
 
H u k u k ç u l a r :  Y a s a  A n a y a s a y a  a y k ı r ı ! 
 
ABD’deki hukuk fakülteleri art arda yaptıkları açıklamayla, Arizona’da kabul edilen yasanın 
Amerikan Anayasasına aykırı olduğunu dile getiriyorlar. Kaliforniya Hukuk fakültesinden 
yapılan açıklamada, göçmenlik konusunun Federal hükümete ait olduğu vurgulanarak, 
‘’1800’li yıllardan beri, göçmenlik statüsü araştırma ve takip yetkisi sadece Federal göçmen-
lik dairesine aittir.’’ denildi. New York Times gazetesinin ülke çapında yaptığı araştırmada 
da hukuk akademi üyelerinin büyük bölümü yasanın Anayasaya aykırı olduğunda birleşti.  
 
Arizona Senatörü John McCain’in kızı Meghan McCain de The Daily Beast sitesine yazdığı 
yorumda, yasayı eleştirdi ancak bir istekte bulundu; ‘’Yasadan nefret edin, Arizonalılardan 
değil!’’  
 
M e k s i k a ,  v a t a n d a ş l a r ı n ı  A r i z o n a  k o n u s u n d a  u y a r d ı . 
 
Öte yandan Meksika, ABD’ye seyahat eden tüm vatandaşlarını, Arizona’dan geçmeleri ha-
linde polisin tacizine uğrayabilecekleri konusunda uyardı. Mayıs ayında Washington’a resmi 
bir ziyaret gerçekleştirecek Meksika devlet başkanı Felipe Calderon ise, hakkında, 
‘’Meksika kökenlilere karşı hoşgörüsüzlük, nefret, ayrımcılık ve istismarın kapısını açacak’’ 
şeklinde konuştuğu yasayı kınadı. Meksika Senatosu başkanı da, ABD’ye bu yasanın 
hoşgörülmeyeceğine dair güçlü bir mesaj verilmesi çağrısında bulundu. Meksika, Arizona’-
nın en büyük ticaret ortağı konumunda. Arizona yasası Meksika medyasında günlerdir ilk 
sırada yer alıyor.  
 
C u m h u r i y e t ç i l e r  b ö l ü n d ü . 
 
ABD Kongresindeki bazı Cumhuriyetçi Partili üyeler, yasaya sempati duyarken, Hispanik 
kökenli Cumhuriyetçiler büyük tepki gösteriyor. ABD eski Başkanı George Bush’un siyasi 
danışmanı Karl Rowe da, yasanın anayasaya aykırı olduğunu düşündüğünü açıklarken, 
George Bush’un kardeşi ve eski Florida Valisi Jebb Bush da, ‘’istenmeyen sonuçlara hizmet 
edeceğini’’ belirttiği yasayı eleştirdi. Cumhuriyetçi Partinin Florida Senatör adayı Marco 
Rubio, ‘’Yasanın kendisini derin endişeye sevkettiğini’’ söyledi. Sarah Palin ise yasaya des-
tek verdi. 
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Konu, ABD genelinde devam eden seçim kampanyalarının da ilk gündem maddesi haline 
geldi. Nevada’da da Cumhuriyetçi vali adayı, Kuzey Las Vegas Belediye Başkanı Mike 
Montandon, ‘’Görünüşe bakma, güvenlik güçlerinin en önemli araçlarından biri. Bunları eği-
tirken, insanlara bakın ve kötü insanlara benzeyenleri araştırın diye eğitiyoruz’’ diyerek, ya-
saya destek verdi. 
 
 

29 Nisan 2010, Perşembe 
Cemal T. DEMİR  

 
————————————————————————————————————————————-- 

Intel’den Meksika’ya 177 milyon dolar yatırım 
 

Meksika başbakanı Felipe Calderón ve Intel CEO’su Paul Otellini, Intel’in 
Meksika’daki Guadalajara Tasarım Merkezine 177 milyon dolar yatırım 
yapacağını açıkladı. Yatırımın çoğu teknoloji geliştirme, eleman alımına ve 
eğitime harcanacak. Intel’in Meksika’daki tasarım merkezinde dahili bü-

tünleşik devrelerin ve donanımın tasarımı, testi ve validasyonu yapılıyor. Yatırım dahi-
linde teknik laboratuvar için yeni bir bina yapılması, çocuklar için bir teknoloji müzesi ve 
KOBİ’ler için bir IT laboratuvarı kurulması planlanıyor. Buna ek olarak 3 yıl içinde 150 tek-
nik iş imkanı da oluşacağı söyleniyor. 
 
Kaynak: http://www.hardwaremania.com/          
27 Nisan 2010, Salı  
 

Merve Usta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


