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Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ninLatin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin  
Birinci Kuruluş Yıldönümü Kutlandı.Birinci Kuruluş Yıldönümü Kutlandı.  

Merkezimizin kuruluş yıldönümü Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü’nde 
gerçekleştirilen bir çalışma kahvaltısıyla kutlandı. Toplantıya Latin Amerika 
ülkelerinin Büyükelçi ve Maslahatgüzarları, A. Ü. Rektörü Cemal Ta-luğ, Rek-
tör Yardımcıları, Rektör Danışmanları ve Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika 
Ülkeleriyle İlişkilerden Sorumlu Koordinatör Büyükelçi Osman Ulukan katıldı.  

 
LATİN AMERİKA’DA  

GERİLİM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latin Amerika’nın komşu iki devleti Venezuela ve 
Kolombiya arasında Kolombiya’nın Venezuela’ya 
yönelttiği suçlamalarının ardından Venezuela Kolom-
biya’yla diplomatik ilişkilerini kesti. Yaklaşık 20 gün 
süren gerginlik Kolombiya’nın yeni Devlet Başkanı 
Juan Manuel Santos’un göreve başlamasıyla yerini 
yumuşamaya bıraktı. Sayfa 5-6. 

ŞİLİ’DE MEYDANA GELEN  
MADEN KAZASI’NDA  

33 İŞÇİ KURTARILMAYI BEKLİYOR. 
 

 5 Ağustos Perşembe gü-
nü saat iki’de meydana 
gelen patlama sonucu gö-
çük altında kalan otuz üç 
madenciye ulaşmaya çalı-
şan kurtarma ekipleri ça-
lışmalarına aralıksız de-
vam ediyor. 
Cumartesi günü arama 
kurtarma çalışmalarına 

devam ederken hava koridorunun çökmesi sonucu 
kurtarma çalışmaları kısa süreliğine durduruldu.  
Sayfa 19-22. 

Temmuz-Ağustos 2010  Sayı: 6   

 

VENEZUELA  
SEÇİMLERİ - 2010 

“Seçimlerde muhalefetin 
doğal ve beklenen kaza-
nımları ne kadar az ve 
etkisiz görülse de Chávez 
hükümeti eğer gerekli ön-
lemleri almaz ve diğer 
kesimleri dikkate alma-
dan radikalleşmeye de-
vam ederse ilerleyen se-
çimlerde daha ciddi bir 
rekabetle karşılaşabilir.”  
 
Seçimlerle ilgili değerlen-
dirme için Sayfa 13-16. 

Sayfa 3-4. 
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 MERKEZİMİZDEN 
 
 
 Değerli dostlarımız, 
 
 Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezimizin 6. bülteninde yeniden birlikte 
olduğumuz için çok mutluyuz. Bu sayımızda sizlerle paylaşmak istediğimiz en önemli olay bir yılımızın 
dolmuş olduğu ve kuruluş yıldönümümüzün Ankara’daki tüm Latin Amerikalı Büyükelçilerin, Rek-
törümüzün, tüm Rektör Yardımcılarımızın ve birlikte çalışıtığımız iki Rektör Danışmanımızın katılımları-
yla kutlanmış olmasıdır. 
 
 Bu çerçevede geçtiğimiz yıl kuruluş aşamasında öngördüğümüz hedeflerimizden önmeli bir kıs-
mının da gerçekleştirmiş olduğumuzu mutlulukla ifade ediyoruz. Öncelikli hedeflerimizden olan 
kütüphanemizin oluşturulması ile ilgili önemli ilerlemeler sağlanmış ve şu an itibarıyla 1284 kitap 
kütüphanemize kazandırılmış, künyelerine elektronik ortamdan ulaşılabilir hale getirilmiştir. Binamızın 
önünde yer alan Latin Amerikalı fikir adamlarına dair büstlerin ilk yıl hedefi içinde bulunan ilk altı tanesi 
tamamlanmış ve bahçe peyzajına kazandırılmışlardır. Kuruluşta iki yarı-zamanlı araştırmacı, Müdür ve 
Müdür Muaviniyle sınırlı olan personelimiz 5 yarı-zamanlı araştırmacı, 4 proje araştırmacısı, bir uzman, bir 
idari personel, Müdür ve Müdür Muavini olarak 13 kişiyle etkinliğini sürdürmektedir. İlk araştırma pro-
jemiz olan “Bağımsızlıklarının 200. Yılında Latin Amerika-Osmanlı İlişkilerinin Başlangıcı” başlıklı proje 
Bahar 2010 itibariyle başlamış olup projede önemli mesafe kat edilmiştir. Geçen yıl katıldığımız ve bu yıl 
eş-düzenleyici olarak Üniversitemiz bünyesinde 23-25 Eylül 2010 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 
“II. Türk-Latin Amerika ve Karayipler Kongresi”ne de tüm dostlarımızın katılımı bizleri sevindirecektir. 
Kongreyle ilgili ayrıntılar web sitemizden izlenebilir. Bunun yanı sıra, düzenli faaliyetlerimizden olan kon-
feranslarımız ve film haftalarımız da bu ikinci yılımızda süreklilik arz edecektir. 
 
 Etkinliklerimizi destekleyen ve katılan tüm kişi ve kuruluşlara gönülden teşekkürü bir kez daha 
borç biliyor, Ramazan Bayramınızı kutluyoruz.  
 
 

Doç. Dr. Mehmet Necati Kutlu 
           Merkez Müdürü 



 

 
LATİN AMERİKA ÇALIŞMALARI  

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ’NİN  
BİRİNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI 

 
Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün birinci 
kuruluş yıldönümü 29 Temmuz 2010 günü Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü’ndeki Akademi 
Restaurant’ta Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, Türkiye’deki Latin Amerika ülkelerinin 
Büyükelçi ve Maslahatgüzarları, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcıları ve Rektör Danışmanları ve Latin 
Amerika ülkeleriyle ilişkilerden sorumlu Koordinatör Büyükelçi Osman Ulukan’ın katılımıyla düzenlenen 
çalışma kahvaltısıyla kutlandı. 

 
Toplantıda açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Cemal Taluğ Üniversitemizle yoğun iş birliği 
içindeki büyükelçilere ve maslahatgüzarlara desteklerinden dolayı teşekkür ederek ikili ilişkilerin gelece-
ğinde daha da güzel günlerin olmasını temenni etti. 
 
Merkez Müdürü Doç. Dr. Mehmet Necati Kutlu da toplantının başında Merkezin kuruluş aşamasında yaşa-
nanları ve kuruluştan bu yana geçen bir senelik sürede gerçekleştirilen faaliyetler hakkında katılımcılara 
bilgi verdi. 
 
Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Oğuz ise tüm elçilerden ve elçileri temsilen top-
lantıda bulunan maslahatgüzarlardan Latin Amerika ülkeleriyle Türkiye arasında öğrenci değişimi ve deği-
şim öğrencilerine burs gibi olanakların sağlanması konusunda adım atmalarını ve bu vesile ile toplantılar 
yapılarak fikir alışverişinde bulunulmasını rica etti. 
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Sayfa 4         
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Latin Amerika ülkeleri büyükelçileri arasında en kıdemli olan Brezilya Büyükelçisi Sayın  Marcelo Jardim 
söz alarak Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin alanında Türkiye’de referans 
gösterilecek tek kurum olduğunu belirtti ve Latin Amerika elçiliklerini bir araya getirdiğini söyledi. 
 
Toplantının sonunda da Rektör Taluğ tüm elçileri ve maslahatgüzarları Kapadokya bölgesine Ankara Üni-
versitesi tarafından düzenlenecek kültürel bir geziye davet etti. 
 
Cemal Taluğ toplantının sonunda toplantıya katılan gazetecilerin Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi ve Latin Amerika ülkeleriyle Ankara Üniversitesi arasındaki ilişkiler hakkındaki soru-
larına da cevap verdi. 
 
Toplantının ardından Venezuela Büyükelçisi Sayın Raúl Betancourt Seeland ve Küba Büyükelçiliği Masla-
hatgüzarı Luis Ernesto Morejón Merkezimizi ziyaret etti. Buradaki sohbet sırasında Morejon, Kübalı şair-
yazar Alpidio Alonso’nun Merkezi gelecek dönemde ziyaret edebileceğini söyledi. 
 

 
Yiğit Bozkurt 

Çağrı Bakar 
 



Sayfa 5         
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Venezuela ve Kolombiya arasın-
daki gerginlik Venezuela’da Hugo 
Chavez’in başkanlığa geldiği  
1999 senesinden beri sürüyor ve 
artarak devam ediyordu. Önceki 
dönemde Kolombiya ve ABD ta-
rafından terörist, Venezuela 
Hükümeti tarafındansa devrimci 
bir örgüt olarak görülen FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucion-
arias de Colombia – Kolombiya 
Devrimci Silahlı Güçleri) ve ELN 
(Ejercito de Liberación Nacional 
– Ulusal Kurtuluş Ordusu) üyesi 
gerillaların Venezuela sınırları 
içinde bulunduğu ve hatta kamp-
lar kurduğu ve Venezuela 
Hükümeti tarafından destek-
lendiği iddialarının ardı arkası ke-
silmiyordu. Ardından Kolombi-
ya’da 7 tane ABD askeri üssü ku-
rulacağı haberiyle yine çalkalanan 
ilişkiler son dönemde ciddi bir 
kırılma noktasına geldi. Kolom-

biya Devlet Başkanı Uribe’nin Temmuz başında yaptığı Venezuela’yla ilişkileri düzeltme çağrıları da 
böylece sonuçsuz kaldı. 
 
Venezuela, Kolombiya’nın OEA (Organización de Estados Americanos – Amerikan Devletleri Örgütü) 
nezdindeki Büyükelçisi Luis Alfonso Hoyos’un 1500 kadar FARC ve ELN gerillasının halen Venezuela’da 
bulunduğu iddialarını şiddetli bir şekilde yalanladıktan sonra 22 Temmuz 2010’da Kolombiya ile diplo-
matik ilişkilerini kestiğini açıkladı ve Venezuela ordusunu “en yüksek teyakkuz” durumuna geçirdi. 
 
Hugo Chavez, ilişkilerin kesildiğini açıkladığı konuşmada Kolombiya’nın önceden de komşu ülkelere karşı 
saldırgan tutumlar sergilediğini, yine FARC gerillalarının varlığı bahanesiyle Ekvador sınırları içine müda-
halede bulunarak Ekvador’la çatışma içine girdiğini sözlerine ekledi ve Venezuela’ya karşı girişilecek bir 
saldırıda Venezuela halkının buna birlik ve dayanışma içinde cevap vereceğini açıkladı. Chavez, ayrıca 7 
Ağustos’ta görev başına gelecek Kolombiya’nın yeni devlet başkanı Juan Manuel Santos’un, selefi Alvaro 
Uribe’nin saldırgan politikalarını devam ettirmeyeceğine yönelik umudunu dile getirdi. 
 
Sınırda askeri hazırlıklar arttı 
 
27 Temmuz’da Venezuela’nın Birleşmiş Milletler nezdindeki Büyükelçisi Jorge Valero BM Genel Sekret-
eri Ban Ki-moon’a konu hakkında bilgi verdi ve Kolombiya’nın ABD’nin de yardımıyla Venezuela’ya 
karşı bir savaş hazırlığı içinde olduğunu söyledi. Bu gelişmelerin ardından Venezuela hükümeti Kolombiya 
sınırına asker sevkiyatına başladı. Kolombiya tarafının sorunu diplomatik yollardan çözme çağrılarını 
samimi bulmayan Venezuela hükümeti sınır bölgelerinde olası bir saldırıya karşı asker ve teçhizat miktarını 
arttırdı. Hollanda yönetimindeki Curaçao ve Aruba adalarından Venezuela sınırları içine izinsiz uçuşlar ya- 
 

Venezuela-Kolombiya Arasındaki İlişkiler  
En Gergin Dönemlerinden Birinde 

Venezuela-Kolombiya sınırının Kolombiya tarafında ülkeye girenleri üzerin-
de  “Kolombiya ve Venezuela Her Zaman Birlik İçinde”  yazan bir tabela 
karşılıyor. Ancak son dönemdeki gelişmeler Bolivar’ın “Gran 
Colombia”sından ayrılan bu iki “kardeş”  ülke arasındaki birliğin giderek 
bozulduğunu gösteriyor. 
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pıldığını da belirten Venezuela hükümeti bu saldırgan tutumun arkasında ABD’nin olduğu iddialarını 
sürdürüyor. 
 
Kolombiya sınırında ekonomik durum kötüleşiyor. 
 
Venezuela ile Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından Kolombiya’nın sınır ti-
caretinin en yoğun gerçekleştiği Venezuela sınırında ekonomi kötü etkilendi. Kolombiya’nın sınır bölgeler-
inde ciddi sıkıntıların doğması Kolombiya hükümetini bölgeyle ilgili tedbirler almaya zorladı. Kolombiya 
Devlet Başkanı Uribe, sınırdaki ekonomik durumun Venezuela ile yaşanan krizden en az etkilenmesi için 
gereken tedbirlerin alınacağını açıkladı. Venezuela ve Kolombiya arasında uzun süredir devam eden gergin 
ilişkiler dolayısıyla Kolombiya’dan Venezuela’ya yapılan ihracatın geçen senenin Ocak-Mayıs dönemine 
göre %71,4 düştüğü bir ortamda gelen bu kopmanın yaratacağı etkilerinin de çabuk atlatılamayacağı kesin. 
 
Mercosur Zirvesi’nde de önemli konulardan biri kıtadaki savaş tehlikesi oldu. 
 
Kolombiya ve Venezuela arasındaki gerginliğin 2-3 
Ağustos 2010’da Arjantin’in San Juan kentinde 
gerçekleşen Mercosur Zirvesi’ne de damgasını vurdu. 
Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay’dan oluşan 
ekonomik birlik Mercosur’a tam üyelik için başvu-
ruda bulunan ve üyelik için Paraguay’ın onayını bek-
leyen Venezuela Devlet Başkanı Chavez’in de toplan-
tıya katılacağı ve toplantının gündemi kıtanın kuze-
yindeki diplomatik gerginlik olarak belirlenmese de 
toplantının Chavez’in etrafında geçeceği bekleni-
yordu. Ancak toplantıya Chavez’i temsilen katılan 
Venezuela Dışişleri Bakanı Nicolas Maduro bu krizi 
ön plana çıkarmadı ve Venezuela’nın kendini artık 
Mercosur üyesi gibi hissettiğini ve Paraguay Mec-
lisi’nin hassas davranarak süreci hızlandırmasının 
hem Venezuela’nın hem de birliğin çıkarlarına 
olduğunu söyledi. Ayrıca toplantı başlamadan önce 
Arjantin Dışişleri Bakanı Hectór Timerman bu kriz 
hakkında tartışmaların yerinin Mercosur değil UN-
ASUR (Unión de Naciones Suramericanos – Güney 
Amerika Milletleri Birliği) olduğunu belirtti. 
 
7 Ağustos’ta yeni Devlet Başkanı Juan Manuel San-
tos’un selefi Alvaro Uribe’den görevi devralmasıyla 
iki ülke arasındaki ilişkilerde yumuşama sinyalleri 
verildi. Görev değişimi törenine katılan Venezuela 
Dışişleri Bakanı Nicolas Maduro, Kolombiya’nın yeni 
devlet başkanına dostluk elini uzatmaya hazır olduk-
larını belirtti. Venezuela-Kolombiya gerginliği Vene-
zuela’nın Alvaro Uribe’nin görev süresi dolmadan düşmanca hareketlerde bulunabileceği iddiasıyla tırman-
mıştı. 
  
Kaynaklar: 
Telesur, AFP, clarin.com, elfinanciero.com.mx, abn.gov.info, eluniversal.com, europapress.com 
 

Çağrı Bakar 

Chavez ve Kolombiya’nın 
 yeni başkanı Santos  

10 Ağustos Salı günü buluştu. 
 

Venezuela ve Kolombiya arasında yaşanan  
gerginlik yerini diyaloğa bırakıyor. 
Venezuela ve Kolombiya Dışişleri Bakanla-
rı’nın ortak düzenlediği basın toplantısında 
iki ülke liderinin gerginliği durdurmak ve 
ilişkileri normalleştirmek için 10 Ağustos 
Salı günü Kolombiya’da buluşacağı ve iki 
ülke arasındaki krizden çıkış yolu araya-
cakları açıklandı. 
 
Belirtilen tarihte gerçekleşen görüşmede 
ise iki devlet başkanı da diyalog ve barış 
çağrısı yaparak ülkeler arasındaki diplo-
matik ilişkilerin yeniden kurulması için ilk 
adımı attılar. Chávez iki ülke arasındaki 
ilişkilerin Kolombiya’nın eski Devlet Başka-
nı Alvaro Uribe döneminde çok bozulduğu-
nu ancak yeni dönemde barış ve dayanış-
ma üzerine kurulu ilişkilerin gelişmesini 
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GRAFİTİCİLER, ŞİLİ’NİN VALPARAISO KENTİNDE BULUNAN AÇIK 

HAVA MÜZESİ’NDEKİ ESERLERE ZARAR  
Grafiticiler, Roberto Matta, Mario Toral, Gracia 
Barrios, Nemesis Antunez ve diğer sanatçıların 
da eserlerinin bulunduğu duvarlara çizdikleri 
grafitilerle büyük zarar verdiler. Bu duvarlar tu-
rist cazibe yerleri olarak kabul edilen aşağı Cerro 
Bellavista ve sokak aralarında bulunuyorlar. 
 
İlk başta bölgelerini belli etmek için sadece imza 
atan grafiticiler sonrasında çizgi çekmelere ve 
bazı durumlarda bütün duvarı kaplamış eserlerin 
üzerine yeni çizimler yapmaya başladılar. 
 
Valparaiso Katolik Üniversitesi’nde akademis-
yen olan Paola Pascual, geçen sene Açık Hava 
Müzesi’ndeki Mario Carreño’ya ait olan eserin 
tamamen restore edildiğini ama iki hafta geçtik-
ten sonra, grafiticiler sayesinde eser üstünde çiz-
gilerin tekrar görüldüğünü belirtti. 
 
Aynı zamanda yedi gün yirmi dört saat ve yılın 
üç yüz altmış beş günü açık olan açık hava mü-
zelerinin her zaman bu riski taşıdığını belirtti. 
 
Yirmi yıl önce doğan Valparaiso Açık hava mü-
zesi, sokak duvarlarına görsel görüntü zenginliği 
katmak amacı ile Valparaiso Katolik Üniversitesi 
Sanat Enstitüsü’nde görevli Francisco Mendez 
tarafından hazırlanan bir proje ile hayata geçiril-
di.  
 
Hali hazırda boş olan manzarayı sanat ve kültür 
ile doldurmayı düşünen Francisco Mendez, bu 

eserlerin vandalizm kurbanı olacaklarını öngörmemiş olduğunun altını çizdi. 
 
2004 yılında And Vakfı ve Valparaiso Katolik Üniversitesi Sanat Enstitüsü ortaklığı ile Açık Hava Müze-
si’nde bulunan eserlere imza atmış sanatçılarla beraber restorasyon çalışması gerçekleştirildi. 
 
Bugün bu eserleri tamir etmek için Paola Pascual farklı disiplinlerden gelen Valparaiso Katolik Üniversite-
si öğrencilerinden ve üniversite bünyesinde açtıkları Restorasyon programına kayıt olan Şilili ve yabancı 
menşeli kişilerden oluşan gruptan gelen ve gelecek olan yardıma güveniyor.  Ayrıca restorasyona bir polis 
memurunun da gönüllü olarak katıldığını ekliyor.  
 
Grafitilerden temizlenen her bir duvar için harcanan miktarın 2000 ile 3000 dolar arası değiştiğini söyleyen 
Paola Pascual, yardıma gelen öğrenci ve gönüllülerin bir hafta sonra döndüklerinde duvarlarda tekrar 
grafitilere rastladıklarında büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. 

Yiğit Bozkurt 
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Çağrı Bakar 
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cagribakar@hotmail.com 
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2010 

LATİN AMERİKA BAĞIMSIZLIĞININ 200. YILI 



 
Tarihi Şüphe Üzerine Simon Bolivar’ın Mezarı Açıldı 

 
 

1830’da ölen ve Latin Amerika’nın 
kurtarıcısı kabul edilen, bağımsızlık 
savaşçısı El Libertador (Kurtarıcı) 
Simon Bolivar’ın mezarı ölümünün 
180. yılında açıldı. 20 Temmuz 
2010’da gerçekleşen bu şaşırtıcı ge-
lişmenin sebebi ise Venezuela Dev-
let Başkanı Hugo Chavez ve birta-
kım bilim insanı tarafından dile ge-
tirilen şüpheler. Simon Bolivar’ın 
ölüm sebebi tüberküloz olarak kabul 
edilse de son dönemde artan öldü-
rülme iddialarının sonucunda 
Bolivar’ın mezarı açılarak naaştan 
DNA örnekleri alındı. Venezuela 
Devlet Başkanı Elias Jaua yaptığı 
açıklamada DNA testi sonuçlarının 
önümüzdeki aylarda açıklanacağını, 
o zamana kadar söylenecek her şe-

yin ancak spekülasyon olabileceğini söyledi. 
 
Mezar tekrar kapatıldıktan sonra ise daha önce mezarın üstünü örten 7 yıldızlı Venezuela bayrağı, 2006’da 
kullanımına başlanan 8 yıldızlı bayrakla değiştirildi. Bilindiği üzere Venezuela 1811’de bağımsızlığına ka-
vuştuğunda 7 eyaletten oluşmaktaydı. 1817’de Guayana’nın da birliğe dahil olması nedeniyle Bolivar bay-
rakta sekiz yıldız olmasını arzulamaktaydı. 2006’da yapılan yapılan değişiklikle Chavez, Simon Bolivar’ın 
arzusunu 200 yıl sonra gerçekleştirmiş oluyordu. 

 

Çağrı Bakar 
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ÇİN,  ARJANTİN'İ  DEMİRYOLU AĞI  İLE  ÖRECEK  

 
 
Çin, Arjantin'de, demiryollarına 10 milyar dolarlık yatırım yapacak. İki ülke arasındaki anlaşma, 
Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernández'in 14 Temmuz 2010’da gerçekleşen Pekin ziyareti sıra-
sında imzalandı. 
 

 
Çin'e 5 günlük resmi ziyarette bulunan Arjantin Devlet 
Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, milyarlarca dolar-
lık demiryolu sözleşmesine imza attı. Anlaşmalar uyarınca, 
Çin'in Arjantin’de 10 ayrı demiryolu projesini 2-5 yıl ara-
sında inşa etmesi öngörülüyor. Teknoloji transferini de 
kapsayan projelerin finansmanını da büyük ölçüde Çin ta-
rafının üstlendiği belirtiliyor.  
 
Küresel pazarlarda etkinliğini giderek artıran Çinli demir-
yolu şirketlerinden en büyüğü olan CSR, yalnızca geçen 
yıl 1,2 milyar dolarlık yurtdışı sözleşmelerine imza attı. 
Şirketin 2001 yılı ihracat tutarı ise, tamamına yakını geri 

kalmış ülkelere olmak üzere yalnızca 59 milyon dolardı.  
 
     Şanghay Borsası, bu antlaşmaların ardından yüzde 0.82 yükselişle 2470 puandan kapandı. Sabah seansı-
na hızlı başlayan borsa, kapanışa doğru gelen satışlarla hız kesti. Borsada olağan ortalamanın biraz altında 
70 milyar yuan işlem hacmi oluşurken, ABC arzına ön talep veren fonların serbest kalmasıyla borsada liki-
ditenin 100 milyar yuanı aşması bekleniyor. 
 

Elif Durkal 
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Bolivya Deniz Yolu Çıkışı İçin Şili ile Görüşmelere Başladı 

 
 
Bolivya Başkanı Evo Morales, Bolivya’nın ihtiyacı olan denize çıkış noktası için gereken görüşmelerde 
Şili’nin, Bolivya’nın hazırladığı “yol haritasını” kabul etmesini beklediklerini bildirdi. 
 
Başkan Evo Morales görüşlerini, Bolivya ve Şili Dışişleri Bakan Yardımcılarının Bolivya’nın başkenti La 
Paz’da gerçekleştirdikleri bir dizi görüşmeden sonra bir basın toplantısında açıkladı.  
 
Morales, “Dışişleri Bakanımız Peru’da gerçekleştirilen Amerikan Devletleri Örgütü toplantısı sırasında bir 
yol haritası çizerek bu yolda ilerlememiz gerektiğini söyledi. Belli bir eksen üzerinde hareket etmek her 
zaman zor olmuştur ve bu zaman alacağı anlamına gelir, ama eminim ki iki ülke arasında yapılan 
toplantılardan bir sonuç çıkacaktır” dedi.  
 
Bolivya Devlet Başkanı, “Bolivya için egemenlik her zaman büyük bir öneme sahip olmuştur, 
görüşmelerde bu konu da konuşuluyor, zamana ve çok çalışmaya ihtiyacımız var ama iki ülkenin 
başkanları, hükümetleri ve silahlı kuvvetleri arasında olan güven duygusunun büyük bir avantaj olduğunu 
düşünüyorum” diye ekledi. 

Şekil 1: Şavaştan önce ve sonra üç 
                 ülkenin sınırları. 
 

Yiğit Bozkurt 
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Geçmişi Şili ile Bolivya arasında meydana gelen ve sonrasında Pe-
ru’nun da katıldığı Pasifik Savaşı’na kadar uzanan ve nedeni 
Atacama Çölü’nde keşfedilen güherçile ve guano kaynaklarının 
paylaşılamaması olan bu anlaşmazlık, 1884’ten beri Bolivya’nın 
denize açılan toprağının bulunmamasına neden oldu 19. yüzyılda 
hem Şili ve hem de Bolivya bu toprakların kendilerine ait olduğunu 
iddia etmekteydi. Bu anlaşmazlığın sonucunda meydana gelen sa-
vaşı kaybeden Bolivya denize açılabilme fırsatını kaçırdı. 1904’te 
Bolivya ile Şili arasında imzalanan barış antlaşmasına rağmen iki 
ülke arasında gerginlik her dönem hüküm sürdü.  
 
Bolivya’nın toprak talebini kesinlikle kabul etmeyeceklerini belir-
ten Şili yönetimi, bununla beraber Bolivya’ya deniz yolu için bir 
koridor açma fikrine sıcak baktıklarını belirtti. 



EKVADOR YASUNİ-ITT (ISHPINGO TAMBOCOCHA TİPUTİNİ)  
ÇEVRESEL GİRİŞİM  PROJESİNİ İMZALADI 

  
 3 Ağustos 2010’da, Ekvador hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi (UNDP- United 
Nations Development Programme) arasında Yasuní-ITT (Ishpingo Tambococha Tiputini) olarak adlandırı-
lan Çevresel Girişim Projesi’nin imzalandı. 
 
  Bu anlaşmayla Amazon ormanlarındaki Yasuní Milli Parkı’nın Ishpingo Tambococha Tiputini ola-
rak adlandırılan bölgesinde yer alan 846 milyon varile varan petrol rezervinin yer altından çıkarılmamasına 
karar verildi. Bu bölge dünyanın en geniş biyolojik çeşitliliğe sahip olan, yerlilerin dışa kapalı bir yaşam 
sürdüğü ama aynı zamanda Ekvador’daki en geniş petrol rezervine sahip bölgesi. Yasuni’deki petrol rezer-
vinin çıkarılması bir çok bitki ve hayvan türünün yok olmasına ve bölgedeki yerli halkın zarar görmesine 
sebep olabilecek bir tehdit unsuru oluşturuyor. Bu nedenle  rezervin çıkarılması yerine Ekvador için çeşitli 
milletlerin ve kuruluşların ülke ekonomisine katkı sağlayacağı finansal bir destek oluşturulacak. 
 
 Devlet Başkan Yardımcısı  Lenin Moreno Amazon Ormanları’nda 7 milyar dolarlık petrol rezervi 
bulunduğunu ancak dünya devletlerinden Ekvador’a 3.5 milyar dolarlık yardım sağlandığı taktirde Ama-
zonlara girmeyeceklerini belirtmiş ve tüm dünyayı bu konuda duyarlı olmaya davet etmişti. Moreno, bu 
petrol rezervlerinin çıkarılması durumunda 407 milyon ton dolayında karbondioksitin açığa çıkacağını ve 
bu durumun, dünyanın akciğerlerinin iflas etmesine neden olabileceğini sözlerine ekleyerek bu yardımın 
doğal yaşamı korumak adına yapılacağını belirtti. 
 
  Ekvador'un yoksul bir ülke olduğunu ve gelişmek istediğini anlatan Moreno, ''Bunun için ekono-
mik güce ihtiyacımız var. Şu teklifi yapıyoruz; dünyayı en fazla kirleten ülkeler projemize destek vererek 
bize yardım etsinler'' dedi. 
 
 Yasuní Milli Parkı’ndaki 846 milyon varil petrolün yer altında bırakılmasını öngören tasarının uy-
gulanması için ilk somut adım anlamına gelen anlaşma, Ekvador hükümeti yetkilileri ve Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı Yardımcı Yöneticisi Rebeca Grynspan tarafından imzalandı. 
 
 Anlaşmayı imzalayanlar arasında yer alan Hazine Bakanı María Fernanda Espinosa bu anlaşmanın 
Yasuní ITT Çevresel İnisiyatif Projesi’nin tam anlamıyla ortaya çıkışının belgesi niteliğinde olduğunu ve 
bunun bir dönüm noktası, bu konudaki ilk büyük adım olduğunu sözlerine ekledi. 
 
 Espinosa 407 milyon ton karbondioksitin açığa çıkmasının önüne geçmesi öngörülen projenin Al-
manya, Belçika, İspanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Norveç gibi ülkelerin desteğini aldığını hatırlattı. Pro-
jeye en büyük desteği 13 yılda 650 milyon Euro yardım yapmayı vaat eden Almanya verdi. 
 
 Rebeca Grynspan, Ekvador’un bu konudaki duyarlılığının insanlık için yenilikçi, cesur, öncü bir 
adım olduğunu söyledi. Aynı zamanda dünyayı daha iyi bir hale getirmek ve vatandaşlarının refah düzeyini 
artırmak, iklim farklılaşmasının ayırdında olmak için farklı bir yola işaret ettiğini belirtti. 

       
Kaynak: El Universal 3 Ağustos 2010 

 
¹Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)’in raporuna göre dünyada en fazla 
petrol rezervine sahip olan Suudi Arabistan’da 2009 yılında 266,710  milyar ton varil ham petrol  rezervi olduğu saptanmıştır. 
Türkiye’de bu rakam 300 milyon varildir. Ekvador’da ise 4,660  milyar varildir. Yani Yasuni bölgesinde saptanan 1 milyar vari-
le yakın petrol rezervi ülkenin toplam rezervinin yaklaşık dörtte biri kadardır. Türkiye rezervlerinin ise 3 katından fazladır. Bura-
dan anlaşılacağı gibi bölgede saptanan rezerv ülke için oldukça önemli bir miktardır.  

Esra  Kılıç 
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26 EYLÜL 2010 VENEZUELA 
PARLAMENTO SEÇİMLERİNE DAİR DEĞERLENDİRME 

 

Hugo Chávez Frias, 1998’in son günlerine yaklaşırken gerçekleşen seçimlerden ezici bir farkla ga-
lip olarak ayrıldığında ve Venezuela’nın 52. devlet başkanı olacağı kesinleştiğinde askeri bir geçmişe sahip 
olmasının yanı sıra bu askeri geçmişe bir darbe girişimi ve hapiste geçen birkaç yıl eklemiş popülist bir po-
litikacı olarak görülmüştü. Ancak, Venezuela’da Chávez yönetiminde geçen 11 yıl içinde Chávez’in popü-
list bir politikacı mı olduğu yoksa gerçekten halkın on yıllardır mücadelesini verdiği birçok hakkı ve imka-
nı halka sağladığı için mi bu kadar büyük destek gördüğü tartışıldı. Bu süre zarfında Chávez attığı her 
adımla Venezuela’daki çoğunluğu oluşturan yoksul kesimlerin sevgisini kazanırken öteki taraftan o zamana 
kadar devlet yönetiminde sahip olduğu bütün kazanımlarını bir şekilde yitiren ya da yitirme tehdidi altında 
olan “düşman” burjuvazi-kilise ittifakını karşısında buldu. Yine bu süre içinde ortaya sosyalizm ve kısaca 
Latin Amerika milliyetçiliği olarak nitelenebilecek Bolivarcılığın(1) karışımı olan bir ideoloji attı: “21. 
Yüzyıl sosyalizmi”.  

 
Bu 11 sene içerisinde, 1998’deki başkanlık seçiminden başlamak üzere birçok seçim ve referandu-

ma giren Chávez ve adları değişen Chavist partiler uzun süreli bir zafer dizisi ortaya koydular. 1998’deki 
Başkanlık seçimlerine MAS (Movimiento al Socalismo – Sosyalizme Doğru Hareket), PCV (Partido 
Comunista de Venezuela – Venezuela Komünist Partisi), MEP (Movimiento Electoral del Pueblo – Halkın 
Seçim Hareketi) ve Patria Para Todos (Herkes İçin Vatan) partilerinin oluşturduğu MVR (Movimiento 
Quinta República – Beşinci Cumhuriyet Hareketi) adayı olarak katılan Chávez, geçerli oyların %56’sını 
alarak en yakın rakibi Henrique Salas Römer’e yaklaşık %16 fark attı. Bu seçimlerde aslında böyle bir tab-
lonun çıkacağını önceden kestirmek mümkündü. Çünkü, zaten Şubat 1989’da Venezuela’nın başkenti 
Karakas’ın geniş banliyölerinde başlayan yoksul ayaklanması Venezuela’da çoğunluğu oluşturan alt sınıf-
ların artık sabrının kalmadığını dünyaya haykırmıştı. Bu ayaklanma kanlı bir şekilde bastırılsa da 
Chávez’in albay rütbesiyle liderlik ettiği ve Carlos Andrés Pérez hükümetine yönelen darbe girişimi artık 
Venezuela’da işlerin değiştiğini ortaya koydu. Halkın önemli bir kesiminin bu darbeci albaya verdiği üstü 
kapalı destek ise Venezuela’da ileriki dönemde gerçekleşecek değişimin belki de ilk işaretleriydi. Bu yüz-
den, zaten on yıllardır, ikisi de ekonomik olarak birbirine yakın ve genellikle alt kesimin aleyhine politika-
lar izleyen, COPEI (Hristiyan-Demokrat Parti) ve AD (Acción Democratica – Demokratik Hareket) arasın-
da seçim yapmak zorunda bırakılmış halk yığınları Chávez’in getirdiği umudu karşılıksız bırakmadı. Bu 
noktadan sonra ise, 2010 seçimlerine gelene kadar Venezuela’da siyasi arenada nelerin değiştiğini görmek 
ve bir öngörüde bulunabilmenin mümkün olması için halkın geçen 11 senedeki tepkilerini hızlıca görmek 
gerekli. 

Nisan 1999’da %37 gibi düşük bir katılımla gerçekleştirilen ilk referandumda ileride Bolivarcı olarak ad-
landırılacak yeni bir Anayasa yapılmasına evet diyenlerin oranı %88’di. Aynı Anayasa Aralık 1999’da ona-
ya sunulduğunda ise seçmenlerin %71’i “Evet” dedi. Yeni Anayasa yapıldıktan sonraysa Chávez hem 21. 
Yüzyıl sosyalizmini uygulamaya geçirmek için hukuki olanaklara kavuşmuş hem de arkasına aldığı geniş 
kitlelerle daha kendine güvenli bir şekilde hareket etmeye başlamıştı. Bu dönem Chávez yönetiminin en 
radikal adımlarını attığı dönem oldu. Barrio denen gecekondu mahallelerine ücretsiz sağlık ve eğitim hiz-
metinin götürülmesi; tekelleşmelerin olduğu sektörlere ve özellikle petrol sektörüne önemli devlet müdaha-
leleri ve hızla gerçekleştirilen toprak ve işletme, banka, fabrika, şirket kamulaştırmaları; kamulaştırılan top-
rak ve fabrikaların köylü ve işçilerin yönetimine bırakılmasıyla daha radikal bir sosyalist yapılanmaya ge-
çiş; uluslararası alanda atılan adımlarla özellikle Latin Amerika’ya Bolivarcı fikirlerin yayılması bu döne- 
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me rastlar. 

2002’de 3 gün süren bir darbeyi halkın desteğiyle atlatan Chávez, 2004’te geri çağrılmasına(2) yö-
nelik yapılan referandumda da oyların %58’ini alarak güven tazeledi. Bu referandumda görüldü ki önceden 
11 milyon seçmenin 3 milyonunun desteğine sahip olan Chávez artık sadece alt kesimlerin değil önceden 
muhalif ya da kararsız olan seçmenin de güvenini kazanarak oy toplamını 6 milyona yaklaştırmıştı. 
2007’de Chávez yönetimini sağlamlaştıracak Anayasal değişiklikler öngören bir Anayasa reform paketi %
51’e %49’luk bir farkla reddedildiğinde Chávez’in kaybettiği ilk referandum tarihe geçti. Ancak bu refe-
randumda “Hayır” oyunun kazanmış olması, bir nevi olumlu bir katkı ortaya koydu ve Chávez yönetiminin 
anti-demokratik bir alana kayacağına dair suçlamaların uzun süre daha önüne geçildi. 2009’da ise seçilmiş 
devlet görevlilerinin seçimlerde istedikleri kadar aday olabilmelerine hak tanıyan bir Anayasa değişikliği 
büyük tartışmaların ardından %55’e %45’lik bir oyla kabul edildi. 

 
 Parlamento tarafında ise Hugo Chávez Başkan seçildikten sonra 2000’de gerçekleştirilen ilk seçim-
lerde partisi MVR, oyların %44’ünü alarak 165 sandalyeli Ulusal Meclis’te 91 sandalye kazandı. 2005 se-
çimlerinde ise 2002’de bir darbe girişimi atlatan, 2004’teki geri çağırma referandumundan zaferle ayrılan 
Chávez’in partisi MVR, Meclis’teki 167 sandalyenin 114’ünü kazanarak çoğunluğunu sağlamlaştırdı.  
 
 26 Eylül 2010 Meclis seçimleri yaklaşırken bu 11 senelik 
tarih çok önemli ipuçları barındırıyor. Se-çim ve referandum ma-
ratonu incelendiğinde Venezuela’da bu dönemde belki de kazanı-
lan en önemli şeyin on yıllardır ülkenin yükünü omuzlayan ancak 
buna rağmen siyasi sahneden uzak kalan milyonların siyasette 
boy göstermeye başlamış olması. Bu durum, Venezuela’da zen-
ginliği elinde bulunduran muhafazakar kesimden ciddi tepkiler 
alsa da önümüzdeki seçimlerde katılımın rekor düzeye ulaşacağı-
nı söylemek düşünülmeden ortaya atılmış bir tahmin gibi görün-
müyor. 

 Ancak bu artışın bu sefer Chávez’in yararına mı zararına 
mı olacağını kestirmek biraz zor. Çünkü, bu artışta muhalefetin 
günden güne Chávez hükümetine diş bilemesi, taraflar arasındaki rekabetin ve söylemin sertleşmesi ve ra-
dikalleşen Chávez’den “kurtulmak” isteyenlerin sayısının artması etkili. Chávez’in bu zamana kadar zen-
ginleri ikinci plana itip ülkenin özellikle petrol gelirlerine dayalı kaynaklarını yaşam standartları çok düşük 
olan yoksullara aktarması her ne kadar bir gereklilik ve insanlık ödevi gibi algılansa da sınıf çatışmalarında 
her zaman olduğu gibi etki tepkiyi de doğuruyor. Yoksullar önceden zenginlerin sahip oldukları alanlarda 
boy göstermeye başladıkça ve zenginler Karakas’ın ve zengin şehirlerin merkezindeki dar bölgelere sıkış-
tıkça muhalefet de giderek saldırganlaşıyor. Ancak esas önemli olansa bu durumun zenginler tarafından 
nasıl algılandığı değil arada kalan kararsızlara nasıl yansıdığı. Son dönemdeki durum bu açıdan Chávez 
tarafına pek ümit verici görünmüyor. 

 Seçim sonuçlarını ciddi şekilde etkileyebilecek bir diğer konu ise ülkede artan ekonomi ve güven-
likle ilgili sorunlar. Venezuela, uzun süredir 2004’te Dünya Bankası verilerine göre %17 büyüyen 
Venezuela ekonomisi bu büyümeyi 2005 ve 2006’da %10.3, 2007’de %8.4 gibi oranlarla sürdürdü.(3) An-
cak, 2009’a gelindiğinde dünya piyasalarını alt-üst eden ekonomik kriz Venezuela’yı da vurdu ve gerçekle-
şen bu hızlı büyüme bir anda tersine döndü. Ekonomi 2009-2010 döneminde küçülme sinyalleri verdi. Bu 
da tabi ki ülkede alım gücünün düşmesine, fiyatların artmasına, işyerlerinin kapanmasına, kısaca hayat pa-
halılığı ve işsizliğe yol açtı. Chávez’in şanssızlığı ise tüm bunların 2010 seçimlerinin hemen öncesinde 
meydana gelmesiydi. Her ne kadar 2010’un sonlarına yaklaşırken ekonomi toparlansa da; yaralar hala ta- 
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PSUV, seçim çalışmalarına havai fişeklerle 
başladı. 



mamen sarılmış değil. 

 Aynı şekilde, hükümeti endişelendiren bir diğer 
konu da ülkedeki şiddet olaylarının artması. Bu durum 
hükümeti çok zorluyor. Ağustos’un ortalarında muhalif 
gazete “El Nacional” bir habercilik skandalına yol açarak 
devlet morgunda bulunan ve şiddet olaylarında ölenlere 
ait cesetlerin yer aldığı bir resmi başsayfadan yayımlamış-
tı. Hükümet de buna karşılık olarak yazılı basında hiçbir 
şiddet olayının haber yapılamayacağına dair bir karar çı-
kararak başka bir skandala imza attı. Neyse ki hükümet, 
“diktatörlük” iddialarını tekrar ayyuka çıkaran bu kararın-
dan kısa sürede vazgeçti; ancak son dönemde ortaya çıkan 
haberler halen durumun hükümet adına çok zor olduğunu 
gösteriyor. 2009’da Başkan Yardımcısı Ramon 
Carrizales’in talebiyle Venezuela’nın resmi istatistik kuru-
mu INE (Instituto Nacional de Estadísticas – İstatistik 
Ulusal Enstitüsü) tarafından hazırlanan ancak “El 
Nacional”in iddiasına göre sonuçları halka açıklanmayan rapora göre 2009’da 16.917 adam kaçırma, 
19.133 cinayet gerçekleşti.(4) Hükümetten, bu rakamların çok abartıldığı, işlenen cinayet sayısının 2010’un 
ilk üç aylık döneminde %8 azaldığı cevabı(5) gecikmese de artan şiddet olayları hükümetin üzerinde gide-
rek daha fazla baskı oluşturuyor.  
 
 Son dönemde yapılan anketlere bakılacak olursa muhalefet ve iktidara destek veren yayın organları-
nın sonuçları doğal olarak farklılık gösteriyor. Hinterlaces’in Haziran 2010’da yaptığı ankete göre 
Chávez’in halktan gördüğü destek halen %41 gibi ciddi bir oranda. Kurumun başkanı Oscar Schemel ise, 
muhalefetin seçimlerde daha çok oy alacağını ancak seçim bölgelerinde yapılan değişiklikler nedeniyle da-
ha fazla sandalye kazanamayacağını söylüyor.(6) İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Jesse Chacón tarafından 
yönetilen GIS-21 adlı araştırma kurumunun Ağustos 2010’da gerçekleştirdiği ankete göre ise Chávez’in 
halktan aldığı destek hala %58 seviyesinde ve halkın %63.8’i Chávez’in geçen 11 yılda ülke için olumlu 
şeyler yaptığını düşünüyor. (7) 

 Chávez hükümeti her ne kadar ekonomik sorunlar, şiddet olayları, yolsuzluk suçlamaları gibi sorun-
larla karşılaşsa da halen halktan önemli bir destek görüyor. Muhalefet bu dönemde önceden olduğundan 
daha aktif ve muhalefet tarafından boykot edilen seçimler geride kalmış durumda. Chávez’in partisi PSUV 
(Partido Socialista Unido de Venezuela – Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi) ise seçimlere PCV ittifakıy-
la katılıyor ki bu da oyların sol partiler arasında bölünmesi tehlikesini ortadan kaldırıyor. Yukarıda sayılan 
tüm olumsuzluklara rağmen(8) önümüzdeki seçimlerde Chávez yönetiminin elinde bulunan sandalye sayı-
sında önemli bir düşüş beklemek yanlış olur. Zaten seçim yasaları muhalefetin çoğunluğu ele geçirmesi 
için %55’ten fazla oy almasını gerektirecek bir tablo ortaya koyuyor. 165 sandalye bulunan Meclis’te 
Chávez hükümeti elinde bulunan önemli çoğunluğu koruyacak gibi görünüyor. Muhalefet ise elinde bulu-
nan sandalye sayısını dikkate değer bir oranda arttıramayacak. Ancak muhalefetin önceye göre alacağı her 
fazladan oyun sembolik değerini göz ardı etmemek gerekir. Muhalefetin lehine çıkacak %50’ye yakın bir 
oy oranı, çoğunluğu getirmese de dengeleri derinden etkileyecektir. 

 Sonuçta, eğer bir siyasi mucize gerçekleşmez ve Venezuela’daki dengeler kökten değişmezse 26 
Eylül 2010 Parlamento seçimleri Chávez’in seçim zaferleri arasına rahatlıkla girecektir. Ancak, seçimlerde 
muhalefetin doğal ve beklenen kazanımları ne kadar az ve etkisiz görülse de Chávez hükümeti eğer gerekli 
önlemleri almaz ve diğer kesimleri dikkate almadan radikalleşmeye devam ederse ilerleyen seçimlerde da-
ha ciddi bir rekabetle karşılaşabilir. Tabi ki, Chávez hükümetinin ülke için olumlu sayılabilecek kazanımla- 
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Venezuela’da muhalefet özellikle başkent Karakas ve 
Zulia’da güçlü. En güçlü iddialardan biri ise basın 
özgürlüğünün kısıtlanması. 



rı yasalar ve halkın onayına dayanarak sürdürmesi halinde, uzun yıllar daha ülkeyi yönetmesi mümkün. Bu 
durumda dünyanın önemli bir kesiminin gerçekleşmesi için Venezuela’ya bel bağladığı kalıcı değişime uy-
gun ortam da oluşabilir ve dünya “Tarihin Sonu”nun(9) gelmediğini tekrar görebilir. 
 

SONNOTLAR: 

(1) Adını 1783-1830 yılları arasında yaşayan, Latin Amerika ve Venezuela bağımsızlığının öncü fikir 
adamlarından olan Simón Bolívar’dan alan Bolivarcılık, öncelikle Latin Amerika ülkelerinin dış güç-
lerden bağımsızlığını, ikinci aşamada da tek ve güçlü bir Latin Amerika devleti idealini yansıtır.  

(2) Seçilmiş bir temsilcinin referandum yoluyla halk tarafından geri çağrılarak görevinin bıraktırılması 
birçok ülkede uygulanan ancak bizim Anayasamızda tanınmamış demokratik bir haktır. 

(3) http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG. 
(4) http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gHEQLw8uHsMThjfw-aA-G5z1Zr_g 
(5) http://abn.info.ve/node/13124  
(6) http://www.eluniversal.com/2010/08/19/pol_ava_hinterlaces:-oposici_19A4354971.shtml  
(7) http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/156086/segun-encuestadora-gis-xxi-chavez-mantiene-

58-de-valoracion-positiva/  
(8) Chávez’in 11 yıldır yaptığı olumlu şeyler uzun bir yazının konusu olabilecekken burada birkaç tane-

sini kısaca sıralamakta fayda var: * Ülkede uzun süre boyunca göz ardı edilen yoksul kesimlerin ya-
şam standardının yükseltilmesi. * Sağlık ve eğitimden herkesin ücretsiz yararlanmasının sağlanması. 
* Okuma-yazma seferberliği ile okuma-yazma oranının neredeyse %100’e ulaşması.* Yoksullukla 
mücadele çerçevesinde büyük şirketlerin kamulaştırılması ve bu şirketler ve fabrikaların işçilere dev-
redilmesi. * Kamulaştırılan büyük arazilerin topraksız köylülere dağıtılması. * Venezuela’da iş yapan 
dünyaca ünlü tekellere ait şirketlerin kamulaştırılarak devlet kaynaklarının ülke dışına çıkarılmasının 
önlenmesi. 

(9) “Tarihin Sonu”, ABD’li uluslararası ilişkiler teorisyeni Francis Fukuyama’nın Soğuk Savaş sonrası 
dünyaya dair tezi ve aynı tezi savunduğu kitabının adıdır. Soğuk Savaş sonrasında bir dönem ciddi 
şekilde destek görmüş bu görüşe göre Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla birlikte liberal Batı kesin 
zaferini ilan etmiştir. Bundan sonra siyaseten liberal, ekonomik olarak kapitalist yönetimler dışındaki 
yönetimlerin varlıkları marjinal durumlar olarak kabul edilecek ve tüm rejimler giderek bu Batı tarzı 
siyasi ve ekonomik ilkeleri kabul edecektir. Ancak, hem anti-demokratik rejimlerin özellikle Asya ve 
Afrika’da devam etmesi ve kimi zaman güçlenmesi; hem de Küba, Kuzey Kore gibi sosyalist rejimle-
rin varlıklarını halen sürdürmesi bu tezin kısa süre içerisinde çürümesine yol açmıştır.  

 
Çağrı Bakar 
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Fidel Castro’ dan Yeni Kitap: “Sierra’nın Tüm Yollarında: Stratejik Zafer”  
 

84 yaşına giren Küba Devrimi’nin Kahramanı ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro uzun süren rahatsızlığı 
sebebiyle kamuoyundan uzak kalmıştı. Ancak, bu süre sonunda Castro 1958’de Fulgencio Batista (d. 1901-
ö. 1973) diktatörlüğüne karşı Sierra Maestra Dağları’nda başlattıkları mücadeleyi anlatan bir kitapla kamu-
sal hayata döndü. 
 
Castro, kitabının tanıtımında bir saat boyunca kitabından pasajlar okudu ve yapıt üzerine yorumlar yaptı. 
896 sayfalık kitabın bu kadar hızlı bir sürede tamamlanmasına rağmen bu kadar kaliteli bir eserin ortaya 
çıkmasının kendisini şaşırttığını belirten Fidel Castro, konuşmasını Devrim’de görev almış Ramiro Valdés, 
Guillermo García gibi komutanların önünde yaptı. 
 
Fidel Castro kitapta Sierra Dağları’nda 300 gerillanın Batista’nın ordusunun 10.000 askerinin saldırısına 
karşı kazandığı zaferi anlatırken dağlardaki savaşta kahramanlık gösteren ve mücadelelerde ölen savaşçıla-
rın adlarını saydı ve Devrim’in insancıl ruhunu ve adalet duygusunu övdü. 
 
Fidel Castro, kitabın ikinci cildini hazırlamakta olduğunu ve bu ciltte de İsyan Ordusu’nun 1 Ocak 1959’da 
yönetimi ele geçirmesine imkan tanıyan son saldırısını anlatacağını söyledi ve “Bu kitap üzerine hastalı-
ğımdan önce aylarca çalıştım ve şimdi kitabın ikinci kısmını da yazmak konusunda büyük bir heyecan du-
yuyorum ve eğer ekibim farklı bir ad önermezse yeni kitabın adının da ‘Son Stratejik Karşı-Saldırı’ olması-
nı düşünüyorum” dedi. 
 
Kitapta Castro’nun kısa bir otobiyografisi de bulunuyor. 25 bölümden oluşan kitapta bunun yanında harita-
lar, şemalar, grafikler ve Devrim sırasında iki ordunun da kullandığı silah tipleriyle ilgili resimler de yer 
almakta. 
 
Kaynak: cubaencuentro.com 

Çağrı Bakar 
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EKVADOR TÜRKİYE TİCARİ İLİŞKİLERİ GELİŞİYOR 
 
 Türkiye Ekvador Büyükelçisi Augusto Saa’nın başkanlığında, Ekvador  Ticaret Odası Başkanı 
Borys Mejía ve Ekvador İhracat ve Yatırımı Geliştirme Örgütü (CORPEI- Corporación de Promoción de 
Exportaciones y  Inversiones) Başkanı Julio Moscoso’nun da katılımıyla “Ekvador ile İş Geliştirme Semi-
neri” 6 Temmuz 2010 tarihinde TOBB Plaza’da gerçekleştirildi. Seminere Türkiye’nin önde gelen sanayi   
firmalarını bünyesinde toplayan Türk Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliği yaptı. 
 
 İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve Latin Amerika ülkelerine olan farkındalığı artırarak tica-
ri ilişkilerin gelişimine katkı sağlamak isteyen katılımcıların bir araya geldiği seminerde Büyükelçi Saa 
Corriere ülkesinin coğrafi ve jeopolitik konumu, ithalat ve ihracat potansiyeli, uluslararası pazardaki ticari 
payı ile ekonomik gelişmişlik düzeyinden bahsettiği bir sunum gerçekleştirdi. 
 
 Türkiye ile Ekvador arasındaki ticaret hacmi ve ikili ilişkiler üzerine bilgilendirmelerin yapıldığı bu 
girişim ülkeler arasındaki ticaret potansiyelinin ortaya konması bakımından da fayda sağlayan bir çalışma 
oldu. 
        
Kaynak: Radio Sucre, Ekvador Dış İşleri Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Web Sitesi 

Esra Kılıç 
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EKVADOR BAĞIMSIZLIK GÜNÜNÜ KUTLUYOR 

 
Ekvador’un başkenti Quito 8 Ağustos akşamı 
“Özgürlük Kutlaması”  ve 10 Ağustos 
1809’da yapılan İlk Bağımsızlık Çağrısı’nın 
200. yılını anmak için ışıklara büründü. 
Ekvador İspanya’dan ayrılarak bağımsızlığını 
kazanan ilk Latin Amerika ülkesi olma özeli-
ğini taşıyor. 
 
20.30’dan itibaren çeşitli gruplar kutlamalar 
için Bağımsızlık Meydanı’nda yerlerini aldı-
lar. Başkan Rafael Correa da gece boyu süre-
cek kutlamalara katıldı. 
 
Başkan yardımcısı Lenin Moreno mevcut sis-
temin her alanda kurumsal güçlenmeye destek 

olduğunu ve bu konuya önem verdiğini belirtti. 
 
Genelkurmay Başkanu Ernesto González 10 Ağustos 1809 gününü anma buluşmasının, bütün Ekvador as-
kerlerinin milli güvenlik ve demokrasinin savunulması konusunda sözleşmesi anlamına geldiğini ifade etti. 
 
Geçtiğimiz yıl Ankara’da Büyükelçilik açan Ekvador bu yıl ilk kez Türkiye’de de düzenlenen bir resepsi-
yonla Bağımsızlık Günü’nü kutlama imkanı buldu. Hilton Otel’deki geceye Ekvador’un Ankara Büyükelçi-
si Augusto Saa Corriere ve eşi Monica Espinosa Saa ile elçilik çalışanları ev sahipliği yaptı. Çok sayıda 
seçkin davetlinin de katıldığı gecede Büyükelçi Corriere Türkiye ile Ekvador’un iki uzak coğrafya olması-
na karşın yakın dostluğu olan iki ülke olduğunu ve Türkiye’nin ilk Ekvador Büyükelçisi olmaktan mutluluk 
duyduğunu dile getirdi. 

Esra Kılıç 



Şili’nin Copiapó Şehri Yakınlarında Bulunan San Estaban Madeni’nde Göçük Altında 

Kalan 33 Madenciye Ulaşılmaya Çalışılıyor. 

Şili’nin Copiapó şehrine elli beş kilometre uzaklıkta bulunan San Estaban bakır ve altın madeninde 
yapılmaya başlanan arama kurtarma çalışmaları, 5 Ağustos 2010 Perşembe günü saat ikiden beri haber alı-
namayan otuz üç madenciye ulaşmaya çalışan bir grup jeolog, mühendis ve arama kurtarma gönüllüsü eşli-
ğinde devam ediyor. 

 
Zemindeki elverişsiz toprak yapısı yüzünden kurtarma çalışmalarına güvenlik nedeniyle ara verilir-

ken San Esteban madeni genel müdürü Alejandro Bohn Cumartesi günü itibari ile madencilere ulaşmak 
için ellerinde bir çözüm olmadığını söyledi. Madenlerden Sorumlu Bakan Laurance Golborne ve kurtarma 
ekibinin başındaki kişi Pablo Ramirez, konunun uzmanlara bırakıldığını ve alternatif bir çözüm yolu bulu-
nacağını belirttiler. 

 
Kayalardan örülü bir dağ madeni içinde sıkışıp kalan madenciler için çözüm kısa zamanda bulundu. 

Kurtarma ekibinin yemek yemek ve dinlenmek için durdukları sırada beş farklı noktadan sondaj yaparak 
içeride sıkışmış madencilere ulaşma fikrinde hemfikir olundu. Beş adet sondaj makinesinin Pazar günü ma-
dene getirilmesi ile kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı. 

 
Bütün bunlar olurken hükümet bütün bakanlıklara ve ilgili kurumlara maden şirketinin izinlerinin 

kontrol edilmesini ve soruşturma açılması emrini verdi. 
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Şili Cumhuriyeti Başkanı Sebastián 
Piñera: “Bütün soruşturmaların eksik-
siz yapılacağına ve böyle bir facianın 
bir daha meydana gelmemesi için so-
rumluların bulunup cezalandırılacağı-
na dair söz veriyorum.” 
Çalışma Bakanı Camila Merino:  
“Dürüst olmamız lazım. Zaman geç-
tikçe madencilerin hayatta kalma ola-
sılıkları azalıyor” derken Sağlık Baka-
nı Jaime Manalich ise “Makineler 
günde 100 metre ilerliyor. Sondajın 
madencilerin olduğu bölüme kadar 
ulaşması yedi gün kadar gecikebilir” 
açıklamasında bulundu. 
 

Madenlerden Sorumlu Devlet Bakanı Golborne madencilerden ümitlerini kesmediklerini zira ma-
dencilerin güvenlik bölgesine ulaşmış olmaları durumunda, orada bulunan yiyeceklerle bir süre daha daya-
nabileceklerini söyledi. 

 
1889 yılında açılan maden 2007 yılında meydana gelen kazada bir jeolog yardımcısının hayatını 

kaybetmesi sebebi ile kapatılmıştı. Yapılan jeo mekanik bir araştırma sonucunda 2008 yılında tekrar açılan 
madenin genel müdürü Alejandro Bohn, bütün izinlerinin yasal olduğunu ve kanuni yükümlülüklerini ek-
siksiz yerine getirdiklerini söyledi. 

 
8 Ağustosta gelen 5 sondaj makinesine ek olarak bölgedeki diğer madenlerden 10 adet daha makine 

istendiği bildirildi. Makine başına günde 100 metre sondaj çalışması yapıldığı belirtildi. Bakan Golborne 
ayrıca 295 metre seviyesine indiklerini fakat hava dolaşımı borularının sabit durması gerektiğinden dolayı 
bu metreden sonra çalışmanın çok dikkatli sürmesi gerektiğinin altını çizdi. Yapılacak yanlış bir hareketin 
zemindeki stabilize noksanlığından dolayı bütün madenin hava koridorunu etkileyeceğini sözlerine ekledi. 

  
Stabilizasyon sorunlarından dolayı çalışmaların aksamasına bir açıklama da sondaj ekibinin başın-

daki sorumlu mühendis Miguel Fort’tan geldi. Fort, madencilere ulaşmanın sanıldığı kadar kolay olmadığı-
nı sondaj sırasında sert kayalara denk geldiklerini ve çalışmanın yavaşladığını belirtti. 

 
Türkiye’de ise kısa zaman önce Türk Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü  

maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında 30 madenci hayatını kaybetmişti. 
 

Türk Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs günü meydana 
gelen grizu patlamasının ardından kurtarma ekipleri aralıksız çalışmış ancak patlamanın olduğu noktaya 
zamanında ulaşamadıklarından dolayı 30 madenciden ümit kesilmişti.  

 

Zonguldak Kilimli’de bulunan maden ocağı, TTK tarafından Yapı-Tek adlı müteahhit firmaya ihaleyle ve-
rilmişti. Patlamanın meydana geldiği Karadon Maden Ocağı’nda henüz kömür çıkarılmıyordu. Taşeron şir-
ket 540 metre yerin altına inilen mesafede yeni kömür çıkarılması için galeri sürme işini yapıyordu. Yani 
önce galeri oluşturulacak ve ardından TTK personeli orada yeni yataklarda kömür üretimi gerçekleştirecek-
ti. Taşeron şirkete bağlı işçiler galeri açmak için patlatma da yapıyordu. 17 Mayıs günü öğle saatlerinde 
yapılan patlatmadan yaklaşık 30 dakika sonra grizu patlaması meydana geldi.  
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Patlamanın ardından yüksek basınçla birlikte 
Karadon’daki ‘kafes’ adlı, yerin altına inmeye 
yarayan asansör kullanılamaz hale geldi. Bu 
nedenle kurtarma çalışmaları buradan yapıla-
mayınca Karadon Maden Ocağı’nın yeraltından 
birleştiği yaklaşık 2 bin 500 metre mesafedeki 
diğer bir maden olan Gelik Maden Ocağı’na 
yönelindi. Buradan yeraltına inen kurtarma 
ekipleri ilk önce madende biriken zehirli kar-
bon monoksit gazını temizlemeye çalıştı. 19 
Mayıs günü sabah saatlerinde bu temizliğin bit-
tiği açıklandı. Ardından da göçük oluşan yerin 
açılması için çalışmalara başlandı. Fakat ma-
dencilere ulaşıldığında artık çok geçti.  
  
 17 Mayıs’ta meydana gelen grizu patla-
masının meydana geldiği Türkiye Taşkömürü 
Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlü-
ğü’ne ait Karadon servis kuyusunda hasar tespit 
çalışması yapıldı. Zonguldak 1. Asliye Hukuk 
Hâkimi Yüksel Ulutaş başkanlığında, İTÜ Ma-
den Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, öğretim üyeleri 
Prof. Dr. Nuh Bilgin, Yrd.Doç. Dr. Ramazan 
Çağlar, Yrd. Doç. Dr. İsmail Gerdemeli ve Dr. 
Murat Kuruoğlu’ndan oluşan heyet, Karadon 
Müessese Müdürü İsmail Güner ve diğer TTK 
görevlileri ile birlikte dün yerin 540 metre altı-
na indi. 
 
 Cepte sigara ve telefon 
 
 Prof. Dr. Orhan Kural,  ikisi İTÜ maden 
fakültesi, biri inşaat, biri elektrik, biri de maki-
ne fakültesinden olmak üzere beş kişiden olu-
şan bilirkişi heyetinin üç saatlik incelemenin 
ardından basına yaptığı açıklamasında, grizu 
patlamasının olması için enerjiye ihtiyaç olduğunu, ancak incelemeleri sırasında patlamanın olduğu yerde 
enerji kaynağı bulunmadığını tespit ettiklerini ifade etti.Aynı zamanda Sigarayla Savaş Vakfı Onursal Baş-
k a n ı  o l a n  P r o f .  D r .  K u r a l ,  ş ö y l e  d e v a m  e t t i : 
“İnfilakın meydana geldiği yerde infilakı başlatacak hiçbir şey yok. Ya elektrik kablosu olur, kıvılcım olur, 
ya işçi kazma ile çalışır taşa vurur kıvılcım oluşur veya oradan demiryolu geçiyordur raylardan kıvılcım 
oluşur. Bunlar zaten olmaması gereken şeyler. Gereken tedbirler de alınır. Bunların hiçbirisi yok. Burası 
hava dönüş yolu ve o işçinin orada işi yok. Orada çalışmıyor. Muhtemelen kuytu diye iş yerinden ayrılmış 
orada sigara içiyormuş. İnfilak olunca epey bir uzağa savrulmuş. Bu en büyük sebep. İkincisi cenaze sıra-
sında bir işçinin cebinde bir paket sigara, bir başkasında da cep telefonu bulunmuş. Bütün bunlar facianın 
sigaradan çıktığı ihtimalini çok kuvvetlendirdi. Diğer raporlarda ortaya konulan tezler hiçbir şekilde bilim-
sel bir gerçeği yansıtmıyor. İşçiler her şeye rağmen ne kadar tehlikeli olduğunu bile bile bir yerlerine siga-
rayı sokup gizli bir şekilde madene giriyorlar. Daha önce de birkaç kez sigara içerken yakalanmışlar. Muh-
temelen daha önceki kazaların da büyük bir kısmının sebebi sigara gibi görünüyor. Aynı şekilde Kozlu’da 
da işçinin ağzında sigara bulundu.” diyen Kural madenlerde çalışan ve sigara içen işçilerin çok daha mun- 
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Madenciler Hayatta: 
Kurtarma çalışmaları 4 ay sürebilir 

 
Yeryüzünden yaklaşık 700 metre derinde mah-
sur kalan madencilere ulaşmak için yeri kazan 
sonda 23 Ağustos’ta madencilere ulaştı. Hayat-
ta olduklarını ve bir sığınakta olduklarını not 
kağıtlarıyla yakınlarına bildiren madencilerin 
kurtarma çalışmalarının 4 ayı bulabileceği açık-
landı. Çalışmaların bu kadar uzun sürebileceği-
nin madencilere söylenmesinin ardından arala-
rından bazılarının depresyona girdiği öğrenildi. 
Bunun üzerine çalışmaları hızlandırmak için ça-
balarını artıran kurtarma ekipleri ise yeni bir 
plan sundu. Buna göre madencilere ulaşan 15 
cm’lik sonda deliği genişletilerek madencilerin 
asansör yardımıyla, teker teker yukarıya çıka-
rılabilecekleri 68 cm’ye kadar genişletilecek. Bu 
şekilde uygulanacak planla kurtarma çalışmaları 
2 ay içerisinde tamamlanabilecek. 
 Sık sık maden kazaları yaşanan Türkiye’-
de ise durum ne yazık ki hala içler acısı. Şili’de 
göçük altında kalan madencileri 15 günden fazla 
süre hayatta tutabilen türden bir sığınak Tür-
kiye’de sadece Bergama ve Mastra’daki iki altın 
madeninde bulunuyor. Bu sığınma istasyonların-
da çelik kafesli ve göçüğe dayanıklı oda, oksi-
jen tüpleri, gıda ve temiz su bulunuyor.  
 

Çağrı Bakar 



Tazam takip edilmesini istedi. 
 
 28 Temmuz günü açıklanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 
tarafından yürütülen inceleme raporunu tamamladı. Zonguldak'ta, TTK Karadon Müessese Müdürlüğü ma-
den ocağında, meydana gelen grizu patlamasıyla ilgili raporda, TTK yüzde 30, işçilerin çalıştığı Yapı-Tek 
firması yüzde 70 kusurlu bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'nun 36 sayfalık 
inceleme raporunda, grizu patlamasının eksi 540 kodu hazırlık galerisinde saat 13.27 sıralarında meydana 
geldiği, alt işveren Yapı-Tek İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'de çalışan 30 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. 
 
Raporda, iş yerinde mevzuata aykırı unsurlar şöyle sıralandı: 
 
''-Hava hızı yetersizdir, hava kapılarının güvenli olmadığı tespit edilmiştir. 
-Kullanılan pervaneler hava miktarına göre uygun değildir. 
-Kontrol ve degaj sondajları yeterli düzeyde yapılmamıştır. 
-Kullanılan elektrikli ekipmanların kablo girişinin uygun olmadığı, kablolarda ekler yapıldığı ve gazlı orta-
ma uygun özelliklerin bulunmadığı belirlendi. Alev sızdırmaz aygıtların kapak cıvatalarıyla oynanmış ol-
duğu, iyi sıkılmadığı ve alev sızdırmazlık özelliklerini kaybettiği saptanmıştır. 
-Ocak içerisinde metan gazı yüzde 1.5 geçmesine rağmen enerji kesilmemiş ve ocak içerisinde çalışmalar 
devam etmiştir.  
-Düzenli gaz ölçümleri yapılmamış ve ilgili firma tarafından kayıt altına alınmamıştır. 
 

Yiğit Bozkurt 
Kaynak: elmercurio.ch, gazete5.com 

———————————————————————————————— 
MEKSİKA’DA SOKAKLARIN GÜVENLİĞİ 

SİLAHLI KUVVETLERE EMANET 
 

 Meksika’da polisin uyuşturucu terörüne karşı verilen savaşta etkili olamadığını düşünen Başkan 
Felipe Calderón, görevinin son günü olan 30 Kasım 2012’ye kadar Silahlı Kuvvetler’in güvenliği 
sağlamak adına sokaklardan ayrılmayacağını belirtti. Güvenlik Diyaloğu (Díalogo por la Seguridad) adlı 
forumda konuşan Calderón şunları söyledi: “Şiddet olaylarıyla mücadelece edecek nitelikte polis bulun-
madığı sürece Silahlı Kuvvetleri geri çekmeyi hiç de mantıklı bulmuyorum; aksini yapmak vatandaşı si-
lahsız bir şekilde suç ağının ortasında bırakmak olur.” Meksika sokaklarında iyi silahlanmış ve donanımlı 
polislerin varlığının sağlanması konusunda hızlı adımlar atılması gerektiğini belirten Calderón, kendisi için 
en önemli stratejik kararın kurumsal güçlendirme olduğunu, her eyalet için ayrı ayrı olmak üzere 32 güçlü 
ve güvenilir polis teşkilatının oluşturulacağını açıkladı. Başkan Calderón ayrıca ülkenin kuzeydoğusunda 
suç örgütleri arasında bölgeyi kontrol altına almak adına, askerin, polisin ve masum vatandaşların canına 
mal olan şiddetli bir mücadele yaşandığına dİkkat çekti. Calderón, hükümeti için uyuşturucu terörü ile 
mücadelenin hiç de kolay olmadığını çünkü göreve geldikleri 2006 yılında suç şebekeleri tarafından göz-
dağı verilerek sindirilmiş birkaç güvenlik ve adalet kurumuyla işe başladıklarını belirtti.  

 
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan (PGR, Procuraduría General de la República) alınan bilgiye göre 

2006’dan 2009 yılının Mayıs ayına kadar ülkenin adalet ve güvenlik kurumlarında çalışan 573 kamu 
görevlisi uyuşturucuyla ilişkili suçlardan tutuklandı. 

                                                                                                      Kaynak: Telesur  
Yasemin BAŞ  
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METRO KAZISINDA AZTEK UYGARLIĞI’NA AİT  

YENİ KALINTILAR BULUNDU 
 

 40 yıllık tarihi boyuca başkent Mexico City’deki metro çalışmaları en önemli arkeolojik keşiflerin 
merkezi oldu. İlk metro hatlarının kazısına başlandıktan sonraki 40 yıllık zaman zarfında Meksika Ulusal 
Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH) koleksiyonuna 20 
bini aşkın parça ekledi.  Söz konusu parçaların henüz doğruluğu kesin olmamakla birlikte tarih ve fetih 
öncesi dönem,  sömürge dönemi ile XIX. ve XX. yüzyıllara ait olduğu düşünülüyor. 
 
  Son olarak,  yeni metro hattı için yapılan kazı çalışmalarında  Aztek Uygarlığı’na ait,  en az 500 
yıllık olduğu tahmin edilen yeni kalıntılar bulundu. Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü’nden 
bir ekip tarafından yapılan kazılarda bir mezarda 10 yetişkin ile çoğu 2-3 yaşlarında olduğu tahmin edilen 
50 kadar çocuğun gömülü olduğu görüldü. 
                           

Mezarlıktaki çocukların bazılarının seramik kaplara konularak gömüldüğünü belirten arkeolog 
María de Jesús Sánchez, bölgede ayrıca Aztek evlerinden kalıntılar ile MS 1100-1500 dönemine ait  küçük 
heykelcikler, kap ve tabaklar olduğunu kaydetti. 

 
 Bölgede metro çalışmalarına ara verilirken, arkeolojik çalışmanın tamamlanmasından sonra bulu-
nan kalıntıların önemine göre metro inşaatının durdurulmasına veya sürdürülmesine karar verilecek. 
 
 Ülke genelinde yaklaşık 40 farklı bölge Aztek Uygarlığı’na ait kalıntılar nedeniyle sit alanı olarak 
koruma altına alınmış durumda. 
 
 

Kaynaklar: http://vivirmexico.com/2010/07/es-la-construccion-del-metro 
http://www.trtspanish.com/trtworld/es/newsDetail.aspx?HaberKodu=4d98d2be-4183-4e22-8d81-

754f54d95926 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/hallan-restos-de-ninos-aztecas-en-metro 

 
          Yasemin BAŞ 
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Bir ABD’liye Haitili Çocuklara Cinsel Taciz Suçlamasıyla  

30 Yıl Hapis İstemi 
 

Dindar bir Amerikalı olan Douglas Perliz, bir süre önce federal mahkeme önünde bir-
çok Haitili çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Haiti’de uzun yıllarını ge-
çiren Perliz, New Haven (Connecticut) mahkemesinin önünde, Haiti'ye 18 yaşından 
küçük çocuklar ile yasal olmayan cinsel ilişkiye girmek amacı ile geldiğini belirtti. 
Mahkemenin elinde bulunan belgelerden biri ise, 2001-2008 yılları arasında, Cap-
Haitien’de bir okulun müdürlüğünü ve kuruculuğunu yapmış bu kişinin, 18 yaşından 
küçük 8 çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu gösteriyor. Dava vekili David Fein, bu 
tip insanların, çocukları taciz etmek için, çocukların güvenlik açığından yararlandıkla-
rını açıkladı. 
 
Douglas Perliz, çocuklara cinsel taciz uygulamak için Katolik kilisesini kullandı. Paul 
Baba isimli bir Amerikalı rahip ise, Perliz’in en büyük destekçisiydi. Katolik rahibeler 
de Perliz’e yardımda bulunmuştu. Haiti’de, Cap-Haitien’de Douglas Perliz tarafından 

kurulan Pierre Toussaint Merkezi’nde Perliz, çocuklara yemek vererek adeta onların sessizliklerini satın 
alıyordu. Burası, sokak çocuklarını karşılama ve koruma merkezi gibi görünen ama aslında taciz merkezi 
olan bir kuruluştu. Özellikle küçük çocukları daha kolay kandıran sübyancılar, onlara: “Odama gelsene, 
sana bir şey göstereceğim. Gelirsen ve sırrımı saklarsan, senin arkadaşın olacağım.” gibi sözler söylüyor-
lardı. Daha yetişkin olan çocuklara ise: “Geceyi benim yatağımda geçirmezsen, bu merkezi bırakmak zo-
runda kalırsın.” diye tehditlerde bulunuyorlardı. Teklifi reddeden genç, sokaklara geri dönmek zorunda ka-
lıyordu. Ne yazık ki bu merkezin gençlere sunduğu programlar nedeniyle genç ve fakir çocuklar bu merke-
zi bir kazanım olarak görmüşler ve çalışmaları sayesinde müzisyen, futbolcu, sanatçı olabileceklerini san-
mışlardı. 2007 yılında da cinsel taciz kurbanı çocuklar, Douglas Perliz’i grafitilerle anlatmaya ve insanları 
bu suçtan haberdar etmeye karar vermişlerdi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Günü- müzde cinsel 

istismar ile ilgili hazırlanan birçok rapor da göze çarpmakta. Örneğin, karnavallarda, karanlık koridorların 
arkasına saklanan genç erkekler, özellikle yalnız olan ve gece evlerine geç saatte dönen genç kızları, sırf 
onlara tecavüz etmek için bekliyorlar. Bu suçları durdurmak için yetkililer gerekli önlemleri almıyor ve her 
yıl bu eylemler tekrarlanıyor. Yine 2004’teki bir rapor sayesinde, devlet darbesi döneminde kadınlara karşı 
sürdürülen 35.000 tecavüz vakasının üstündeki sis perdesi aralandı. Aslında bilmek gerekir ki,  bir başkası-
na karşı şiddet uygulayarak ve o kişiyi tehdit ederek işlenen her türlü cinsel taciz eylemi bir tecavüzdür. 
Ancak Haiti’nin kırsal kesimlerinde hala tecavüzü normal olarak kabul eden bir eğilim süregelmekte ve 
Haiti toplumunun her tabakasında küçük çocuklara karşı cinsel ilgi duyma hastalığı bir tabu gibi yerleşmiş 
durumda. Diğer ülkelerden Haiti’ye gelen sübyancılar da fakirliğin hüküm sürdüğü ülkenin güneyine git- 
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meyi tercih etmektedirler.  
 

Batıda yapılan tüm çalışmalar 18 yaşından küçük çocukların uğradığı cinsel istismarlar ile ilgili ço-
cukların psikolojik tedavi görmemeleri durumunda, çocuklarda ciddi psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıka-
cağını belirtiyor.  Buna neden olan sübyancılar, aslında birçok suç işlemiş olmakta. Örneğin, bu kişi-
ler hem çocukların çocukluklarını, hem yetişkinlik hayatlarını ve hem de çocuğun yetiştiği toplumu öldür-
mekteler. 

 
Savaş bölgelerinde ve doğal felaket sonrası zamanlarda, barış gücü askerleri tarafından da çocukla-

rın cinsel istismara uğradığı raporlara yansıdı. Sorgulanan çocukların (10-17 yaş arası 129 kız ve 121 erkek 
çocuk) yarısından fazlası, zorla cinsel ilişkiye maruz kaldıkları tespit edildi. 2007’de hazırlanan bu rapor, 
bu tür suçların uluslararası yardımların fazla olduğu Güney Sudan, Haiti ve Fildişi Sahili’nde yoğunlaştığı-
nı belirtiyor. ABD’li haber ajansı AP’nin televizyon haberlerinde, sivil toplum kuruluşu olan “Save the 
Children UK” kuruluşunun CEO’su olan Jasmine Whitbread, çocukların konuşmaktan korktuklarını belirt-
ti. O dönemde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olan Kofi Annan da tecavüze karşı savaşmak için yapı-
lan çabaların arttırılacağına dairsöz verdi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 yılında Birleşmiş Milletler Haiti Misyonu(MINUHA)’ndaki 111 Sri Lankalı barış gücü askeri-

nin 18 yaşın altındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğu skandalı üzerine, Sri Lanka Hükümeti askerlerce 
işlenen tüm suçların sorumluluğunu üstlendi ve kendi ülkelerinde adaletle yüzleşmek üzere bu askerleri 
ülkelerine gönderdi. Bu cinsel taciz olaylarının Fildişi Sahilleri’nde ve Kongo Cumhuriyeti’nde de yaşandı-
ğı belirtildi. Birleşmiş Milletler yıllarca olanlara seyirci kalmış; ancak yeni bir politika sayesinde Birleşmiş 
Milletler barış gücü askerlerinin yerel halk ile cinsel ilişkide bulunması yasaklanmıştır. Bu politika, Domi-
nik Cumhuriyeti’nde barış gücü askerlerinin 13 yaşındaki ergen çocuklarla cinsel ilişkiler yaşaması üzerine 
gündeme gelmişti.  

 
Haiti’de tecavüzden yargılananların cezası en az 10 yıldan başlamakta; eğer kurban 16 yaşın altın-

daysa bu rakam 15 yıla kadar çıkmaktadır. Polis istatistikleri, 2008 yılı boyunca, 76 tanesi kadın, 139 tanesi 
18 yaşın altındaki kız çocuğu, 1 tanesi yetişkin erkek, 2 tanesi 18 yaşın altındaki erkek çocuğu olmak üzere 
toplam 288 tane tecavüz vakası tespit etti. Tecavüz vakalarının daha çok polisin az bulunduğu yerlerde gö-
rüldüğü saptandı. Birçok kuruluş ve kadın sığınağı, silahlı gangsterlerin kadın ve çocuklara işkence edip 
onlara tecavüz ettiklerini raporlamaktalar. Depremden beri kadınlara ve Haitili çocuklara karşı cinsel şiddet 
olaylarının daha da arttığı görülmektedir. Destek ve koruma grupları, kadınlara ve erkeklere şiddetten ka- 
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Haiti’de, Port-au-Prince’te bir gecekondunun önündeki  
Birleşmiş Milletler askerleri, 18 Şubat 2005 
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çınmanın yollarını ve kız çocukları için nasıl güvenilir alanların oluşturulacağını öğretmeye çalışmakta.  
 

Kaynak: french.haiti.usembassy.gov   
               www.metropolehaiti.com                   

www.haitixchange.com        
               www.prevalhaiti.com                          

elsie-news.over-blog.com                 
www.interet-general.info 

 
Cansu Candemir 

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

 
     Arjantin ve Uruguay’ın Fabrika Anlaşmazlığında Mutlu Son 

 
Arjantin ve Uruguay, Uruguay topraklarında faaliyet 
gösteren Finlandiya’ya ait Botnia kağıt fabrikasının 
çevre denetim programına katılması konusunda anlaşa-
rak bölgede 3 yıldır süren kirliliği sona erdirdi. 
 
29 Temmuz’da Başkanlık Köşkü’nde gerçekleşen imza 
töreni sırasında Arjantin Dışişleri Bakanı Hector 
Timerman ‘Artık vukuatlı tarih sona erdi, işbirliğinde 
yeni dönem başladı’ dedi. 
 
30 gün içinde gözlemleme işlemine başlamak için  or-
tak bilimsel komitenin kurulumunu öngören söz konu-
su anlaşma Uruguay Dışişleri Bakanı Luis Almargo 

tarafından memnuniyetle karşılandı. Bakan, meslektaşıyla görüş ayrılıklarının ortadan kalktığını ‘Anlaşma, 
son derece memnuniyet verici’ diyerek özetledi. (1) 

 
Komite, fabrikanın atıklarının akıtıldığı Uruguay’a ait Fray Bentos bölgesindeki Uruguay Nehri’nin 

25 kilometre yukarısındaki bölgde bütün tarımsal, endüstriyel ve yaşam merkezlerinde kirlilik araştırması 
yapacak. 

 
Fabrikanın yapımı Mart 2006’da başlamış ve eski Arjantin Devlet Başkanı Nestor Kirchner ve eski 

Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez’i karşı karşıya getirmişti. Arjantin Devlet Başkanı önce, Urugu-
ay'ı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda dava edeceğini söylemiş ve 4 Mayıs 2006 tarihinde Urugu-
ay’ı Uluslararası Adalet Divanı’na şikayet etmiş; Uruguay’ın iki kağıt fabrikası kurulmasını tek taraflı 
onaylayarak 1975’te varılan bir anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürmüştü. 

 
Bir milyar dolarlık yatırım yapılan ve Kasım 2007 tarihinden bu yana faaliyette olan Botnia fabrika-

sında yılda bir milyon ton kağıt elde edilebileceği belirtiliyordu. (2) 
 
(1) http://www.france24.com/en/20100729-argentina-uruguay-strike-deal-over-paper-mill (29.07.2010) 
(2). http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2006/03/060303_uruguay_pulpmill.shtml (3.32006) 
 

Aman Orazow 
 
 

 
 


