
MAVİ MARMARA SALDIRISI KARŞISINDA  
LATİN AMERİKA TEK SES 

Türkiye’den beraberindeki 6 gemiyle birlikte İsrail’in Gazze ablukasını kırmak için yola çı-
kan Mavi Marmara’ya İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırı ardından Latin 
Amerika ülkelerinden tepki mesajları yağdı. Devamı sayfa 10-11-12’de... 
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Şili Büyükelçisi  
Sayın Luis  Palma’yla Röportaj 

 
Şili Büyükelçisi Palma, Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’ın Mavi Marmara saldırısı nede-
niyle yarıda kesilen Şili gezisi sonrası iki ülke 
arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Ticari ve 
ekonomik iş birliğinin artırılmasına vurgu ya-
pan Palma’yla gerçekleştirdiğimiz röportaj 
sayfa 16’da. 

Körfez’de çevre felaketi devam ediyor. 
BP’nin Meksika Körfezi’ndeki petrol plat-
formunun çökmesi sonucu ortaya çıkan pet-
rol sızıntısı devam ediyor.  Tüm Körfez böl-
gesinde etkisini gösteren sızıntı sonucu BP 
büyük itibar ve değer kaybederken  şirketin 
önleme çalışmalarına 20 milyar dolar ayırdı-
ğı açıklandı. Devamı sayfa  3 ve 4’te... 



 
 

MERKEZİMİZDEN... 
 

 

Doç. Dr. Mehmet Necati Kutlu 

Merkez Müdürü 

Son bültenimizin yayımlandığı Mayıs 2010'dan bu günlere dek geçen yaklaşık 2 ay-
lık döneme Latin Amerika-Türkiye ilişkileri açısından bakıldığında damgasını vuran en 
önemli olay Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Brezilya, Arjantin ve Şili'ye 
gerçekleştirdiği geziydi. İktisadi ilişkilerin öne çıkması beklenen bu gezinin ilk etabını Bre-
zilya oluşturdu. 

Gezinin Arjantin ayağı ise Buenos Aires Özerk Yönetimi tarafından son dakikada ortaya 
çıkarılan pürüz nedeniyle gerçekleşmemiş, Arjantin Büyükelçiliği yetkilileri bu konuda her-
hangi bir açıklama yapmamayı tercih etmişlerdir. Konuyla ilgili haberi Sn. Elif Bilge Por-
suk kaleme almıştır. 

Bu önemli gezinin üçüncü durağı olan Şili'ye gerçekleştirilen ziyaretle ilgili anılan ülke Bü-
yükelçisi Sn. Luis Palma ile yapılan röportaj ise Sn. Yiğit Bozkurt tarafından gerçekleştiril-
miştir. 

Latin amerika ile ilişkilerimizin artık fazlaca uzatılan ve alakasız mecralara da çekilen ko-
nulardan bir an önce kurtularak bir an önce arzulanan düzeye gelmesi temennisiyle tüm 
okurlarımızı selamlıyorum. 
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Huni yöntemiyle Meksika Körfezi'nde 
günde yaklaşık 10 bin varil petrol toplanı-
yor. 51 gündür süren sızıntı, yeni yöntemle 
ancak yüzde 50 durdurulabildi. 

Meksika Körfezi’nde büyük bir çevre kirlili-
ğine yol açan petrol sızıntısını engelleme ça-
lışmalarında ilerleme kaydedildi. 
 
Deniz tabanındaki boru ağızlarına BP tarafın-
dan yerleştirilen yeni “huni” sayesinde gün-
lük 6 bin varil ham petrolün toplanmaya baş-
ladığı bildirildi. 
 
Tarihinin en büyük çevre felaketini yaşayan 
Amerika Birleşik Devletleri’nde petrol sızın-
tısı 320 kilometre genişliğinde bir bölgede 
kirlilik yarattı.  
 
Doğal hayatı bitme noktasına getiren kirlilik 
nedeniyle Florida ve Alabama sahillerinde 
temizlik çalışmaları yapılırken, turistler deni-
ze girmemeleri konusunda uyarılıyor.  
 
Meksika Körfezi’nin Louisiana açıklarındaki 
petrol kuyusunda 51 gündür süren sızıntı, ye-
ni yöntemle ancak yüzde 50 durdurulabildi.  

 
MEKSİKA KÖRFEZİ’NDEKİ  

PETROL SIZINTISI DEVAM EDİYOR 
Kuş cenneti olarak bilinen Barataria Koyu’n-
da ölü kuşlar ve yunus balıkları kıyıya vuru-
yor.  
 
Meksika Körfezi ve sahillerinden 792 kuş, 
kaplumbağa ve diğer ölü hayvanın toplandığı 
açıklandı.  
 
Doğal yaşamı koruma gönüllüleri kuşları 
kurtarmaya çalışıyor.  
 
Ekolojik sistemin yenilenmesinin uzun yıllar 
alacağını vurgulayan uzmanlar, denizi temiz-
lemenin maliyetinin 18 milyar doları bulaca-
ğını tahmin ediyor.  
 
İngiliz petrol şirketi BP’nin Genel Müdürü 
Tony Hayward ise, deniz tabanındaki petrol 
sızıntısını engellemek için yerleştirilen 
"huni" sayesinde günde yaklaşık 10 bin varil 
petrol toplandığını açıkladı.  
 
Önümüzdeki hafta uygulamaya sokulacak 
diğer bir sistemle, petrolün büyük bölümünü 
toplamayı ümit ettiklerini söyleyen 
Hayward, çevreye verilen zararı telafi ede-
cekleri ve körfez kıyılarını kaza öncesi duru-
muna getirecekleri sözü verdi. ► 
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Sızıntının BP'ye Maliyeti 2 Milyar Doları Aştı 

BP, Meksika Körfezi kıyılarındaki 
petrol sızıntısının şirkete maliyetini 
açıkladı.                        -21 Haziran 2010 

İngiliz petrol şirketi British Petroleum (BP), 
ABD'nin Meksika Körfezi kıyılarındaki pet-
rol sızıntısının şirkete maliyetinin 2 milyar 
dolara ulaştığını açıkladı. 
  
     BP'den yapılan açıklamaya göre, Meksika 
Körfezi'nde bulunan petrol platformunda ya-
şanan patlamanın başlattığı petrol sızıntısının 
önlenmesi ve zarar görenlere tazminat öden-
mesi konusunda şirketin şu ana kadar yaptığı 
harcamalar 2 milyar dolar seviyesine ulaştı.  
 
     Şirket, bu paranın 105 milyon dolarlık bö-
lümünün tazminat talepleri için ödendiğini 
ifade etti. BP ayrıca, en kötü senaryoda Mek-
sika Körfezi'ndeki kuyudan sızan petrol mik-
tarının günlük 100 bin varil olabileceğini bil-
dirdi.  
 
     Bu miktar, ABD hükümetinin en kötü se-
naryoda günlük 60 bin varil sızıntı yaşandığı 
tahmininin çok üzerinde bulunuyor.  
 
Açıklamanın ardından BP'nin Londra Borsa-
sı'ndaki hisseleri yüzde 4 oranında değer kay-
betti.  
 
 

 

BP’den kurtarma fonuna  
20 milyar dolar 

Meksika Körfezi’ndeki petrol sızıntısı için 
kurulacak fona 20 milyar dolar katkı yap-
ması gündeme gelen BP finansal cephede 
de ağır hasara uğradı.  
 
BP, Meksika Körfezi’ndeki ABD’de bir nu-
maralı gündem maddesi haline gelen petrol 
sızıntısı konusunda ABD Başkanı Barack 
Obama’yla geçici bir uzlaşmaya vardı. BP 
yol açtığı hasar için 20 milyar dolar gibi bü-
yük bir kurtarma fonu kurmayı kabul etti. Bu, 
geçen yıl 16.6 milyar dolar net kâr açıklayan 
şirket için oldukça büyük bir rakam. BP, şim-
diye kadar sızıntıyı durdurmak için 1.6 mil-
yar dolar harcadığını açıklamıştı.  

 

Uzlaşma, 16 Haziran 2010 günü ABD Başka-
nı Barack Obama’yı Beyaz Saray’da ziyaret 
eden BP Yönetim Kurulu Başkanı Carl-
Henric Svanberg, CEO Tony Hayward ve 
BP’nin ABD operasyonlarını yöneten Lamar 
McKay’in görüşmesinde sağlandı. Toplantı-
nın ardından bir açıklama yapan Obama, şir-
ketin, çevre felaketinin mağdurlarına ödeme 
yapmak üzere 20 milyar dolar ayırmayı kabul 
ettiğini açıklarken, bunun sorunun çözümüne 
dair “önemli bir adım” olduğunu söyledi. 
Obama, bu fonun yönetimini, 11 Eylül mağ-
durlarının ailelerine yönelik ödemeleri de yü-
rüten isim olan avukat Kenneth Feinberg’in 
üstleneceğini ve geri çevrilen talepleri karara 
bağlamak üzere üç üyeli bir kurulun görev 
yapacağını dile getirdi. Obama, ayrıca, 
BP’nin gönüllü olarak, kuyuların geçici ola-
rak kapatılmasından etkilenen çalışanlar için 
100 milyon dolarlık fon oluşturmayı kabul 
e t t i ğ i n i  b i l d i r d i . 
Haberin ardından BP’nin hisseleri yüzde 1 
yükseldi. ● 

    Merve Usta 



 
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Latin Amerika Turunda 

 
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Haziran ayının son haftasında Latin Amerika ülkelerine 
resmi bir gezi düzenliyor. Gezi kapsamında Venezuela, Küba ve Brezilya’yı ziyaret eden 
Esad, Arjantin’e de bir ziyaret gerçekleştirecek. 
 
Venezuela ile İş Birliği 
 
Beşar Esad’ın 26 Haziran 2010’da gezisinin ilk durağı olarak ziyaret ettiği Venezuela’da; 
Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’le görüşmesi sırasında iki ülke arasında pamuk ve 
zeytinyağı üretimi konusunda teknoloji paylaşımı ve ticaret antlaşması imzalandı. Ortak yatı-
rımlar gerçekleştirme amacıyla 100 milyon dolarlık bir fonun kurulması kararlaştırılan gö-
rüşmede Beşar Esad’a Kurtarıcı Simon Bolivar Nişanı takdim edildi.  
 
Esad Venezuela Devlet Başkanı Chavez hakkında “ Chavez, devrimin sömürge hegemonya-
sına karşı sürdürdüğü direnişin sembollerinden biri” diye konuştu. 
 
Raul Castro’yla Ortadoğu Üzerine Değerlendirmeler 
 
28 Haziran’da Küba’ya geçen Esad, burada 
da Küba Devlet Başkanı Raul Castro’yla bir 
görüşme gerçekleştirdi. Esad’ın Jose Marti 
Anıtı’na çiçek bırakmasının ardından yapılan 
görüşmede ABD’nin Küba’ya uyguladığı ab-
lukaya karşı Suriye’nin desteğinin süreceği 
belirtildi. Castro da İsrail’in işgali altındaki 
Arap toprakları konusunda Ortadoğu devletle-
rine Küba’nın verdiği desteği yinelerken 
Gazze Şeridi’ne yönelik ablukanın kaldırılması ama-
cıyla uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine 
getirmesi gerektiğini söyledi. İki ülke heyetleri, 
uyuşturucuyla mücadele, tarım ve medya alanlarında bir dizi anlaşmaya imza attı.  
 
Brezilya’da Dikkat Çeken Konu İran ve Ortadoğu 
 
Beşar Esad, Latin Amerika turunun üçüncü durağında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio 
“Lula” da Silva’yla görüştü. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de konuşulduğu görüşmede 
esas konu Brezilya ve Türkiye’nin İran’la yaptığı nükleer takas antlaşması oldu. Beşar Esad, 
İran’la yapılan bu antlaşmaya Suriye’nin verdiği desteği vurguladı. Beşar Esad, Brezilyalı iş 
adamları görüştükten sonra son olarak Arjantin’e bir ziyaret gerçekleştirecek. 

Çağrı Bakar 
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TÜRKİYE VE ARJANTİN ARASINDAKİ GERGİNLİK  

ÖZERK BUENOS AIRES  ŞEHİR YÖNETİMİ İLE  
ULUSAL HÜKÜMET ARASINDA ANLAŞMAZLIĞA  

NEDEN OLDU 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 30 Mayıs 2010’da Latin Amerika ziyaretleri 
kapsamında Arjantin’e gerçekleştirmesi beklenen gezisini, resmi programda olan Atatürk 
Büstü açılışının programdan çıkarılması nedeniyle iptal etti.  

 
Açılışın iptali ile ilgili Arjantin Hükümeti resmi bir açıklama yapmazken Büs-

tün açılmamasının sebebinin Arjantin’deki Ermeni lobisinin çalışmaları ve Özerk Buenos 
Aires Şehri  Yönetimi Başkanı Mauricio Macri’nin açılıştan kararından vazgeçmesi olduğu 
söyleniyor.  

Aynı zamanda hükümet ve şehir yönetimi arasında Atatürk büstünün açılışı 
konusunda anlaşmazlık yaşandı. Özerk Buenos Aires Şehri  Yönetimi Genel Sekreteri Marco 
Peña, “Macri’nin Atatürk büstünün açılışına katılımı beklenmiyordu.” dedi. 

Ulusal yönetim bu durum dolayısıyla Türk Hükümetinden özür diledi ve  
“Türkiye Büyükelçiliği, buraya bir heykel yaptırmak için izinleri olduğunu söyledi; ancak 
Perşembe günü biz izinleri olmadığını bildirdik. Daha sonra şehir yönetimi eğer hükümet 
bunu istiyorsa biz de kabul ediyoruz dedi. Ancak bu izni direk Dışişleri Bakanı bizzat kendi-
si vermeliydi” dedi. ► 
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Dışişleri Bakanı, “Daha önce Recep Tayyip Erdoğan’ın bir ziyareti beklenmi-
yordu” dedi. “Şehir yönetiminin bir ileri bir geri adımı yüzünden meydana gelen bu durum-
dan dolayı Başbakanın ziyaretini iptal etmesi bizi üzdü. G20 üyesi bir devletin başbakanını 
ağırlamak bizim için iyi bir fırsat olacaktı.” dedi. 

 
Erdoğan ziyaretini Macri’nin tavrına tepki olarak iptal ettiği söylense de olay 

Ermenilerin Arjantin üzerindeki etkisinin ne kadar fazla olduğunu gösteriyor.  Ermeni Soy-
kırımını kabul eden ülkeler arasında ye alan Arjantin’de bir Atatürk büstünün Nazi büstün-
den farksız olacağını düşünenler de var.  

 
Devlet başkanı Cristina Kirchner, Erdoğan’ı arayıp, bu sorunun Ulusal Yöne-

timden kaynaklanmadığını, bu iptalin kendi kararı olmadığını bildirdi. Arjantin Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı Jorge Enrique Taiana da Cristina Kirchner’in Başbakan Erdoğan’la konuşup 
kendisine durumdan duyduğu rahatsızlığı ilettiğini ve eğer ziyaret gerçekleşseydi Erdoğan’ın 
beraberindeki yedi bakan ve işadamları ile görüşmenin büyük bir fırsat olabileceğini söyle-
di.● 
 

          Elif Bilge Porsuk 

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

Clarin: Büyük skandal 
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk anıtı açılışının iptal edilmesi üzerine, Latin 
Amerika'nın ikinci büyük ülkesi Arjantin'e ziyaretinden vazgeçmesi, Arjantin basınında yan-
kı buldu.  
 
Arjantin Cumhurbaşkanlığı ile Buenos Aires Hükümeti arasındaki çekişmelere dikkat çeken 
Clarin gazetesi "Ziyaretin iptali, büyük bir skandal" derken, La Nacion da, Erdoğan'ın 
"öfkelendiği"ni savunduğu haberinde, Türk Büyükelçisi Hayri Hayret Yalav'ın "Bize herhan-
gi bir gerekçe göstermediler" tepkisini de aktardı. 
 
Clarin: Büyük skandal 
 
Federal bir cumhuriyet olan Arjantin'in önde gelen gazetelerinden Clarin, Atatürk'e anma 
töreninin iptal edildiğine dikkat çektiği haberinde, Arjantin'deki etkin Ermeni topluluğunun 
baskıları, Buenos Aires kenti hükümetinin tutumu ile "soykırım" iddiası konusunda Ankara 
ile Erivan arasındaki ihtilafın, Başbakan Erdoğan'ın ziyaretinin gerçekleşmemesine yol açtı-
ğını belirterek, şu yorumu yaptı:__________________________________________ 
 
"Ziyaretin iptali, büyük boyuttaki bir skandalı tetikledi. Çünkü Ermenistan ile Türkiye ara-
sında olduğu gibi sorunlu durumların karşısında burada işlerin ne kadar kötü idare edildiğini 
gözler önüne serdi ve aynı zamanda ulusal ile kent hükümetleri arasındaki çatışmaları bir kez 
daha ortaya koydu."● 
 

Elif Durkal 
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KOLOMBİYA’DA YENİ DEVLET BAŞKANI SANTOS 

 
 2002’den beri Kolombiya Devlet Başkanı 
olan Alvaro Uribe’nin anayasa gereği üst üste 3. 
kez seçilemeyeceği için açıkça desteklediği So-
syal Ulusal Birlik Partisi adayı Juan Manuel San-
tos seçimlerin 20 Haziran 2010’da gerçekleşen 
ikinci turunda Kolombiya’nın yeni devlet başkanı 
oldu. Santos, yüzde 44 gibi düşük bir katılımın 
gerçekleştiği seçimlerde oyların yüzde 69’unu 
kazanırken diğer aday Bogota eski belediye baş-
kanı ve Yeşil Parti adayı Antanas Mockus oyların 
yüzde 27,5’ini aldı. Santos göreve 7 Ağustos’ta 
başlayacak. 
Seçimlerin 30 Mayıs 2010’da gerçekleşen ilk turunda ise Santos yüzde 41, Mockus ise 
yüzde 21 oy almıştı. 
 
ABD’yle Yakın İşbirliğine Devam 
 
 Santos döneminde de Alvaro Uribe’nin ABD’yle kurduğu yakın ilişkinin sürdürülmesi 
öngörülüyor.  Uribe döneminde Kolombiya ABD’den büyük askeri yardımlar aldı. ABD de 
uzun süre “arka bahçesi” olarak kabul ettiği ancak son yıllarda giderek destek kaybettiği 
Latin Amerika’daki nüfuzunu artırabilmek için Kolombiya’yı çok önemli bir müttefik olarak 
görüyordu.  
 
 ABD, Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa 2007 yılında Ekvador’daki 2009’da 
süresi dolacak ABD’ye ait Manta Askeri Üssü’yle ilgili anlaşmayı yenilemeyeceğini açık-
ladıktan sonra Kolombiya ordusuna bağlı birlikler 1 Mart 2008’de Kolombiya Devrimci Si-
lahlı Güçleri (FARC)’nin Ekvador’da bulunduğu öne sürülen kamplarına operasyon 
düzenleme bahanesiyle Ekvador sınırını geçmişti. O dönem Venezuela, Brezilya gibi Latin 
Amerika ülkeleri bu tür saldırgan eylemlere karşı askeri bir ittifak oluşturma fikrini geliştir-
miş; ABD ise 2009’da Kolombiya’da 7 tane yeni askeri üs açmak için Kolombiya hükümeti-
yle anlaşmaya varmıştı. 
 
 ABD Kolombiya hükümetine yıllık 600 milyon dolara varan askeri yardım yaparken 
Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri(FARC)’ne karşı Kolombiya’yı destekliyor. ABD sık 
sık FARC’ın Latin Amerika uyuşturucu ticaretini kontrol ettiğini; bu ticaret ve örgütün 
yönetimini ve sevkiyatını Venezuela’dan gerçekleştirdiğini öne sürerek Venezuela 
hükümetine karşı çıkışlarda bulunuyor. Kolombiya’da büyük bir bölgeyi fiili olarak kon-
trolünde tutan FARC gerillalarına karşı 2008 ve 2009 yıllarında gerçekleştirilen op-
erasyonlar sırasında Savunma Bakanı olan Santos, seçim kampanyasını da FARC üzerindeki 
baskının sürdürülmesi üzerine kurdu. 
 
Uribe’ye Teşekkür 
 
Santos, bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en çok oyu kazanarak başkan seçilmesinin 
ardından seçmenlerine yaptığı bir konuşmada “Bu zafer ayrıca Uribe’nindir” diyerek Uri- 
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be’nin kampanya sırasında kendisine verdiği desteğe teşekkür etti. 
 

Washingtonpost.org 
Sol.org.tr                    

Çağrı Bakar 
 

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

MEKSİKA’DA MADEN OCAĞINDA TOPLU MEZAR 
 

 
Meksikalı yetkililer, uyuşturucu çetelerince, toplu mezar 
olarak kullanıldığı düşünülen, terk edilmiş bir gümüş 
madeninden 55 ceset çıkarıldığını bildirdi. 

Polis, Guerrero eyaletindeki gümüş madeninin, kurbanla-
rının gizlenme isteyen uyuşturucu çeteleri tarafından kul-
lanıldığına inanıyor. 

Cesetler, 200 metre derinliğindeki maden kuyusundan 
çıkarıldı ve sadece altı kişinin kimliği teşhis edilebildi. 

Bunlardan birinin de yerel hapishanenin müdürü olduğu anlaşıldı. 

Yetkililer çevredeki diğer terk edilmiş madenlerde de bu tür toplu mezarlar bulunabileceği 
şüphesiyle inceleme başlattı. 

Meksika'da uyuşturucuyla bağlantılı şiddet olaylarında, Cumhurbaşkanı Calderon'un kartel-
lerle mücadele için orduyu seferber ettiği 2006 yılından bu yana 20 binden fazla insan haya-
tını kaybetti. 

Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunan ve ülkenin güneyinde yer alan eyalet, geçmişte uyuşturu-
cu ticareti güzergahının denetimi nedeniyle çeteler arası savaşlara da sahne olmuştu.● 

Merve Usta 

 

 
 
 
 
 



Özgürlük Filosuna Yapılan İsrail Saldırısına Karşı  
Latin Amerika Sesini Yükseltiyor. 

 
Latin Amerika ülkeleri ve dünya, üç senedir İsrail tarafından abluka altında tutulan Gazze 
Şeridi’ne yardım götüren altı gemiden oluşan filoya yapılan saldırıyı kınadı. 
 
Venezuela saldırıyı kınamanın yanı sıra bir basın mensubunun da ortadan kaybolduğunu du-
yurdu. Aynı çerçevede Brezilya, saldırıdan ve konvoydaki tanınmış bir film yapımcısının 
akibetinden duyulan endişelerini dile getirdi. 
 
31 Mayıs Pazartesi günü Latin Amerika ülkeleri, üç senedir İsrail ve Mısır tarafından uygu-
lanan ablukanın mağduru Gazze’ye on ton insani yardım taşıyan Özgürlük Filosuna yapılan 
askeri baskını kınadılar. İsrail ordusunun baskını en az on dokuz kişinin ölümü ile sonuçlan-
dı. 
 
İsrail Büyükelçisini geri çağıran Türkiye,  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine acil top-
lantı için başvuruda bulundu. Tüm dünyadan İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırıya yö-
nelik eleştiriler artarak devam ediyor. 
 
Gazze Şeridi’ne insani yardım götüren konvoya yapılan saldırı, Türkiye Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran Salı günü için öngörülen Şili ziyaretini iptal etmesine neden 
oldu.  

Bu sırada Güney Amerika’dan Venezuela, Brezilya, Arjantin ve Şili, konvoy saldırısından 
ötürü yapılan uluslararası kınamaya katıldılar. 
 
Hugo Chavez başkanlığındaki Venezuela hükümeti resmi bir tebliğ yayınlayarak, trajediyi 
kınadı ve saldırıyı “vahşi bir katliam” olarak nitelendirdiklerinin, ayrıca İsrail hükümetinin 
terörist ve yasadışı tabiatını kınayacaklarının altını çizdi. 
 
Tebliğde “İsrail devleti tarafından konvoyda bulunan ve Filistin halkına yardım götürme ga-
yesinde olan savunmasız sivillere yapılan ve savaş halini teşkil eden vahşi katliamı şiddetli 
bir biçimde kınıyoruz” cümlesine yer verildi. Ayrıca Venezuela Başkanı mağdurların ailele-
rine taziyelerini sundu. 

“Mağdurların hatıralarını yaşatacağımıza ve bu cinayetlerin sorumlularının ağır bir şekilde 
cezalandırılmaları için gerekli desteği vereceğimize dair söz veriyoruz” diye belirtildi.  
Tebliğde ayrıca Filistin halkının özgürlük, ulusal egemenlik ve haysiyeti için azimli mücade-
lesine olan inancın altı bir kez daha çizildi. 

Venezuela’dan tüm Latin Amerika’ya yayın yapan teleSUR adlı çokuluslu televizyon kanalı-
nın başkanı Andrés Izarra, filoya ülkelerinden katılan bir gönüllünün tutuklandığını açıkla-
dı.► 
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Izarra, Venezuela Devlet Televizyonundan (VTV) yaptığı açıklamada, insani yardım filosun-
da bulunan David Segarra adlı gazetecinin tutuklandığını bildirdi. TeleSUR’un başkanı, ga-
zetecinin sağlık durumunun iyi olduğunu temin etti ancak iletişimin kesik olmasından dolayı 
gazetecinin akıbetine dair net bilgilerinin olmadığını söyledi. 

Daha güneyde Arjantin, konuyla ilgili olarak eksiksiz bir soruşturma açılmasını istedi. Orta 
Doğu’daki durumu kötüleştiren şiddet eylemlerinin hemen durdurulması için uyarılarda bu-
lundu. Açıklamada “Arjantin, Orta Doğu’daki durumu kötüleştiren şiddet unsurlarının he-
men durdurulması, Gazze Şeridi’ndeki ablukanın kaldırılması ve bölgeye giden insani yar-
dım ve bu sebeple orada olan kişiler için serbest dolaşımın sağlanması çağrısında bulunuyor” 
dendi. 
 
Buenos Aires, ısrarla, uluslararası insani yardım haklarının sıkı bir şekilde gözetilmesinin ve 
Birleşmiş Milletler kararı ile bölgede adil ve kalıcı barışa olanak sağlayan bir çözüme gidil-
mesinin gereğinin altını çizdi. 
 
Şili ise “İsrail güçlerinin şiddetli müdahalesinden” ötürü üzüntülerini dile getirdi ve “her ne 
şekilde olursa olsun şiddet kullanımını” kınadıklarını bir Dışişleri Bakanlığı açıklaması ile 
yayınladı.  
 
Brezilya hükümeti, saldırı karşısında düştüğü dehşeti dile getirirken, olaydan duyduğu rahat-
sızlığı göstermek amacıyla İsrail’de bulunan büyükelçilerini merkeze çağıracaklarını belirtti. 
Brezilya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisinin istişare için çağırılacağını, ayrıca Luiz 
Inácio da Silva başkanlığındaki yönetimin saldırı esnasında gemide bulunan film yapımcısı 
Lara Lee hakkındaki endişelerini de bu çerçevede ifade edeceklerini söyledi. 
 
“Gazze Şeridi’ne insani yardım götüren filodaki gemilerden birine yapılan İsrail saldırısı ha-
berini alan Brezilya hükümeti şok ve dehşete düşmüştür” ifadelerinin yer aldığı Dışişleri Ba-
kanlığının açıklamasında ayrıca İsrail’in fiili hareketini, diğer bir değişle, sadece ve kesin 
olarak insani yardım götüren pasif bir filoya askeri müdahalede bulunulmasını haklı göstere-
cek hiçbir unsurun bulunmamasından dolayı hararetle kınadıklarının altı çizildi.  
 
Dışişleri Bakanlığı ayrıca, birinci derecede ihtiyaç malzemeleri olan ilaç, gıda ve diğer ürün-
lerin Filistin bölgesine ulaşması için şu anda bloke edilmiş olan Gazze sınırının mevcut sta-
tüsüne bir son verilmesini istedi. 

Bolivya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in saldırgan tutumundan dolayı duyduğu rahatsızlığı dile 
getirdi ve suçun araştırılması çağrısında bulundu. 
 
Bolivya açıklamasında “yapılan acımasız saldırıdan duyduğu rahatsızlığı” dile getirirken, 
uluslararası teşkilatların soruşturma açmasını, suç unsuru ve aşırı şiddet içeren bu saldırının 
sorumlusu olan kişilere yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. 
 
Paraguay Dışişleri Bakanlığı kendi adına, uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal eden bu 
olay sebebiyle İsrail’i şiddetle kınadı. Bu yüzden, insan hayatına mal olacak davranışlara son 
verilmesi, barışçıl ve yapıcı bir diyaloga geçilmesi tavsiyesinde bulundu. ► 
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Paraguay Dışişleri Bakanlığı kendi adına, uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal eden bu 
olay sebebiyle İsrail’i şiddetle kınadı. Bu yüzden, insan hayatına mal olacak davranışlara son 
verilmesi, barışçıl ve yapıcı bir diyaloga geçilmesi tavsiyesinde bulundu. 
 
Dünyanın çeşitli yerlerinde göstericiler İsrail’in bir açıklama yapması için sokaklara dökül-
dü.  
 
İstanbul’da on bine yakın gösterici “Katil İsrail, döktüğün kanda boğulacaksın” diye slogan 
atarken aynı zamanda Ürdün’ün başkenti Amman’da toplanan yaklaşık bin kişilik grup İsra-
il’le diplomatik ilişkilerin sona erdirilmesini istedi. 
 
Paris, Roma, Kıbrıs, Saraybosna ve diğer birçok şehirde de eş zamanlı eylemler gerçekleşti-
rildi. Atina’da güvenlik güçleri yaklaşık 500 göstericiyi gaz bombası ile dağıttı.   
 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, İsrail’in Gazze’ye insani yardım götürmeyi amaç-
layan filoya karşı düzenlediği ve yaklaşık 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı tartışmak 
için 7 Haziran Pazartesi günü toplanması bekleniyor. 

Venezuela ve Arap Toplulukları 
 
Venezuela Dışişleri Bakanı Nicolás Maduro, 31 Mayıs Pazartesi günü İsrail’in Gazze’ye in-
sani yardım taşıyan filoya karşı gerçekleştirdiği saldırıyı kınama amacıyla başkent 
Karakas’ta Arap Topluluklarının da katıldığı bir toplantıya başkanlık etti. 
 
Toplantıdaki konuşmasında Maduro, Filistin halkının Devlet olma hakkının olduğunu vurgu-
ladı. 
 
Faaliyetin amaçlarından bir tanesinin de İsrail’in “tüm bu saldırılarını en etkili şekilde kına-
mak” olduğu, çünkü gerçekleşen bu saldırıda gemide yardım amaçlı bulunan girişimin lider-
lerinden olan 19 eylemcinin öldürüldüğünü vurguladı. 
 
Maduro, toplantıda oybirliğiyle kararlaştırılan dileğin, “bu katliamların cezasız kalmaması 
için uluslararası mahkemelere taşınması” olduğunu vurgulamış ve bu toplantının sonunda 
adaletin sağlanması adına ülkelerinde birtakım girişimlerde bulunabileceklerini kaydetmiştir. 
Dışişleri Bakanı Maduro, siyasi-diplomatik çabalarla ve kitlelerin harekete geçirilmesiyle bu 
tür katliamların cezasız kalmamasının sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı. 
 
Tek amacı Gazze halkına insani yardım ulaştırmak olan ve aralarında yaşlı, kadın ve çocuk-
ların da bulunduğu çok sayıda ülkenin sivil vatandaşlarından müteşekkil İnsani Yardım Filo-
su 6 gemi ve yaklaşık olarak 700 kişiden oluşuyordu.● 

Yiğit Bozkurt 
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BİR “KİRLİ SAVAŞ”ÖYKÜSÜ 
 
Felipe ve Marcela DNA testi 
vermeye ikna oldular ama 
öldürülen anneleri politik 
suçlu çıksa da bunu delil 
olarak kullanmak istemiyor-
lar. Medya devi Clarin'in 
varisleri yasadışı evlatlıklar-
dan mı? Gerçek anne, 
işkencede öldü mü? Çocuklar 
DNA testine niye karşı? İşte 
CSI Buenos Aires! 
 
70’li yıllarda Arjantin’de 30 
bin kişinin kaybolmasına se-
bep olan Kirli Savaşı hatır-
larsınız. Bu döndemde kaybolanlara ne olduğunun araştırılması kadar bazı kadınların tutuk-
luyken dünyaya getirdikleri ve yasadışı olarak ‘iyi’ ailelere verilen çocukların akıbetleri de 
s a v a ş ı n  ü z e r i n d e n  3 0  k ü s ü r  y ı l  g e ç m e s i n e  r a ğ m e n  h a l a 
g ü n d e m d e . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Mayıs Anneleri didiniyor ama...  
 
Mayıs Anneleri ve Büyükanneleri olarak tanıdığımız grup yıllardır kendilerinin ve ortaya 
çıkarılan toplu mezarlardan DNA örnekleri toplayarak geniş bir database yaratarak aramayı 
sürdürüyorlar. Anne-babasının gerçek kimliğinden şüphe edilen çocuklar çoğunlukla kendi 
isteğiyle DNA örneği verip ailelerini bulmaya çalışıyor. Şu ana dek yaklaşık 70 kişi gerçek 
a i l e l e r i n e  k a v u ş t u ,  y ü z l e r c e s i  i s e  h â l â  a r ı -
y o r . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Arjantin hükümeti için Kirli Savaş suçlularını yakalamak, yargılanmalarını sağlamak politik 
olarak önemli. İçinde bulunduğumuz ekonomik karmaşa içinde de ellerinde kalan tek iyi 
kart. Nestor Kirshner ile başlayan komutanların dokunulmazlıklarının kaldırılması Christina 
ile daha da ilerledi, birçok işkenceci yargılandı, Mayıs Annelerine yardım için high-tech 
DNA laboratuvar lar ı faa liyet e geçir ild i._________________________ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Bu dava ise aralık ayında gündeme geldi. Beyaz eşarplı anneler, medya devi Clarin 
grubunun sahibi Ernestina Herrera de Noble’nin 34 yıl önce evlat edindiği iki çocuğun an-
nelerinin işkenceyle öldürülen binlerce kişiden birisi olduğunu iddiasıyla yargıya başvu-
rurken, basit bir testle kapanacak dava, çocuklar Marcela ve Felipe DNA örneği vermeyi 
reddedince işler karıştı._____________________________________________________ 
 
Clarin grubu ve Kirshner hükümeti arasında uzun zamandır devam eden de bir anlaşmazlık 
olduğu da bilinmektedir.►__________________________________________________ 
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Her ne kadar bu detay hikâyeyi daha ilginç 
hale getirse de bizi asıl ilgilendiren tarafı en 
başından beri ‘bulunan’ çocukların reaksi-
yonudur. Yargıcın verdiği kararı özel hayat-
larına yapılan bir saygısızlık olarak 
nitelendirdiler (ki onlara katılmamak imkân-
sız), aylarca direndiler, bir işkence merkez-
inde doğmadıklarını ve eğer öyle bile olsa 
biyolojik annelerinin kim olduğunu öğren-
mek istemediklerini açıkça belirtmelerine 
rağmen sonunda bu  hafta DNA örneklerini 
vermek zorunda kaldılar. Dün yaptıkları 
açıklamada, testler annelerinin öldürülen bir 
politik suçlu olduğunu gösterse bile delil 
olarak kullanılmak istemediklerini belirttiler.  
 
Aslına bakarsanız davanın amacı sadece 
çocukların biyolojik ailelerinden çok, de No-
ble’nin onları yasadışı olarak evlat edinip 
edinmemesi. Ailenin avukatlarına göre or-
tada kanıt yok. Yine de hükümet Clarin 
grubuna açtığı savaşta bir cephe kazanmış 
havasında. Yetkililere göre sonuçların gel-
mesi haftalar sürebilir. ● 
 
 
 
Haberin kaynağı:  RADİKAL - 14 Haziran 2010 
Pazartesi Saat: 07:31 

 
    

 
 
 

 
Elif Durkal 

Mayıs anneleri grubu: 
 
Arjantin’de 1976-1983 yılları arasında süren 
askeri diktatörlük döneminde çalınan bebek-
lerin gerçek kimliklerine kavuşması için 
mücadele eden Mayıs Meydanı Anneleri 
Derneği (Asociación Madres de Plaza de 
Mayo) adlı bir grup kurulmuştur. 
 
Kirli Savaş: 
 
Arjantin'in tarihe "kirli savaş" olarak geçen 
1976-1983 askeri diktatörlük 
döneminde çalınan bebekler olduğu bilin-
mektedir. İnsan Hakları Arjantin'de "kirli sa-
vaş" dönemi sırasında gizli işkence merkezler-
inden, yeni doğan yaklaşık 400 bebeğin ka-
çırıldığını ve asker aileleri ya da yakınları ta-
rafından yasa dışı yollarla evlat edinildiğini 
tahmin ediyor. 
 
Diktatörlük döneminde kaybolan çocuklarını 
arayanların oluşturduğu “Mayıs Meydanı An-
neleri”  gibi örgütlerin, kayıpların çocukların-
dan yaklaşık 90'ının gerçek kimlik bilgilerine 
ulaşmasını sağlandığını bildiriliyor. Arjan-
tin'de bağımsız bir komisyon, "kirli savaş" 
döneminde kaybolan ve öldürülen solcu ve 
muhaliflerin sayısını 11 bin olarak açıklarken 
insan hakları grupları bu sayının 30 bini bul-
duğunu kaydediyor. 
 



 
 Şili Büyükelçisi Bay Luis Palma Gündemdeki Sorularımıza Cevap Verdi 

“Bu kadar iyi ortak olan bu iki ülkenin 
yapmaları gereken şey oturup nasıl 
ticaret yapacaklarını konuşmalarıydı 
ki bence iki ülke arasında geçen sene 
imzalanan serbest ticaret anlaşması 
buna çözüm oldu.” 

- Bize Şili ile Türkiye arasındaki dip-
lomatik ilişkiler hakkında bilgi verir 
misiniz? 
 
Şili ile Türkiye arasındaki diplomatik 
ilişkiler çok iyi durumda. Bu söyledi-

ğim diplomatik bir cümleden ziyade gerçekleri yansıtır. Bu, Türkiye başbakanının Şili’ye 
yakın zamanda gerçekleştirdiği gezi ile pekişti. Hepimiz gezinin nasıl bittiğini biliyoruz ama 
Şili’ye başbakan düzeyinde gerçekleşen bu ziyarete ek olarak, daha önce de başbakan düze-
yinde gerçekleşen ziyareti de göz önünde bulundurduğumuz zaman ve bunlara ek olarak ay-
nı şekilde bizim eski Başkanımız Bay Lagos’un Türkiye’ye yaptığı ziyareti de değerlendirip, 
iki tarafın gerçekleştirdiği hükümet yetkililerince yapılan ziyaretlerden ortaya çıkan sonuca 
bakarsak, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin iyi gittiğini görürüz. Ben büyükelçi olarak ikili 
ilişkileri mükemmel olarak nitelendiriyorum. 
 
- Peki, ticari ilişkiler? 
 
Tabii, iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilere baktığımızda birbirinden farklı alanlardan olu-
şan ilişkiler bütününü görürüz. Bunlardan en önemlisi siyasi ilişkiler bazında olandır. Bu 
yüzden, ilk etapta ülkeler diplomatik ilişkiler kuruyorlar ve başka ülkelerde elçilikler açıyor-
lar. Çünkü iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmede en etkili yol, büyükelçi bazında o ülke-
de temsilci bulundurmaktır. Bu şekilde siyasi konuları takip etmektedirler. Bu safhadan son-
ra kültürel, ekonomik, ticari, bilimsel ve akademik ilişkiler gelir. Daha önce dediğim gibi iki 
ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerde farklı alanlar ve sektörler mevcuttur. Eğer bana iki ülke 
arasındaki ticari ilişkileri soruyorsanız bence yeterli düzeyde değil. 
 
- Oldukça düşük düzeyde. 
 
Evet, bu kadar iyi ortak olan bu iki ülkenin yapmaları gereken şey oturup nasıl ticaret yapa-
caklarını konuşmalarıydı ki bence iki ülke arasında geçen sene imzalanan serbest ticaret an-
laşması buna çözüm oldu. Bu anlaşma Şili ve Türkiye’nin karşılıklı olarak, ürettikleri ürün-
lerden “sıfır” gümrük vergisi almasını öngörüyor. Böylece, Türk ihracatçı, mallarını Şili’ye 
rahatlıkla ihraç edebilecek ve Şili pazarına vergi ödemeden girebilecek. Aynı şey Şilili ihra-
catçılar için de geçerli ki onlar da bu şekilde ticaret hacmini yükseltmeliler. 
 
Şu anda Türkiye’de olduğu gibi Şili’de de Serbest Ticaret Antlaşması yasama organının, 
parlamentonun önünde. Şili’de antlaşma onaylandı denebilir çünkü bizde iki tane yasama 
meclisi var, bunlar temsilciler meclisi ile senato.  
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Antlaşma, Temsilciler Meclisi etabını tamamladı artık sadece Senato’nun onayı kaldı. Sena-
to etabı daha hızlı olacak zira antlaşmanın analizi, görüşmeleri ve düzeltmeleri temsilciler 
meclisinde yapıldı. Türkiye’de ise antlaşma son halini alması için bir dizi komisyondan geçti 
ve onaylanmasına az kaldı. Dolayısıyla bu konuda çok iyimseriz ve bir iki aya kadar her iki 
ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesini kolaylaştırıp, itici güç olacak bu antlaşmanın yü-
rürlüğe gireceğini düşünüyoruz. Ayriyeten ticari alışverişin bir getirisi de Şili’nin olduğu 
kadar Türkiye’nin de bölgelerinde önemli bir platform olması. Şöyle ki Şili’ye giriş yapan 
Türk mallarının Şili’nin serbest ticaret yapabildiği Güney Amerika’daki diğer ülkelere yeni-
den ihracı mümkün olacak, aynı şekilde Türkiye’ye gelen Şili malları buradan Yakın Doğu’-
ya ya da Kafkasya’ya ihraç edilebilecek. 
 
- Yalnız şu anda iki ülke arasında gerçekleşen ihracat ithalat dengesine baktığımızda Tür-
kiye’nin çok açığı olduğunu görüyoruz, çünkü ihracattan çok ithalat yapıyoruz. Ama sizin 
de dediğiniz gibi Serbest Ticaret Antlaşmasının iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştire-
ceği aşikâr. 
 
Tabii ki, bakın bazen ülkelerin ticari ilişkiler bazında ekonomik dengesizliklere maruz kaldı-
ğı doğrudur. Neden? Çünkü bizim Türkiye’ye en çok ihraç ettiğimiz ürün bakırdır.  
 
- Doğru. 
 
Siz bizden bakır alıyorsunuz, fakat aynı şekilde Şili’nin başka ülkeler ile olan ticari ilişkileri-
ni gözden geçirin. Şili, petrol ve enerji üretimine sahip olmadığından dolayı ithalat yapmak 
zorundadır. Mesela Afrika ülkelerinden bazıları ile ihracat açığımız çok fazladır. Angola ve 
Nijerya örneğinde olduğu gibi. Çünkü bütün petrolü onlardan temin ediyoruz. Tabii ki 
önemli olan ihracat ithalat oranlarını dengede tutmaktır.   
 
- Şu anda Şili menşeli şirketler ülkemize ortak bulmak için geliyorlar mı? 
 
Ben geçenlerde Şili’deydim. Ekonomiden sorumlu arkadaşlarımız ile yaptığım görüşmeler-
de, Serbest Ticaret Antlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra, Türkiye’deki ticari fırsatla-
rın daha iyi tanınması ve Şilili iş adamlarının gelip Türkiye’deki olanakları yerinde görüp 
tanımaları için bir gezi yapılması hazırlığı içinde olduklarını naklettiler. Böylelikle Serbest 
Ticaret Antlaşması ile iki ülke birbirini daha iyi tanıyacak ve pazarlarını keşfedecek.  

- Recep Tayyip Erdoğan üç hafta kadar önce Başkanınız Bay Piñera ile görüşmek üzere 
Şili’ye gitti. Toplantı yapılamamasına rağmen, toplantının ne gibi bir içeriği olduğu hak-
kında yorumda bulunabilir misiniz? 
 
Evet, ne yazık ki bu ziyaret bizim için çok önemliydi. Çünkü başbakan düzeyinde bir ziya-
retti ve 1995 yılından beri ilk defa bir Türk başbakanı Şili’ye geliyordu. Aynı zamanda yan-
larında seksenden fazla işadamından oluşan bir heyet ve altı bakan vardı. Bu yüzden bizim 
için Türk heyeti ile toplantı yapıp, bir anlaşmaya varmak önemliydi. Ne yazık ki herkesin 
bildiği talihsiz olaydan sonra başbakan acil olarak Santiago’dan Ankara’ya dönmek zorunda 
kalmıştır. Fakat 31 Mayıs pazartesi günü başbakan Tayyip Erdoğan, Başkan Piñera ile tele-
fonda görüşmüştür. Ayrıca aynı gün sabah saat dokuzda bizim Dışişleri bakanımız Bay 
Moreno Avrupa ziyareti sonrasında havaalanından direkt Başbakan Tayyip Erdoğan’ın  
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kaldığı Hyatt Hotel’e gitmiştir. Ben ve bizim dış politika direktörümüz, Bay Moreno’ya ka-
tıldık sonrasında otele giderek başbakan ve danışmanları ile görüştük. Görüşmede, başbakan, 
dışişleri bakanımıza daha önceden dinlediğimiz haberleri teyit ederek neden acilen Türkiye’-
ye geri dönmesi gerektiği ile alakadar açıklamada bulundu. Karşılıklı davetlerini yinelediler, 
Başkanımız Piñera’yı ve Dışişleri bakanımızı Türkiye’ye davet ettiler aynı şekilde kendileri 
de tekrar ne zaman arzu ederlerse Şili’ye gelmeleri yönünde davet aldılar. Özetle iki ülke 
arasındaki siyasi ilişkiler çok iyi durumda. O gün meydana gelen talihsiz olaylar yüzünden 
karşılıklı görüşmelerin iptal edilmesine çok üzüldük.  
 
- Türkiye ile İsrail arasında meydana gelen bu talihsiz olay hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? Eğer yorum yapmak istemezseniz.. 
 
Hayır, hayır, bir büyükelçi olarak kendi fikirlerimi elbette belirtmek istiyorum. Gazze’nin bu 
şartlar altında devam edemeyeceğini düşünüyorum. Gazze Şeridinde süregelen abluka insan-
lık dışıdır. İsrailli yetkililer Gazze’ye erişime izin vermek zorundalar ki dünya kamuoyu 
Gazze’de yaşayanlara yardım edebilsin.  
 
Gazzelilere insani yardım götürmekte olan filoya yapılan engellemenin ölümlerle sonuçlan-
ması saçma ve korkunç bir hatadır. Bugüne kadar hala filolun silah yahut terörist unsurları 
taşıdığına dair hiçbir kanıt bulabilmiş değiller. 
 
- Öte yandan bu filonun oraya gitmeye izni olmadığını, İsrail hükümetinden izin alınma-
dığını söylüyorlar.___________________________________________________________ 
 
Niçin izin almak zorunda olsunlar ki? Gazze işgal altında bir bölgedir ve bu bölgenin hakları 
vardır. 
 
- İsrail tarafının bu yönde açıklamaları var. 
 
Fakat filoyu bu şekilde engellemek ve bölgeyi işgal etmek doğru değil. 
 
- Konuyu değiştirelim, yeni Başkanınız için ne düşünüyorsunuz? 
 
Ben kendisine çok saygı duyuyorum. On yedi yıl süresince demokrasimiz sekteye uğradı ve 
demokrasisiz bir dönem yaşadık bildiğiniz gibi. Bu yüzden bütün Şilililerin demokrasinin 
teşvik edilerek, sahip çıkılması gerektiğini öğrendiğini düşünüyorum. 
 
- Bay Piñera’nın dış politikada izleyeceği yolu biliyor muyuz? 
 
Latin Amerika bölgesi dış politikamızda çok önemli bir yere sahip. Komşularımız Peru’yla, 
Arjantin’le ve Bolivya’yla sonrasında Ekvador’la, Brezilya’yla, Venezuela’yla, Kolombi-
ya’yla ilişkilerimize önem veriyoruz. Kuzey Amerika’da büyük bir güç olan A.B.D ile iyi 
ilişkilerimiz olmasına dikkat ediyoruz. Aynı şekilde Avrupa Birliği ülkeleri, Asya’daki, Afri-
ka’daki ülkeler ve geri kalan bütün ülkeler ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Aynı 
zamanda ticaret düzeyimizi bütün ülkelerle, teşvik ederek geliştirmek istiyoruz.  
 
- Ülkemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin ülkenizden oldukça farklı bir ülkede 
olduğunuzu düşünüyorum. 



Tabii ki çok farklı, aksi halde çok sıkıcı olurdu. Öncelikle Türkiye’ye çok hayranım ve 
büyük saygı duyuyorum. Çünkü Türkiye’nin tarihte önemli bir yeri var. Beş, altı yüzyıl 
boyunca Osmanlı İmparatorluğu, dünya politikasında başroldeydi. Beş küsur yüzyıl dünya 
politikasında söz sahibi olmanız için güçlü ve kişilikli bir halkınız olması gerekir. Ben tari-
hle alakadar çalışmalarda bulunmaktan ve ayrıca okumaktan, öğrenmekten zevk alıyorum. 
Okuduklarımdan anladığım Türk halkına saygı duyulması gerektiğidir. 
 
Günümüzde Türkiye coğrafi ve stratejik olarak ayrıcalıklı bir bölgededir. Anadolu’nun ve  
yarımadanın bulunduğu durum itibari ile Türkiye, herkesin dediği gibi Avrupa’nın en 
doğusundaki Avrupalı ve Asya’nın en batısındaki Asyalı ülke konumundadır. Herkesin 
dediğini bir defa daha tekrarlayacağım; Türkiye bir köprüdür, kültürel olduğu kadar siyasi 
bir köprüdür. Batıyı doğuya bağlayan bir köprüdür. Bence bu yüzden Türkiye bölgede 
politik kişiliği ile potansiyel bir güçtür. Türkiye her an gücünü gösterebilecek potansiyele ve 
çok önemli bir orduya sahiptir. Ayrıca yürüttüğü yeni dış politika “komşularla sıfır sorun” 
projesi bence çok önemli. Suriye ile yapılan antlaşma, Ermenistan’la İsviçre’de imzalanan 
protokoller, İran’daki Nükleer Program’ın yarattığı gerginliğe karşı çözümler bulma çabası, 
Türkiye’nin bölgede önemli bir aktör olmak istediğini gösteriyor. İran’ın nükleer programına 
karşı hiç bir şey yapmamak, “bakalım neler olacak, büyük güçler ne diyecek” diye beklemek 
kolay olurdu. Buna karşın Türkiye diplomatik bir çözüm bulmak için Brezilya ile elinden 
geleni yaptı. Hepimiz biliyoruz ki İran’ın nükleer kalkınma projesi ne Birleşmiş Milletler’in 
yaptırımlarıyla ne de başka diplomatik yaptırımlarla engellenemez çünkü her ülke istediği 
kalkınma programını uygulamakta özgürdür. 
 
- Amerikalılar bu durumdan pek memnun olmadılar ama. 
 
Amerikalıların bütün dünya ile hem fikir olmaları biraz zordur. Onlar da kendi menfaatlerini 
korumak isteyeceklerdir. 
 
- Ankara ile ilgili, başkentimiz ile alakalı beğenmediğiniz şeyler var mı? 
 
Hayır hayır, hoşuma gitmeyen hiçbir şey yok, Ankara çok sakin bir şehir. Burada yürümek 
ve araç kullanmak İstanbul’un aksine sorunsuz. İstanbul’daki trafik tam bir kaos. Ankara 
devletin yönetildiği şehir olarak oldukça güvenli, havası da beni rahatsız etmiyor. 
 
- Başka bir soru, siz Colo Colo’yu mu yoksa Universidad de Chile’yi (La U) mi tutuyor-
sunuz? 
 
Ben La U taraftarıyım. Fakat ne yazık ki Şili’deki futbol kalitesi son yıllarda çok düştü. Ama 
oyuncularımızın çoğu yurtdışında oynadıkları için Milli Takım bazında iyi olma yolunda 
gidiyoruz. Eğer birisi Şili ligini izlerse maçların çok kötü geçtiğini görecektir. Futbol sadece 
oyunculardan oluşmaz; antrenörler, taraftarlar, spor yorumcuları da en az futbolcular kadar 
önemlidir. Şili’de yorumcular hata icat etmeyi kendilerine meslek edinmişler, kitleleri iste-
dikleri gibi yönlendiriyorlar. Antrenör bazında da Pelegrini dışında vasatın altındayız. Fut-
bolcular herhangi bir faule maruz kalınca hemen kafalarını, yüzlerini, bacaklarını tutup 
kendilerini yere atıyorlar, hakemi aldatmaya yönelik hareketlerde bulunuyorlar.  
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- Bu tarz hareketler Türkiye liglerinde de oldukça sık oluyor. 
 
Ben İngiltere Premier Ligi’ni çok severek izliyorum. Orada kimse hakemin kararlarına karşı 
çıkmıyor, kimse seyirciyi etki altına almaya çalışmıyor, herkes sahaya futbol oynamaya çıkı-
yor. 
 
- Sorularım bu kadar. Sorularıma cevaplama nezaketini gösterdiğiniz için teşekkür ed-
erim. 
Ben teşekkür ederim.●              Yiğit Bozkurt 
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