
 

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi        
Sayı: 1 

        

         BİZİM AMERİKAMIZBİZİM AMERİKAMIZ   

 
  

EKVADOR’DA DARBE GİRİŞİMİ 
 

Ekvador’da polisler öz-
lük hAklarında yapılan 
düzenlemelerin ardın-
dan hükümete karşı gös-
terilere başladı. Gösteri-
ler kısa sürede polisin 
Meclis’i, önemli yayın 
organlarını ele geçirdiği 
ve hatta Devlet Başkanı 

Rafael Correa’yı rehin aldığı bir darbe girişimine dö-
nüştü. Hükümete bağlılığını açıklayan Ekvador Ge-
nelkurmayı’nın müdahalesiyle olaylar bastırıldı. As-
ker ve polisin karşı karşıya geldiği çatışmalarda 2 
polis öldü, Correa yaralandı. Sayfa 17-18. 
 

      2010 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ  
 PERULU MARIO VARGAS LlOSA’NIN 
İsveç  Kraliyet Bilimler 
Akademisi tarafından dü-
zenlenen Nobel Edebiyat 
ödülünün bu yılki sahibi, 
Latin Amerika edebiyatının 
en güçlü roman, öykü, 
oyun yazarı ve eleştirmeni 
Perulu Mario Vargas Llosa 
oldu.1990 yılında Meksi-
kalı Octavio Paz’ın da aynı 
ödülü almasından  yirmi yıl 
sonra ödül birkez daha  
yeniden bir Latin Amerika ülkesine gitmiş ol-
du.Sayfa 7. 

Eylül 2010  Sayı: 7   

             ŞİLİ’DE ANKA KUŞU  
                      EFSANESİ 
 
Yerin yaklaşık 700 metre altında mahsur ka-
lan 33 maden işçisinin  69 gün boyunca verdi-
ği hayat mücadelesi ve ailelerinin dışarıdaki 
zorlu    bekleyişleri 13 Ekim 2010 itibariyle 
umudun simgesi olan Anka Kuşu’nun adını 
taşıyan metal kapsül ile efsanevi bir şekilde    
son buldu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu kurtuluş tüm dünyaya çıkmadık 
candan umut kesilmeyeceğini ve maden 
ocaklarında yeterli iş güvenliği önlemleri 
alındığı taktirde madencilerin kaderinin ne 
Türkiye’de ne de dünyanın herhangi  bir 
yerinde ölüm olmadığını, iyi sonların da 
olabileceğini göstermiş oldu. Sayfa 16 

 
II. TÜRKII. TÜRK--LATIN AMERİKA ve LATIN AMERİKA ve 

KARAYİPLER FORUUKARAYİPLER FORUU  
 

 
TASAM ve Ankara Üni-
versitesi Latin Amerika 
Çalışmaları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi işbirli-
ği ile düzenlenen “II. Türk
-Lat in Amer ika ve 
Karayipler Forumu” Tür-
kiye ve dünya ülkelerinden 
birçok akademisyen ve üst 
düzey bürokratın katılı-
mıyla 23-25 Eylül 2010 
tarihlerinde Ankara Üni-
versitesi Rektörlüğü 100. 

Yılı Salonu’nda gerçekleştirildi.  
 
Latin Amerikalı akademisyenlerin yanı sıra Türkiye’de 
Büyükelçiliği bulunan Latin Amerika ülkelerinin diploma-
tik temsilcilerinin de katıldığı Forum’da bu sene Latin 
Amerika’da entegrasyon, iş birliği ve kalkınma konusu 
işlendi.Sayfa 3. 
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 MERKEZİMİZDEN... 
 
 
              Değerli Dostlarımız,  
  
 
              Yeni bültenimiz ‘Bizim Amerikamız’ açısından büyük mutluluklarla çıkıyor ve biz Latin Amerika 
Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi çalışanları olarak Latin Amerika halklarının haklı gururlarını 
paylaşıyoruz.  
 
              Bu ay bizi sevindiren olayların başında hiç şüphesiz Şilili 33 madencinin 69 gün sonra salimen 
kurtarılmaları gelmektedir. Anılan madenin 69 gün süresince, madencilerin yaşamlarını idame ettirebile-
cekleri koşullar gözetilerek tasarlanmış olması şüphesiz bu olayda dikkat çeken unsurların başında gel-
mektedir. Bu olay kapsamında içimizi acıtan bir husus da 17 Mayıs 2010 tarihinde Zonguldak Karadon 
Madeni’nde kaybettiğimiz işçilerden ikisinin cesedine hala ulaşılamamış olmasıdır. Bir ülkenin yöneticil-
eriyle, kurumlarıyla ve halkıyla bir bütün olduğu ve bir canlıya verilen değerin tüm topluma verilen değerle 
orantılı olacağı düşüncesinden hareketle tüm ilgilileri bir kez daha göreve çağırıyoruz. 
 
             Bu ay camiamızı sevindiren diğer bir olay da Perulu ünlü yazar Mario Vargas Llosa’nın 2010 No-
bel Ödülü’ne layık görülmesi olmuştur. Biz de bu kapsamda Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi olarak, Ankara’da yeni açılmış bulunan Peru Büyükelçiliği nezdinde gerçekleştirdiğimiz 
girişimler neticesinde Aralık ayında sinema severlere Mario Vargas Llosa’nın romanlarından uyarlanan 
filmlerden hazırlayacağımız bir film haftası sunmayı düşünüyoruz ve özelde Peru genelde tüm Latin 
Amerika halklarının haklı gururlarını paylaştığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.  
 
              Bizim Amerikamız’a ilgi duyan herkesi her zaman olduğu gibi Ekim–Kasım etkinliklerimizde de 
aramızda görmek bizleri sevindirecektir.  
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Mehmet Necati KUTLU 
           Merkez Müdürü 



 

                                                                               
 

 

 
 

 
II. TÜRK- LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER KONGRESİ  

23-25 EYLÜL 2010 
 

 “Latin Amerika ve Karayipler’de Bölgesel Entegrasyon, İşbirliği ve Kalkınma” konu-
lu II. Türk- Latin Amerika ve Karayipler Kongresi 23-25 Eylül 2010 tarihlerinde Latin 
Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi LAMER ve Türk Asya Strate-
jik Araştırmalar Merkezi TASAM işbirliğiyle,  Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde, 
Rektörlük 100. Yıl Salonu’nunda gerçekleştirilmiştir. 
 
 Kongremiz, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, LAMER Mü-
dürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, TASAM Başkanı Süleyman Şensoy,  T.C Dışiş-

leri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Koordinatörü Büyükelçi Osman Ulukan ve Brezilya Federal 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Marcelo Andrade de Moraes  Jardim ve Kongremize Devlet Bakanı Zafer 
Çağlayan’ı temsilen katılan Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Bülent Ecevit’in açılış konuşma-
larıyla başlamıştır. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ise gönderdiği telgrafla iyi dileklerini ve 
tebriklerini sunmak suretiyle Kongremizi onurlandırmıştır. 
 
 II. Türk- Latin Amerika ve Karayipler Kongresi, Latin Amerika ülkelerinden ve Türkiye’den gelen 
çok sayıda yabancı ve Türk bürokrat, akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve uzman katılmıştır. 
Konuşmacılar; Latin Amerika ve Karayipler’de Ekonomik Entegrasyon ve Kurumsallaşma, Latin Amerika 
ve Karayipler’de Entegrasyon Kuruluşları, Latin Amerika ve Karayipler – Türkiye Arasında Kalkınma Ala-
nında İşbirliği ve Türkiye- Latin Amerika ve Karayipler’de Entegrasyon Kuruluşları ve İşbirliği Perspektif-
leri konu başlıkları altında önemli paylaşımlarda bulunmuşlardır. 
 
 Kongre,  katılımcıların gerçekleştirdiği sunumların ardından kapanış oturumunda ülkemizde temsil-
ciliği bulunan sekiz Latin Amerika ülkesinin Büyükelçilerinin desteklerini ve memnuniyetlerini belirten 
konuşmaları ile tamamlanmıştır. Katılımcıların ve Büyükelçilerin konuşmaları çerçevesinde Kongre’nin 
Türk-Latin Amerika ilişkilerinin derinlemesine incelenmesi, ülkeler arasındaki entegrasyonun geliştirilme-
si,  mevcut durumla ilgili somut bilgiler verilmesi, gelecek yıllar için yol gösterici ve umut verici olması 
açısından son derece verimli olduğu gözlemlenmiştir. 
 

 Kongre, 23 Eylül 2010 Perşembe günü Brezilya Büyükelçisi Marcelo Andrade de Moraes Jardim’in 
ANKEV’ de, 24 Eylül 2010 Cuma günü ise Birleşik Meksika Devletleri Büyükelçisi Jaime Garcia 
Amaral’ın Rezidansı’nda davetliler onuruna verdiği resepsiyonlar ve yine 24 Eylül 2010 Cuma günü Anka-
ra Ticaret Odası’nın düzenlediği öğlen yemeğiyle daha renkli bir hal almış, katılımcılar birbirleriyle tanış-
ma ve daha iyi ilişkiler geliştirme fırsatı bulmuşlardır. Programın son gününde ise katılmak isteyen konuk-
larımızla beraber Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilmiş, Müdürümüz tarafından bu ziyaretin önemi ve Anıtka-
bir hakkında konuklar bilgilendirilmiştir. 

Öznur SEÇKİN 
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ŞİLİ İLE AKADEMİK İŞBİRLİĞİ 

 
 
 24.09.2010 tarihinde Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni temsilen Mü-
dürümüz Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu ile Şili Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nü temsilen 
Prof. Dr. Jose Morande Lavin arasında Akademik İşbirliği Protokolü imzalandı ve protokolün en kısa za-
manda yürürlüğe girmesi planlandı. 
 
 İmzalanan protokol ile iki taraf arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılan hedefler; 
 
1. Her iki tarafın da yarar sağlayabileceği bilimsel konuların çalışılabilmesi için akademik bilgi ve tecrü-
belerin paylaşılması, 
2. Dersler, toplantılar ve bilimsel araştırmalar gibi amaçlarla akademik personel değişimi, 
3. Öğrenci değişim programlarının desteklenmesi, 
4. Eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla kullanılan kitapların, diğer çeşitli yayın ve materyallerin değişi-
mi, 
5.  Ortak konularda müşterek araştırma projeleri yapılmasına yardımcı olmak ve bilimsel toplantılar düzen-
lenmesi, olarak belirlendi. 
 
 İlerleyen zamanlarda işbirliğinin tam olarak yürürlüğe girmesi ve uygulanmaya başlanmasıyla iki 
ülke ve iki merkez arasında gerek akademik personel gerek öğrenciler açısından gerekse de bilimsel proje-
lerin yürütülmesi açısından son derece faydalı çalışmalar yapılması ve işbirliğinin en etkin şekilde sürdü-
rülmesi hedefleniyor. 
 
 Şili ile gerçekleştirilmesi kararlaştırılan ve temelleri atılan bir diğer işbirliği projesi ise Merkezimiz-
le Şili Los Lagos Üniversitesi Bölgesel ve Yerel Kalkınma Araştırma Uygulama Merkezi arasında yapıldı. 
 
 Üç ana başlıktan oluşan bu işbirliği projesinin ilk adımı iki merkez tarafından altı ay içerisinde Türk 
akademisyenler tarafından İngilizce, Şilili akademisyenler tarafından İspanyolca olarak yazılacak ve ortak 
olarak hazırlanacak bir kitaptır. Tüm konuları Türkiye ve Şili için ayrı ayrı işlenecek olan kitabın alt başlık-
larının; 
 

- Türkiye ve Şili’deki kalkınma modelleri, 
- İki ülkenin küresel ve bölgesel rekabet gücü, 
 - Yoksulluk, yoksulluğun üretimle ilişkisi, gelir dağılımındaki adaletsizliğin önlenmesi ve orta sınıfın   
geleceği gibi toplumsal konular, 
- Âdemi merkeziyetçilik olması üzerinde görüş birliğine varıldı. 
 
 

öngörmekte. 
 



 

 Projenin ikinci adımı Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin bölgesel ekonomi, çevre koruma ve 
doğal kaynaklar, geleneksel balıkçılık ve katılımcı demokrasi gibi dört araştırma alanında karşılıklı değişi-
mini  
 
            Projenin üçüncü ve son adımı olarak da geleneksel yöntemlerle balıkçılık konusunun, dünyada so-
mon balığı üretiminde ikinci sırada yer alan Şili, İspanya’dan La Coruna ve Fransa’dan Toulouse Üniversi-
teleri ve Ankara Üniversitesi’nin katılımlarıyla bir Avrupa Birliği Projesi haline getirilmesi kararlaştırıldı. 
 
 Anlaşmaların somut adımlarla uygulamaya geçirilmesi sayesinde iki ülkenin birbirini daha yakın-
dan tanıması, özellikle akademik alanda iş birliğinin artırılması ve diğer alanlarda da yeni iş birliği olanak-
larının sağlanmasına katkıda bulunması hedefleniyor. 
 

Öznur SEÇKİN 
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EKVADOR BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN  

LATİN AMERİKA ARAŞTIRMA MERKEZİ’NE  
KİTAP BAĞIŞI 

 

 Temel amacı Türkiye’de Latin Amerika’nın 
toplumsal düşünce yapısı ve kültürünün araştırılma-
sı ve yayılmasına katkıda bulunmak olan Latin 
Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi’nin bu işlevini yerine getirebilmesinde en 
önemli unsurlardan biri de Latin Amerika ülkeleri-
nin yaptığı kitap bağışları. Daha önce Venezuela ve 
Meksika Büyükelçilikleri tarafından Merkezimize 
yapılan bağışlara bu ay da Ekvador Büyükelçiliği’n-
den bir yenisi eklendi. 
 

  
            Bu çerçevede, 21 Eylül 2010 Salı günü, Tür-

kiye Ekvador Büyükelçisi Augusto Alejandro Saa Corriere Ankara Üniversitesi Latin Amerika Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu’ya Ekvador edebiyatı, tarihi, kültürü ve sosyal düşünce 
yapısı üzerine eserlerden meydana gelen çok sayıda kitap armağan etmiştir.  
  
 Bağışlanan kitap ve görsel dokümanlar arasında Ekvadorlu yazarlara ait 150 dolayında edebi ve dü-
şünsel eserin yanı sıra ülkenin kültürel ve turistik yerlerine ait görüntüler ve Ekvador’ u tanıtan posterler de 
yer almaktadır. Tüm bu malzemeler Ekvador Dışişleri Bakanlığı Kültürel Tanıtım Bölümü tarafından sağ-
lanmıştır. 
 

             Latin Amerika Araştırma Merkezi (LAMER) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu bu girişimle-
rinden ötürü Ekvador Büyükelçiliği’ne teşekkürlerini sunmuş ve bu eserlerin öğrenciler, araştırmacılar ve 
bütün Türk halkı için faydalı başvuru kaynakları olacağını belirtmiştir.  

 
Öznur SEÇKİN 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2010 NOBEL EDEBİYATI ÖDÜLÜ PERULU YAZAR 

MARIO VARGAS LLOSA’NIN OLDU 
 

 
          İsveç  Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen No-
bel Edebiyat ödülünün bu yılki sahibi, Latin Amerika edebiyatının 
en güçlü roman, öykü, oyun yazarı ve eleştirmeni Perulu Mario 
Vargas Llosa oldu. Yazarın, “iktidar yapılarının haritasını çıkarması 
ve bireysel direniş, isyan ve yenilginin etkili tasvirini yapması nede-
niyle bu ödüle layık görüldüğü belirtildi. 
 
        
         Haberi nasıl aldığını anlatan Llosa, sabah saat 05.00’da kalkıp 
çalışmaya başladığını,  eşinin gelerek telefonda İngilizce konuşan 
biri olduğunu fakat telefonun kesildiğini söylediğini, daha sonra ara-

yanın Nobel Akademisi Genel Sekreteri olduğunu öğrendiğini söyledi. Başta bunun kendisine yapılan bir 
şaka olduğunu düşündüğünü sözlerine ekleyen Mario Vargas Llosa daha önce böyle bir şakanın İtalyan ya-
zar Alberto Moravia'ya yapıldığını anlattı. 

 
 Llosa ödüle layık görüldüğünü öğrendikten sonra ''Bu, Latin Amerika edebiyatının ve İspanyol dili-

nin kabul edilmesidir'' diyerek bu ödülü almanın hem kendisi hem de ülkesi için ne kadar önemli olduğunu 
vurguladı. 

 
 Kariyerine 1952’de yayınlanan ilk eseri “İnkanın Kaçışı” adlı oyunla başlayan Mario Vargas 

Llosa’nın daha sonra çeşitli dergilerde birçok öyküsü yayınladı. Gazetecilik ve televizyonculuk da yapan 
Llosa, “Cuadernos de Composiction” ile “Literatura” dergilerinin yayın kadrosunda yer aldı. 1959-1966 
yılları arasında Paris’te yaşayan yazarın ilk romanı “Kent ve Köpekler” 1963′de yayınlandığında büyük ilgi 
gördü ve birçok dile çevrildi. 

 
Ünlü yazarın Türkçeye çevrilmiş 2 öyküsü, 14 romanı, 2 oyunu ve 3 de eleştirisi bulunuyor. Bu 

eserler arasında en göze çarpanlar ise Kentler ve Köpekler, Yeşil Ev, Katedralde Konuşma ve Dünyanın 
Sonunu Getiren Savaş adlı romanlarıdır. 

 
Ödülünü, Alfred Nobel’in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık’ta Stockholm’ün başkenti Oslo’da dü-

zenlenecek törende alacak olan Mario Vargas Llosa, “adaylar arasında olduğumu bile düşünmüyordum” 
diyerek şaşkınlığını ifade etti. Llosa, ayrıca 1,5 milyon dolarlık para ödülünün de sahibi oldu. 

 
            1982 yılında Kolombiyalı Gabriel Garcia Marquez bu ödülü kazanmış ve Latin Amerika bu sayede 
edebiyat alanında sesini duyurmaya başlamıştı. Mario Vargas Llosa’nın Nobel Edebiyat Ödülünü kazanma-
sıyla beraber 1990 yılında Meksikalı Octavio Paz’ın da aynı ödülü almasından itibaren son yirmi yıldır ilk 
defa ödül yeniden bir Latin Amerika ülkesine gitmiş oldu. 

 
 
Kaynaklar:  
http://www.rpp.com.pe/2010-10-07-mario-vargas-llosa-emocionado-y-entusiasmado-con-premio-nobel-

noticia_300946.html 
http://www.peru.com/noticias/portada20101007/121740/Mario-Vargas-Llosa-gana-el-premio-Nobel-de-

Literatura-2010 
http://www.informador.com.mx/cultura/2010/239380/6/el-premio-nobel-de-literatura-es-para-mario-vargas-

llosa.htm 
 

İpek SÜER 
 

7 



 

8 

 
ARJANTİN SENATOSU MADENCİLİĞİ KISITLAYAN  

BUZUL YASASINI ONAYLADI  
 

 Tartışma yaratan buzul yasası Milli Senato’da kabul 
edildi. 29 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de başlayan ve 30 
Eylül Perşembe günü saat 04.30’a kadar süren sekiz buçuk 
saatlik uzun görüşmelerden sonra, yasa tasarısı 35 kabul, 33 
ret ve 1 çekimser oyla onaylandı. 
 
 Yasa temel olarak buzulların ve çevresinin korunması 
için en az bütçeyle oluşturulan bir projeyi kapsıyor. Ekologlar 
tarafından desteklenen proje, buzullardaki tatlı su kaynaklarını 
korumayı amaçlıyor ve madencilikte yabancı kaynaklı yatı-
rımla ilgili ciddi kısıtlamalar getiriyor. Yasanın kabulüyle, Şili 
ile 5000 km uzunluğundaki ortak sınır boyunca buzullarda ve 
çevresinde yapılacak madencilik çalışmaları da yasaklanmış 
oluyor. 
 
 Projenin orijinalinde yapılacak bazı değişikliklerle il-
gili olarak milletvekili Miguel Bonasso ile hemfikir olan Bue-
nos Airesli senatör Daniel Filmus, görüşmeler sırasında 
“Arjantin rahat bir nefes alabilir çünkü buzulların korunması 
hakkında yeni bir yasamız olacak.” dedi ve sözlerine şöyle 
devam etti: “Birleşmiş Milletler kısa bir süre önce tatlı suya 
sahip olmanın insani haklardan biri olduğunu ifade etmişti. 

Suya sahip olmak, altına sahip olmaktan daha önemlidir.” Buna karşılık Catamarca eyaleti Madencilik Sek-
reteri Jorge Eremchuk ise maden alanında ülke çapında bir gerileme yaşanacağını ifade etti. 
 
 İlk kez 2009 yılının Eylül ayında gündeme gelen proje, Senatörler tarafından oybirliği ile kabul 
edilmişti. Fakat bu yıl Ağustos ayında Meclis, ön onaylama sırasında projede bir takım değişiklikler öngör-
müş ve geçen yıl kabul edilen ve madenci eyaletleri tarafından da desteklenen projeyi reddetmişti. Buna 
karşılık La Rioja ve Jujuy eyaletleri ile Pascual Lama ve Veladero madenlerinin içinde bulunduğu San Juan 
eyaleti de yakın zamanda kendi yasalarını oluşturdu. 
 
 29 Eylül’de Milli Senato’da kabul edilen yasa yürürlüğe girebilmesi için olarak son olarak, 2008 
yılında benzer bir projeyi, madenci eyaletlerinde ekonomik olarak olumsuz sonuçlar doğurabileceği ve 
madenciliği tehdit ettiği gerekçesiyle veto eden, bu sebeple de çevreciler ve karara karşı çıkan siyasiler 
tarafından büyük maden şirketleri ile işbirliği yapmakla suçlanan Devlet Başkanı Cristina Fernández’e 
sunulacak.  
 
Kaynak:  

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&dis=1&sec=1&idPub=199667&id=378944&idnota=378944 
http://globovision.com/news.php?nid=163561 

 http://noticias.terra.com/noticias/senado_argentino_aprueba_renida_ley_de_glaciares/act2534741 
 http://noticias.latam.msn.com/xl/internacional/articulo_reuters.aspx?cp-documentid=25779770 
 

 Zeynep ÇELİKEL 
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200. YIL: ‘HERKES MEYDANLARA!’ 

 
 Meksika Başkanı Felipe Calderón “ Kimse evinde 
oturmasın. Kutlama için dışarı çıkıp var gücümüzle bağıracağız: 
Yaşasın Meksika!’’ diyerek bütün iletişim araçları aracılığıyla halka 
seslendi. 
 
 Calderón konuşmasına “15 ve 16 Eylül 2010 tarihlerinde 
Meksika halkı, 200 yıldır gururlu bir şekilde özgür yaşamasını 
kutlayacak. 200. yıl kutlaması Miguel Hidalgo’nun, Ignacio 
Allende’nin, José María Morales y Pavón’un, Vicente Guerrero’nun 
ve başkalarının boyunduruğu altında olmayan özgür bir ülke 

hayalini kuran bütün diğer asilerin anısıdır. Milli Bağımsızlık gününü anmak bize gurur aşılayan, Meksika 
ruhunu ortaya çıkaran ve bize kökenimizi hatırlatan bir eylemdir. Bunun için Haykırış Gecesi ve 16 Eylül 
günü insanları birbirine bağlayan ve uzlaştıran bir gün olmalı.” diye devam etti. 

 
Başkan Calderón’un bütün Meksikalılardan ‘Meksika’nın geleceği için bu tarihi günü çok iyi bir 

şekilde sokaklara çıkarak kutlamalarını’ istediği Milli Bağımsızlık günü bütün Meksika’da coşkuyla 
kutlandı. Meksika’nın bağımsızlığının 200., Meksika Devriminin ise 100. yıldönümü Türkiye’de de 
Meksika Büyükelçiliği’nin Swiss Otel’de verdiği ve birçok ülkenin büyükelçiliklerinden gelen temsilcilerin 
ve Büyükelçilerin iştirak ettiği resepsiyonla kutlandı. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/709165.html 

 

Emre ÇIRAKOĞLU 

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

MEKSİKA SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN SALGIN ALARMI 
 

 12 Eylül 2010 tarihinde Meksika’da çeşitli eyaletlerde görülen 
şiddetli yağışlar yüzünden Meksika Sağlık Bakanı José Angel Cordova 
Villalobos bu bölgeler için dang humması salgını alarmı verdi. Bakan, 
Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Programları Merkezi aracılığıyla 
Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche, Guerrero, Nayarit ve Oaxaca 
bölgelerinde bu hastalığın gözlendiğini söyledi. 
 
 Bunun dışında, çeşitli bölgelerde bazı deri hastalıkları, ishal, üst 
solunum yolu rahatsızlıkları ve konjunktivit görüldüğünü belirtti. 
 
 Sağlık Bakanı José Angel Cordova Villalobos bu hastalık yü-
zünden bazı eyaletlerde 20 kişinin öldüğünü ve bu sene 12 bin kişinin 
dang hummasına yakalandığı açıkladı.  

 
 Dang hummasının görüldüğü eyaletler arasında Michoacan, Guerrero, Jalisco ve Oaxaca yer alıyor. 
Veracruz ve Tabasco gibi sel baskınının olduğu yerlerde ise, sivrisineklerin dang hummasını yaymaması 
için ilaçlama yapılacak ve su baskınlarından zarar gören halk, kurulacak geçici sığınaklarda barındırılacak.  
 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/35529.html 

Emre ÇIRAKOĞLU 
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HAİTİ’NİN YENİDEN YAPILANMASINI SAĞLAMAYI AMAÇLAYAN  

“I. QUEBEC-HAİTİ TİCARET FORUMU” 

7-8 Ekim 2010 tarihlerinde, Haiti’deki Kanadalı ve Quebecli yatırımları desteklemek için ortaya 
konulan konuları ele almak amacıyla, Kanada’nın Montreal kentinde ilk “Quebec-Haiti Ticaret Forumu” 
yapılacaktır. Foruma, Haiti Sanayi ve Ticaret Bakanı Josseline Colimon Féthière, Quebec Uluslararası İliş-
kiler Bakanı Monique Gagnon, Montreal’deki Haiti Başkonsolosu Pierre Richard Casimir ve Yatırım Ko-
laylaştırma Merkezi (CFI)  Genel Müdürü Guy Lamothe’un yanı sıra birçok Haitili ve Kanadalı öğretim 
üyesi ve girişimci de katılacaktır.  

 
Forumla ilgili yayımlanan bir bildiride, forumun “Quebecli ve Haitili şirketler arasında ilişkiler ku-

rarak veya var olan ilişkileri güçlendirerek Haiti’de iş fırsatları oluşturmak” ve “Haitili ve Kanadalı şirket-
ler ile olduğu gibi, Haitili yetkililer ile de bir işbirliği oluşturarak, Haiti’nin yeniden yapılanması için Haiti 
diasporasının somut katkılarını sağlamak” başlıklı konulardan oluşacağı belirtilmektedir. 

 
Forum çerçevesinde, daha geniş kitleye hitap etmek için, Incas Prodüksiyon, Montreal’deki Haiti 

Başkonsolosluğu ve Kanada’daki Haiti Büyükelçiliği ortaklığıyla Quebec Ticaret Odası Federasyonu 
(FCCQ) ve Haiti Genç Ticaret Odası (JCCH) ile işbirliği yapmıştır. Haiti-Kanada Sanayi ve Ticaret Odası 
(CCIHC) ve Yatırım Kolaylaştırma Merkezi (CFI) de forumun gerçekleşmesine katkı sağlamış, Merkez 
(CFI), Ticaret Bakanı’na ve 10 Ticaret Odası Başkanına Mart-Ağustos aylarındaki etkinlik raporlarını da 
göndermiştir.  
 

Quebec Ticaret Odası Federasyonu’na (FCCQ) göre 7-8 Ekim 2010 tarihinde Montreal’de gerçek-
leştirilecek olan Quebec-Haiti Forum’unun amaçları şunlardır: 
 

a) Haiti’deki Kanada ve Quebec kaynaklı yatırımlara bir karşılama yapısı oluşturmak için farklı ka-
tılımcılara yer vermek, 

b) Haiti’nin yeniden yapılandırılması sürecinde Haiti ve Quebec arasında iş imkanları oluşturmak, 
c) Hatili ve Quebecli şirketler arasındaki bağları sağlamlaştırmak ya da bu şirketler arasında bağlar 

kurmak, 
d) Quebecli şirketlerle olduğu kadar Haitili şirketlerle ve yetkililerle de sıkı bir işbirliği oluşturarak, 

Haiti’nin yeniden yapılanması için Haiti diasporasının somut katkılarını sağlamak, 
e) Haiti ve Quebec’te istihdam fırsatları oluşturmak.  

 
Kaynaklar:  www.alterpresse.org             (15.09.2010) 

www.signalfmhaiti.com        (27.09.2010) 
www.incasproductions.com  (27.09.2010) 
www.jcch.ca                     (27.09.2010) 
www.fccq.ca             (27.09.2010) 

  
Cansu CANDEMİR 
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BREZİLYA’DA 400 HAİTİLİ MÜLTECİ 
 

   
 

Solimões Alto piskosposluğundan Peder Gonzalo Ignacio, 12 Ocak 2010 Haiti depreminden sonra, 
Şubat ayının ilk haftasında yaklaşık 250’si gelen ve Eylül’e kadar sayıları 400’ü bulan Haitili vatandaşın, 
Brezilya'da bulunan, Tabatinga kentine iltica ettiğini bildirdi. 120 Haitilinin Tabatinga’da kilise kenarında, 
35 Haitilinin de kilise yanındaki bir konutta yaşadığı şehirde, vatandaşlar sığınma talebi için geçici belgele-
rinin kendilerine verilmesini beklemektedir. 

Haitili mültecilerin daha iyi yaşayabilmesi için, yerel halktan da yardım toplanmaktadır. Bunun yanı 
sıra, Rio de Janeiro'nun ünlü futbol takımlarıyla tişörtler basılması için görüşülmekte, para toplamak için 
müzayedeler düzenlenmekte ve bu sayede mültecilere gıda yardımları yapılmaktadır. 

 
 

 
 
 
 

 
Örneğin geçen Cumartesi Kolombiya’nın Amazon Bölgesi’nin başkenti Leticia’da vatandaşlara yar-

dım etmek için bir etkinlik düzenlenmiştir ve Haitili mülteciler için 50 kilogram yiyecek toplanmıştır. Ha-
ziran ayında da uluslararası etkinlikleri koordine eden ve denetleyen Birleşmiş Milletler Örgütü’nün bir 
organı olan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) desteğiyle tüm dünyadaki 
mültecilerin korunması ile ilgili faaliyetlerde bulunulmuş ve 80 kilogramdan fazla erzak toplanmıştır. 

 
Piskoposluğun koordinasyonu altında, Haitililer kilisenin tahsis ettiği yerlerde yaşayıp kendi ye-

meklerini hazırlayabilmekte, yaşadıkları yerlerin temizliğinden de kendileri sorumlu olmaktadırlar. 
 
Peder Gonzalo, birçok Haitilinin, sığınma hakkı elde ettikten sonra, Manaus’a gidebileceğini ve ay-

nı zamanda komşu ülkelerde de yasal olarak yeni bir hayata başlayabileceğini belirtmiştir. 
 
Yayımlanan bir bildiride, Tabatinga federal polisi, bu yılın ilk yarısında mültecilerle ilgili yaklaşık 

130 başvuru aldığını ve bunu Ulusal Mülteciler Komisyonu’na (CONARE) ilettiğini bildirmiştir. Bu belge-
lerin, süreç tamamlanıncaya kadar, sığınma talebinde bulunan Haitililerin kendilerini ifade etmelerini sağ-
layan geçici belgeler olduğu açıklanmıştır. 
 
Kaynak:  www.haitilibre.com   (07.09.2010) 
 
 
 

          Cansu CANDEMİR 
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PERU’DA DEV BİR PENGUEN FOSİLİ BULUNDU 

 
 Peru’da 1 Ekim’de 36 milyon yıl önce Dünya 
üzerinde yaşamış dev bir penguen fosili  bulundu. 
 
 Bilim adamları bulunan fosilin penguenlerin ev-
riminin ilk aşamasına ait olduğuna dair görüşler ortaya 
koydu ve Doğal Hayatı Koruma Derneği  de bu görüşü 
onayladı. 
 
  “Science" adlı bilim dergisinde bir grup araştır-
macının yazdığı bir makaleye göre bulunan hayvanın 
tüyleri kahverengi ve gri idi ve görüntüsü günümüzdeki 
penguenlerin "smokin giymiş" görüntüsünden çok daha 
farklı ve ayırt ediciydi. 
 
 Bu fosil örneği sayesinde keşfedilen penguenin 
boyunun 1,5 metreye kadar ulaştğı ve günümüzde var 
olan en büyük penguen türü olan İmparator Penguenden 
çok daha uzun olduğu ortaya çıktı. 
 
  

Bilimadamları bu örneğe ünlü bir Kolombiya dizisinde rol alan birinden yola çıkarak, Penguen 
Pedro adını verdi. Bilimsel adı ya da bilinen adıyla Paraca sularının imparatoru olan kuşun, Senozoik döne-
min ikinci yarısında ortaya çıktığı söyleniyor. 

 
Dev penguen büyük bir gagaya ve günümüzdeki akrabalarından 

daha büyük bir cüsseye sahipti. Bulunan fosille ilgili en şaşırtıcı ger-
çeklerden biri ayak ölçülerinin ve tüylerinin geçen zamana rağmen çok 
iyi şekilde muhafaza edilmiş olması. 

 
Bir araştırmacı bu örnekten yola çıkarak yıllar boyu penguenle-

rin geçirdiği fiziksel değişimleri anlattı ve günümüz penguenlerinin es-
ki akrabalarına göre gaga ve tüylerinde meydana gelen renk değişimleri 
hakkında bilgi verdi. 

 
Yüzgeçlerinin kendine özgü yapısı ve tüylerinin yüzen hayvan-

ların sahip olduklarından daha farklı olması bu türün kendine has özel-
liklerinden en çok göze çarpanlar arasında. 

 
Araştırmacılar bu bölgeden yapılan diğer araştırmaları da ele 

alarak, bu fosilin, Senozoik dönemde Peru ve çevresinde yaşamış olan 
diğer penguen türlerine göre de oldukça farklı bir yapısı olduğunu 
bellirtti. 

 

Kaynaklar:           
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/10/101001_peru_pinguino_gigante_fosil_descubierto_pl.shtml                       

 

İpek SÜER 
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VENEZUELA PARLAMENTO SEÇİMLERİNDE CHAVEZ’İN  

BURUK ZAFERİ 

 
 Venezuela’da 26 Eylül 2010’da gerçekleştirilen Parlamento seçimlerinde Devlet Başkanı Hugo 
Chávez’in partisi PSUV’un (Partido Socialista Unido de Venezuela – Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi) 
başını çektiği sol birlik Meclis’teki 165 sandalyenin 97’sini kazanırken muhalefeti birleştiren MUD (La 
Mesa de la Unidad Democrática - Demokratik Birlik Masası) 65 sandalye kazanmayı başardı. Seçimlere 
kendi listesiyle giren ve Chávez’le yakın ilişkileri olsa da bazı sorunlar yaşayarak yakın zamanda 
PSUV’dan ayrılan PPT (Patria Para Todos - Herkes için Anavatan) ise Meclis’te 3 sandalyeye sahip oldu. 
Böylece, muhalefetin katılmadığı 2005 seçimlerinden beri Meclis’te var olan Chavist mutlak çoğunluk kı-
rılmış oldu. 
 
Chávez: “Bu Bolivarcı Devrim’in Kesin Zaferidir.” 
 
 Devlet Başkanı Hugo Chávez Frias seçimlerden sonra yaptığı değerlendirmede bu sonucun hükü-
mete ve Bolivarcı Devrim’e halkın verdiği desteğin hala sürmekte olduğunu ve Devrim’in kesin bir zafer 
daha kazandığını söyledi. Chávez ayrıca, muhalefetin seçimlerde çıkan sonucu Chávez’in yenilgisi sayma-
sının bir anlam ifade etmediğini belirtti. 
 

Muhalefet: “Önemli bir siyasi güç elde ettik.” 
 
 La Mesa de la Unidad’a göre ise Meclis’te kazanılan 65 sandalye Chavist hareketin aldığı büyük bir 
darbe. Geçen seçimleri boykot ederek seçime katılmayan ve Meclis’teki Chavist hakimiyetin de etkenlerin- 
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den biri olan muhalefet 2010 seçimlerine katılma kararı aldı. Muhalefet seçimlerde %50’ye yakın oy almış 
olsa da seçimlerden önce yeniden düzenlenen seçim yasası sebebiyle Meclis’te aynı oranda sandalye kaza-
namadı. 

 
 
 
 
 
 
Önümüzdeki Dönemde Chávez’in İşi Zor 
 
 %66 katılımın gerçekleştiği seçimlerden çıkan sonuç Chávez ve taraftarları tarafından kesin bir za-
fer olarak anılsa da durum aslında iktidar için daha zor bir dönemin yaklaştığını ortaya koyuyor. Öncelikle 
seçimlerden çıkan sonuçlara göre PSUV ve Bolivarcı Devrim’in öncüsü sol ittifakın Venezuela’da aldığı 
oy oranı %50’ni altına düşmüş durumda. Geçen sene yaşanan küresel krizden etkilenen Venezuela ekono-
misinde yaşanan sorunlar, son dönemde artan şiddet olayları, Kolombiya’yla yaşanan diplomatik kriz gibi 
sorunlarla boğuşan Venezuela’da bu sorunlar sonucu oluşan tepki oyları kemikleşmiş muhalefet oylarıyla 
birleşince Chávez hükümeti gerçekleştirmek istediği üçte iki çoğunluğu sürdürme hedefini yakalayamadı. 
Halen ciddi bir çoğunluk Chavist olsa da Meclis’ten Bolivarcı Devrim için hayati önem atfedilen yasaların 
geçmesi için artık muhalefetin desteği de sağlanmak zorunda ki Venezuela’daki siyasi kutuplaşma ortamın-
da Bolivarcı Devrim’in bu yasama döneminde ciddi hız kaybedeceği ortada. 
 
univision.com 
sol.org.tr 
 

Çağrı BAKAR 
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Venezuela Parlamentosundaki sandalye dağılımında 2005 (solda) seçimlerindeki durumla şu anki durumun 
karşılaştırması. Sağdaki 2010 seçimlerini simgeleyen grafikte kırmızı sandalyeler PSUV, koyu maviler MUD, 
açık maviler PPT vekillerini, her iki grafikte de bulunan kırmızı şapkalar ise Chavez ve Bolivarcı Devrim 
yanlılarını temsil ediyor. Görüldüğü gibi Chavez yanlısı Meclis üyelerinin sayısı ciddi oranda düşmüş du-
rumda. 



 

MIENTRAS HAY VIDA HAY ESPERANZA* 
 

Madencilik çalışma koşulları bakımından 
en zor meslek dallarından biri olarak kabul edil-
mektedir. Yerin yüzlerce metre altında, güneşin 
girmediği karanlık dehlizlerde kara elmas çıka-
ran maden işçileri için ölüm riski, diğer iş kolla-
rında çalışanlara göre maalesef daha fazladır. Bu 
riskin fazlalığı işin doğasından ya da kaderden 
değil gerekli önlemlerin alınmaması ile doğrudan 
bağlantılıdır. 17 Mayıs 2010 tarihinde Zongul-
dak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon 
Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana 
gelen patlama ardından göçük altında kalan 30 
maden işçisinden 28inin cansız bedenleri çıkarıl-
mış, hayatlarından ümit kesilen 2 madenciye ise 
hala ulaşılamamıştır.  
 

Ülkemizde yaşanan bu acı olayın üzerinden 11 hafta geçmişti ki bu sefer Latin Amerika’da, Şili’de 
33 maden işçisinin yerin yaklaşık 700 metre altında mahsur kaldığı bilgisi haber ajanslarına ulaştı. Bu kaza 
da muhtemelen diğer kazalar gibi bir süre tartışılacak ve gündemde yerini diğer haberlere bırakacaktı. An-
cak kazanın 18. gününde Devlet Başkanı Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique “estamos bien en el 
refugio los 33” yazan notla basının karşısına geçti ve dünyada pek çok insanın kalbi aynı heyecanla atmaya 
başladı. San José’den gelen ilk iyi haber 33 madencinin sığınakta hayatta oldukları idi. Kara maden 
ocaklarının kapkara yazgısının, insana verilen değerle ve alınan iş güvenliği önlemleri ile değişebildiği 
gözler önüne serildi. Bu sevindirici haberin ardından yetkililer, madencilerin kurtarılması için çalışmalarını 
sürdürürken, madencilerin morallerinin yüksek tutulması için de ellerinden geleni yaptılar. Madencilerin ve 
ailelerin zorlu bekleyişleri 13 Ekim 2010 itibariyle umudun simgesi olan Anka Kuşu’nun adını taşıyan 
metal kapsül ile son buldu. Anka, birer birer madencileri yeniden yeryüzüne, hayata taşıdı. Şili, yazının 
başlığındaki gibi, bize çıkmayan candan umut kesilmeyeceğini ve maden ocaklarında yeterli iş güvenliği 
önlemleri alındığı taktirde madencilerin kaderinin ölüm olmadığını, iyi sonların da olabileceğini göstermiş 
oldu.  
 

Şilili 33 madenci tekrar güneşe, aydınlığa kavuşurken ülkemizde ve dünyada insan onuruna yaraşır 
iş koşullarının tüm iş alanlarında sağlanması umuduyla…  
 
 

Arş. Gör. Elif Tuğba DOĞAN 
Ankara Üniversitesi  

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
*Çıkmadık candan umut kesilmez. 
 

Fotoğraf, http://fotogaleri.nt vmsnbc.com/mucizeyi-beklerken.html?position=8 (13/10/ 2010) adresinden alınmıştır.  
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EKVADOR’DA HÜKÜMET SIKIYÖNETİM İLAN ETTİ:  
ASKER VE POLİS KARŞI KARŞIYA GELDİ 

 

30 Eylül Perşembe günü Ekvador’un başkenti Quito’da asker ve polisler meydanları savaş alanına 
çevirdi. Özlük haklarında kısıntıya gidilmesiyle ilgili yasayı protesto eden yüzlerce emniyet görevlisi, ha-
vaalanı ve kente giden anayolları kapattı. Polislerden oluşan protestocuların, kendilerine her terfide nakdi 
olarak nişan ve prim verilmesi uygulamasını sonlandıran yasanın dün Kongre’den geçmesine kızdıkları be-
lirtiliyor. 

 
Cumhurbaşkanı Rafael Correa’nın bir grup protestocu ile konuşmaya çalıştığı, ancak polislerin buna 

izin vermediği bildirildi. Kent merkezinde toplanan protestoculara öfkelenen Correa, “Canımı mı almak 
istiyorsunuz? İşte buradayım. Cesaretiniz varsa gelin beni öldürün.” şeklinde kalabalığa seslendi. Ülkede 
bütçe açığını önlemek için uyguladığı politikalardan geri adım atmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, da-
ha sonra alanı terk ederken protestocu polislerin arasında kalarak yaralandı. 

 
Gösteriler sırasında atılan göz yaşartıcı bombalar nedeniyle fenalaşan Cumhurbaşkanı Rafael 

Correa hastanede tedavi görürken, sokaktaki çatışmalar da durmadı. Hükümeti protesto eden polisler 
Correa’nın kaldığı hastaneyi kuşattı ve Cumhurbaşkanı’nı saatlerce hastanede rehin tuttu. Bunun üzerine, 
daha önce Cumhurbaşkanı’nın tarafında olduğunu açıklayan ordu ise, Correa'yı kurtarmak için polis ile ça-
tışmaya girdi. İki polisin hayatını kaybettiği çatışmanın ardından askerler Cumhurbaşkanı’nı, mahsur kaldı-
ğı hastaneden kurtarmayı başardı. 

 
Olaylara karışmayan bir grup polis, Correa’yı hastaneden çıkardı ve koruma amacıyla Rafael 

Correa'nın aracının etrafını sardı. Aracın hareket ettiği dakikalarda polisle askerler arasındaki çatışmada 
silah sesleri daha da şiddetlendi. 

 
Görgü tanıkları ve yerel medya kuruluşları, hastaneden çıkarılan Correa'nın Devlet Başkanlığı Sara-

yı’na gittiğini ve binanın balkonundan göründüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Rafael Correa, Başkanlık Sa-
rayı’nın balkonundan destekçilerine ‘bu olayların kendisini yıpratamayacağı’ mesajını verdi. 

 
Protestocuların amacına ulaşamadığını belirten Correa, “darbe teşebbüsünün başarısız olduğunu ve 

sonuna kadar demokrasinin savunucusu olacağını” belirtti. Cumhurbaşkanı, “çatışmalarda iki polis memu-
runun öldüğünü öğrendiğinde korkudan değil üzüntüden ağladığını, yönetimindeki en kötü gününü yaşadı-
ğını” iletti. 

 
Correa, konuşmasının ardından Başkanlık Sarayı’nda Bakanları ile mevcut durumu değerlendirdi. 
 
Bu arada, Genelkurmay Başkanı, askerlerin, Cumhurbaşkanı Correa’ya bağlı kaldıkları açıklamasını 

yaparken, Dışişleri Bakanı Ricardo Patino, protestoların kabul edilemez ve hoş görülemez olduğunu söyle-
di. Merkez Bankası Başkanı Diego Borja da yaşanan gerginliğe rağmen halka sükûnet ve bankalardan para-
larını çekmemeleri çağrısında bulundu. 

 
  Televizyonda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Correa, "polislerin isyanının unutulmayacağını ve 
affedilmeyeceğini" söyledi ve polis güçlerinde "derin bir temizliğe gidileceğini" belirtti. 
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Correa yönetimi, yaşananların bir darbe girişimi 
olduğunu öne sürdü, darbe girişiminin arkasında 
ise, 2005’te görevden uzaklaştırılan eski Devlet 
Başkanı Lucio Gutierrez’in bulunduğu iddia edi-
liyor. Gelişmelerin ardından bölge ülkeleri giri-
şimin darbe olduğu fikrine katıldıklarını söyledi-
ler. ABD de, Venezuela lideri Hugo Chavez’e 
yakınlığıyla tanınan sosyalist lideri desteklediği-
ni açıkladı. 
 
Ekvador'da yaşananlarla ilgili açıklama yapan 
Bolivya lideri Evo Morales, darbe girişimi ola-
rak nitelediği olayların arkasında Amerika Birle-
şik Devletleri'nin olduğunu savundu.  
Amerika Birleşik Devletleri ise Amerikan Dev-
letleri Örgütü OAS'nin toplantısında, 

Ekvador'daki gelişmelerden derin kaygı duyduğunu ifade etmiş, hükümete desteğini açıklamıştı. 
 
Bu arada, Kolombiya ve Peru, Ekvador'la sınırlarını kapatırken, Venezüela Cumhurbaşkanı Hugo 

Chavez, Correa'nın büyük tehdit altında olduğunu söyledi. 
 
Avrupa Birliği'nin Dış Politika Temsilcisi Cathrine Ashton da itidal çağrısı yaptı ve Ekvador Hükü-

meti’ni desteklediklerini belirtti. 
 
ABD'de ekonomi eğitimi görmüş olan 47 yaşındaki Rafael Correa, ilk kez 2006 yılında Cumhurbaş-

kanlığı’na seçilmiş; 2009 yılında da ikinci dönem için yeniden göreve getirilmişti. 
 
Ekvador gazetelerinden El Telegrafo’da 2 Ekim’de yayınlanan habere göre ölü sayısının 13, yaralı 

sayısının ise 224 olduğu belirtiliyor. 
 
İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Pais’in 2 Ekim tarihli haberine göre ölü sayısının 8 oldu-

ğu bildirildi. İki polisin dışında ölenlerin, 24 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Juan Pablo Bolaños, 28 
yaşındaki Froilan Jiménez, 29 yaşındaki Edwin Efren, 17 yaşındaki Franklin Romero, 26 yaşındaki Quimin 
Contreras, 32 yaşındaki Augusto Angulo, 40 yaşındaki Jácome Paredes ve Grueso Tenorio  olduğu kayde-
dildi. El Pais yaralı sayısını 274 olarak kaydetti ve bunlardan 191’inin hafif yaralı olduğunu, 58’inin du-
rumlarının kritik olmadığı ancak tedavilerinin sürdüğünü, 25’inin ise durumunun kritik olduğunu ve bu ya-
ralıların 200’ünün başkent Quito’da, 28’inin Guayaquil’de ve 46’sının diğer şehirlerde bulunduğunu belirt-
ti. 

 
Son olarak, Ekvador gazetelerinden El Diario’nun haberine göre Güvenlik Bakanı Miguel Carvajal, 

demokratik düzeni bozmaya yönelik girişimlere rağmen ülkenin genelinde ve özellikle başkent Quito’da 
durumun normale dönmekte olduğu yönünde bir açıklama yaptı. 

 
30 Eylül günü saat 8.00’da, ülkenin en büyük polis birliğinin bulunduğu başkent Quito’da patlak 

veren olayların üzerinden 72 saat geçmesinin ardından 3 Ekim’de Cumhurbaşkanı Rafael Correa yaptığı 
açıklamada “olayların kontrol altına alındığını, gerekli incelemelerin yapılacağını ve suçluların ağır biçim-
de cezalandırılacağını” bildirdi. Yaşanan olayların ardından Başkanlık Sarayı’nın güvenliği ise en sıkı şe-
kilde askerler tarafından sağlanıyor. 

Esra KILIÇ 
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BREZİLYA’DA GENEL SEÇİMLERDE ESKİ GERİLLA  
İKİNCİ TUR İÇİN AVANTAJLI 

 
 Brezilya’da Devlet Başkanı Luis Inacio “Lula” da Silva’nın anayasal olarak üç kez üst üste seçile-
memesi sebebiyle tekrar aday olamadığı seçimlerde Lula’nın partisi İşçi Partisi’nin adayı Dilma Vana 
Rousseff üç önemli adayla yarıştığı ilk turda oyların %47’sini alarak 31 Ekim’de yapılacak ikinci tur için 
önemli bir avantaj yakaladı. İkinci olan merkez-sağ adayı José Serra ise oyların %32’sini alarak ikinci tura 
katılmaya hak kazandı. Brezilya’nın eski Çevre Bakanı Marina Silva ise Yeşil partinin adayı olarak 2010 
seçimlerine katıldı. Amazonda gerçekleştirilen inşaatları engelleyemediği için istifa ettiğini söyleyen Silva, 
Brezilya’ya gelecekte yeşil bir ekonomi kazandırmayı hedefliyordu ancak ilk turda oyların %19,33’ünü 
aldığı için ilk turda en çok oy alan iki adayın katılabildiği ikinci tur oylamaya katılamayacak. 
 
 Lula da Silva’nın Devlet Başkanı olarak göreve başlamasından bir yıl sonra İşçi Partisine katılan 
Rousseff, 2003 yılında Enerji ve Maden Bakanlığına getirildi. Kabine şefi José Dirceu’nun 2005 yılında, 
bir yolsuzlukla suçlanmasının ardından kabine şefliğine getirilen Rousseff, 2010 seçimlerinde Lula da 
Silva’nın desteğini de alarak iktidar partisinin cumhurbaşkanı adayı seçildi.  

 
Bulgar göçmeni bir babanın üç çocuğundan biri olan Rousseff, rahat bir çocukluk dönemi geçirdi. 

Gelir dağılımındaki çarpıklığı daha net gözlemlediği askeri diktatörlük döneminde (1964–1985) öğrenci 
hareketlerine katıldı. Bu dönemde gözaltına alınıp tutuklanan Rousseff, devleti yıkma girişiminde bulun-
makla suçlanıp 1970 yılında yirmi beş aylık hapis cezasına mahkûm edildi. Gönderildiği cezaevinde işken-
ceye maruz kalan Rousseff , içeride yaklaşık 3 yıl geçirdikten sonra tahliye edildi.  
              
  Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olan Sao Paulo Eyaleti Valisi Jose Serra, 2002 yılındaki genel 
seçimlerde Lula da Silva’yla birlikte ikinci tur seçimlerine kalmayı başarmış ancak ilk turda da en çok oyu 
alan Lula da Silva Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.  Bunun üzerine Serra 2004 yılındaki yerel se-
çimlerde ise aday olduğu Sao Paulo’da Belediye Başkanı seçildi. 2006 yılında yeniden cumhurbaşkanlığına 
aday olmayı düşündü fakat fikir değiştirip, Sao Paulo Eyalet Valiliğine aday oldu ve 1 Ocak 2007’den son-
raki genel seçim sürecine kadar bu görevi devam ettirdi.   
   
            İtalyan göçmeni bir ailenin Sao Paulo’da doğan oğlu olan Serra, pek varlıklı bir çocukluk geçirmedi 
ve ailesinde üniversiteye giden ilk bireydi. Genç yaşta siyasetle ilgilenmeye başlayan Serra, askeri darbe 
sırasında ulusal öğrenci birliğinin başında bulunmaktaydı. Askeri yönetim süresince sürgün hayatı yaşadı. 
Sürgün sırasında çok sayıda ülke değiştiren ve eğitimine devam eden Serra 1978’de ülkesine dönmeden 
önce, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Cornell Üniversitesi’nde iktisat doktorasını tamamladı. 
            
 Lula da Silva’nın ülke ekonomisini piyasa ekonomisine adapte etme konusunda sağladığı başarının 
getirmiş olduğu yoksulluk oranlarındaki ciddi düşüş ve orta sınıfın genişlemesi ile gittikçe artan tüketime 
dayalı refah ülkede Lula’nın popülaritesini arttıran en önemli unsurlardan biri oldu. Buna karşılık üç adayın 
seçim bildirgelerindeki ekonomi politikaları arasında temelde farklar bulunmamakta.   
   
            Rousseff’in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Lula’nın birlikte uygulamaya çalıştığı piyasa dos-
tu ve sosyal fayda gözeten ekonomi politikalarını devam ettirmesi bekleniyor. 
    
            Serra ise Lula’nın altyapı yatırımlarını yeterince hızlı gerçekleştirmediği ve serbest ticaret anlaşma-
ları konusunda yeterince aktif olmadığı iddialarına yer vermekte kampanyasında. Bunların yanında Brezil-
yalılara sağlık hizmetlerinde iyileştirmeye gideceği vaadinde bulunuyor.  
 

Volkan YÜCESOY/yucesoy@ua.pt 
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ARJANTİN EKONOMİK OLARAK EN ÇOK BÜYÜYEN ÜLKELER ARASINDA 
 
 Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Arjantin bu yıl %7-8 arasında bir büyüme kaydede-
rek bölgesel ortalamanın 3 puan üstüne çıktı. 

 Dünya Bankası Latin Amerika baş ekonomisti Augusto de la Torre, Arjantin’in Latin Amerika için 
bölgesel büyümede başı çektiğini ve bölge genelinde bu yılın başında Dünya Bankası tarafından öngörülen 
%4-5’lik artışın üstüne çıktığını belirtti.  
 
 Şili’de Reuters haber ajansına verdiği röportajda De la Torre, “Latin Amerika’daki ekonomik büyü-
me, yılın ilk aylarında yürüttüğümüz tahminin, yani %4’ün üstünde. Bu gelişmede en etkin ülkeler Brezil-
ya, Peru, Arjantin ve Uruguay’dır. Latin Amerika, Amerika Birleşik Devletleri’nden daha az, Asya’dan ise 
daha fazla bir ekonomik duyarlılığa sahiptir.” dedi. Hammadde fiyatları ile ilgili olarak “Gelecek yıl ham-
madde talebinde meydana gelecek bir artış bizi şaşırtacaktır. Burada aksi yönde tek nokta, bu artışın potan-
siyel büyüme seviyesine yakın olması olur.” diyen baş ekonomist, fiyatların Çin’den gelen yüksek talebe 
bağlı olarak bir süre daha aynı kalacağını belirtti. Bununla beraber, yüksek hammadde fiyatları ile mali har-
camalardaki artışın, bölgedeki para birimlerinin son aylarda kazandığı değeri etkilemeyeceğini ekledi. 
 
 Son olarak bu ülkelerin, kriz zamanında mali politika uygulamasında etkin davrandıklarını ve geri-
ye dönük bu çabayı göstermenin, aslında sanıldığından daha zor olduğunu ifade etti. 
 
Kaynak: http://www.argentina.ar/_es/pais/C4926-argentina-de-los-que-mas-crece-en-el-mundo-para-el-banco-mundial.php 
   http://www.infobae.com/economia/538668-101275-0-Argentina-los-que-mas-crece-el-mundo 

 Zeynep ÇELİKEL 

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

UNESCO’NUN AIDS YÜZÜNDEN GERÇEKLEŞEN AYRIMCILIĞA KARŞI  
MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR 

 
 29 Eylül 2010’da çıkan habere göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı 
(UNESCO), çiftlere konu hakkında bilgi sağlama aracılığıyla Peru’da AIDS ve HIV’e karşı olan mücadele-
yi sürdürmeye devam ediyor. 
 
 Bu girişimin asıl amacının, HIV virüsünden muzdarip olan ve bu hastalıkla yaşamlarını sürdürmek 
zorunda olan insanlara karşı yapılan ayrımcılığın ve lekelemelerin, cinsel yönelimlere karşı yapılan kötüle-
melerin ve cinsel kimlikle ilgili katı düşüncelerin azaltılmasına karşı insanları teşvik etmek olduğu belirtili-
yor. UNESCO’nun bu konu  hakkında geliştirilen tasarılardan biri de, gençlerin HIV ve AIDS ile ilgili 
farkındalık yaratacak, bu konudaki bilgilerini arttırmasına yardım edecek ve çiftleri bilinçlendirmek ama-
cıyla yapılacak bir eğitim programı ile ilgilenen bir birim yaratmak. 
 
 Bu birim, insanları özellikle cinsel çeşitliliğe karşı sağduyulu olmaya teşvik eden ve AIDS ve HIV 
ile ilişkili konularla ilgili örgütlere bağış yapılmasını sağlamayı tasarlıyor. Bu amaçla, başarılı sonuca ulaş-
mış deneyimlerden çıkarılan teşhisten ve gençlik örgütlerini teşvik etmek ve girişimlerine katkıda bulun-
mak için kullanılan kaynaklardan yararlanılacak. 
 

Bu öneri, elde edilen sonuçların ve projelerin sürdürülebilirliğinin üzerinde daha büyük bir etki et-
mek için kurumlar arası koordinasyon istiyor. Callao bölgesinin desteği de hesaba katılarak, DIRESA
(Callao Bölgesi Sağlık Otoritesi) ve OTUPI (Milli Eğitim Bakanlığı) da Callao bölgesinde çalışacak. 

 
İpek SÜER 
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BON JOVI LIMA’DA EFSANEVİ BİR KONSER VERDİ 
 
29 Eylül 2010’da gerçekleşen 

ko nse r de esk i "Ze n"  J ho va n 
Thomasevich'in enerjik performansın-
dan sonra, Bon Jovi gülümseyerek, 
yüksek, kibar ve canlı bir ses tonuyla 
siyah giysiler içinde sahneye çıktı. Ba-
yan hayranları tarafından yoğun bir 
ilgileyle karşılandı. 

 
Latin Amerika'nın pek çok fark-

lı bölgesinden gelen hayranlar ünlü 
Rock efsanesini görmek için Peru'ya 
geldi ve ülkelerinin bayraklarını da 
yanlarında getirerek gruplar oluşturdu. 

 
Mükemmel bir organizasyon, 

kilit noktalara yerleştirilen güvenlik, muhteşem dev ekranlar, ses sistemleri ve renkli ışıklarla Bon Jovi sah-
nede gerçeküstü bir başarı elde etti ve dinleyicilerle arasındaki kimya da oldukça çarpıcıydı. 

 
"En sonunda Lima'dayız." diyerek duygularını ortaya koyan Bon Jovi gece boyunca hem hayranla-

rını coşturdu hem de dans edip şarkılarını söyledi. "Born To Be My Baby", "Bad Medicine", "Pretty 
Woman"(yeniden düzenleme)"It's My Life” ve "Lay Your Hands on Me" en çok eşlik edilen ve tezahürat 
alan şarkılar oldu. 

 
Bon Jovi ve grup, muhteşem bir konser gerçekleştirerek Lima tarihinde verilen efsanevi konserler 

arasında kendisine bir yer buldu. 
 

Kaynak:  http://www.peru.com/espectaculos/portada20100929/120541/Bon-Jovi-realizo-concierto-
historico-en-Lima 

                                   İpek SÜER 
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MEKSİKA FİLM HAFTASI 
 

 13-17 Eylül 2010 tarihleri ara-

sında Latin Amerika Çalışmaları Araş-

tırma ve Uygulama Merkezi’mizde 

Meksika’nın bağımsızlığının 200. ve 

Meksika Devrimi’nin 100. yıldönümü 

kutlamaları çerçevesinde bir film haftası 

düzenlendi. 

 

 Açılışı Meksika Birleşik Devlet-

leri Büyükelçisi Jaime Garcia Amaral ve 

Ankara’daki temsilcilik çalışanlarının 

katılımıyla yapılan film haftası boyunca 

konferans salonumuzda konuklarımıza 

toplam beş adet Meksika filmi İspanyolca bilmeyenlerin de takip edebilmesi için İngilizce alt yazılı olarak 

gösterildi. 

 

 Filmler, Meksika’nın devrim dönemi, devrimde rol almış önemli kahramanlar ve o dönemin sosyal 

ve kültürel yapısı ile ilgili de izleyenlere bilgi vermesi açısından özel olarak seçildi. 

 

 Film haftasının kapanışı 17 Eylül Cuma günü filmden sonra Meksikalı müzik grubu “Sones 

Huastecos Tlalli”nin yer aldığı bir kokteyl ile yapıldı. Kokteyl ülkemizde temsilciliği bulunan Latin Ameri-

ka ülkelerinin Büyükelçileri’nin ve diğer davetlilerin katılımıyla renklendi. 

 

Öznur SEÇKİN 
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ROMINA YAN’A VEDA 
 

Arjantinli oyuncu ve televizyon yapımcısı Cris Morena'nın şarkıcı 
ve oyuncu kızı Romina Yan 28 Eylül 2010 günü San Isidro'da 
geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.  
 
Romina Yan, Telefé kanalında yapımcı olan Darío Giordano ile 
evliydi ve “Casi Angeles” dizisinin son bölümünde rol almaya 
hazırlanıyordu. Üç çocuk annesi olan 36 yaşındaki Yan, ülkenin 
iki önemli televizyon yapımcısı Cris Morena ve Gustavo 
Yankelevich'in kızıydı.    
 
Sevilen sanatçı akşamüstü San Isidro Spor Salonu'ndan çıktıktan 
sonra Libertador ve Alvear Caddelerinin köşesinde yere yığıldı ve 
yanındaki arkadaşı tarafından hemen hastaneye götürüldü. Hasta-
ne kayıtlarına göre saat 17.25'te, hastaneye girdikten çok kısa bir 
süre sonra yaşam belirtilerini yitiren Yan, doktorların 50 dakika 
süren hayata döndürme çabalarına rağmen kurtarılamadı. Haberi 
aldıktan sonra hastaneye önce eşi, ardından da babası ve kardeşi 
geldiler. Genç yaştaki sanatçının ani ölümü ülkede şok etkisi ya-
rattı. 
 
Romina ilk olarak, annesinin yapımcısı olduğu televizyon progra-
mı “Benimle Oyna” (“Jugate Conmigo”)’da yer aldı. 1994 yılında 
da meşhur Sol Iturbe rolüyle izleyicinin karşısındaydı. Aynı yıl 

annesi, “Chiquititas” dizisinde Belén Fraga’nın rolü olan başrolü kendi kızına teklif etti. Dizi, aynı evde 
yaşayan bir grup öksüz çocuğun hikayesini anlatıyordu. “Chiquititas” yedi yıl boyunca ekranda kalarak bü-
yük bir reyting başarısı yakaladı. Ekip, dizinin tiyatro versiyonu ile de İsrail, Bulgaristan, Rusya, Romanya, 
Filistin ve Meksika turnelerine çıktı. Dizinin CD’leri büyük satış başarısı yakaladı ve çocuk dizisi dalında 
Carlos Gardel Ödülü kazandı. Yan, 1998 yılında ekipten ayrıldı fakat dizi 2006 yılına kadar devam etti.  
 
Yan 2002 yılında Disney Channel’in çocuk programı Playhouse Disney’in, yapımcılığını babası Gustavo 
Yankelevich’in üstlendiği Arjantin versiyonunu sundu. Darío Giordano ile evlendikten sonra 
“Aşkım” (“Amor mío”) dizisi ile televizyon dünyasına geri döndü. Daha sonra da Telefé’de ekrana gelen 
“Güzel ve Çirkin” (“Bella y Bestia”) dizisinde De Santo ile birlikte rol aldı.  
 
Yan'ın ölümü Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde de oldukça yankı yaptı. Hayranları tara-
fından kurulan gruplar ve paylaşılan iletilerin yanı sıra; De Santo, Florencia Bertotti, Luisana Lopilato, 
Diego Torres, Nicolás Vazquez ve Arturo Bonín gibi ünlüler de internet üzerinden üzüntülerini ifade ede-
rek, sanatçının ailesine başsağlığı mesajı ilettiler. 
 

Kaynak: http://www.corrientesnoticias.com.ar/interior.php?nid=145818 
 

Zeynep ÇELİKEL 
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LATİN AMERİKALI DİPLOMATLAR HATTUŞAŞ’TA 

 
 Ankara Üniversitesi Latin Amerika 

Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merke-

zi’nin geleneksel hale getirmeyi amaçladığı 

kültür gezilerinin birincisi 18-19 Eylül 2010 

tarihlerinde Çorum’daki Hattuşaş, Yazılıka-

ya, Alaca kazı bölgelerine gerçekleştirildi.  

 

 Geziye Venezuela Büyükelçisi Sayın 

Raúl José Betancourt ve eşi, Küba Büyükel-

çisi Sayın Jorge Quesada Concepción ve eşi, 

Şili Büyükelçisi Sayın Luis Palma, Meksika 

Büyükelçisi Sayın Jaime Garcia Amaral ve eşi,  Peru Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sayın Luis Escalante 

ve eşi, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Dairesi Koordinatörü Büyükelçi Sayın Osman 

Ulukan ve eşi, Ankara Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Melek Delilbaşı ve eşi, Merkez Müdürü 

Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu ve Merkezimiz çalışanları katıldı.  

 

 Gezi çerçevesinde öncelikle Hattuşaş Kazı Başkanı Doç. Dr. Andreas Schachner ve kazıda çalışan 

arkeologların eşliğinde Hattuşaş kalıntıları gezildi. Hattuşaş’ın ardından Yazılıkaya Kazı Alanı’nın ziyaret 

edilmesinden sonra  Çorum Valisi Sayın Nurullah Çakır’ın  ev sahipliğinde Hitit mutfağının örneklerinin 

sunulduğu bir öğle yemeği yendi. 

 

 Grup, 18 Eylül 2010 günü akşam saatlerinde ise Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum Vak-

fı’nın işbirliğinde Çorum Müzesi bahçesinde düzenlenen, Hitit ve Japon çalgılarının da kullanıldığı 

“Güneşin Bahçesinde Japonya”  konserine  katıldı. 

 

Çağrı BAKAR 
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