
 

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

        

         BİZİM AMERİKAMIZBİZİM AMERİKAMIZ   

 
  

MARIO VARGAS LLOSA  
NOBEL ÖDÜLÜ’NÜ ALDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2010 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Pe-
rulu yazar Mario Vargas Llosa İsveç’te düzenlenen 
törenle ödülünü aldı. Sayfa 23. 

Aralık 2010  Sayı: 9   

HAİTİ’DE FELAKETLER YILI: 
2010 

 2010’u büyük bir deprem, kolera sal-
gını ve siyasi şiddet yaşayarak geçiren Haiti’-
de yeni yılla birlikte yaralar sarılmaya çalışılı-
yor. Karayipler’deki ülkeye yapılan yardımlar 
uluslararası dayanışma örneği ortaya koymuş 
olsa da halen yeterli seviyeye ulaşmış değil. 
Felaketlerin ortasında girilen seçim ortamı da 
gerginliği had safhaya ulaştırmış durumda.   
 
 Tüm bu güçlüklerle mücadele eden 
Haitililerse yeni yıla girerken iyi dileklerini 
sürdürmeye devam ediyor. Sayfa 6 ve 7. 

CRISTINA FERNÁNDEZ de KIRCHNER 
OCAK’TA TÜRKİYE’DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arjantin Devlet Başkanı Christina Fernández de 
Kirchner 20-21 Ocak 2011 tarihlerinde Orta Doğu gezisi 
kapsamında Türkiye’ye de bir resmi ziyarette bulunacak. 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs 2010’da Arjantin’e ger-
çekleştireceği ziyaretin iptalinin ardından Türkiye’ye gelen 
Kirchner iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla resmi 
temaslarda bulunacak. Sayfa 5. 

PINOCHET DÖNEMİ’NE BİR  
YARGILAMA DA FRANSA’DAN 

 
 Şili’yi 1973-1990 arasın-
da yöneten diktatör Augusto 
Pinochet’nin iktidarı sırasında 4 
Fransız’ın kaybolmasından so-
rumlu tutulan 14 Şilili askerden 
13’ü adam kaçırma ve işkence-
den 15 ile 30 yıl arasında deği-
şen sürelerde ceza aldı.  
 

 Sanıkların gıyabında gerçekleştirilen ve sem-
bolik değeri daha ağır basan dava Pinochet Dönemi’-
nin hesabının sorulmaya devam edildiğini gösteriyor. 
Sayfa 12. 
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 MERKEZİMİZDEN... 
 

Değerli Dostlarımız, 
 

2010 yılını uğurlayıp 2011 yılına merhaba dediğimiz bu günlerde Merkezimizin kurumsal yapısının 
oluşmakta olduğunu gösteren birkaç olay bizleri sevindirmiştir. 
 

Bu gelişmelerden ilki, Hürriyet Kampüs Gazetesi’nin Küba konulu bir haberinden rahatsız olan bir 
grup öğrencinin Merkezimizi ziyaret ederek tepkilerini ortaya koymaları ve bizden kurumsal yardım iste-
meleriydi. Öğrencilerimizi Küba Büyükelçiliğine yönlendirmenin yanı sıra kendilerine bültenimizde yer 
vermeyi de vaat etmiştik. Tepkilerini olgun, demokrat ve saygın bir şekilde ortaya koyarak bizleri sevindi-
ren öğrencilerimizin hazırladıkları yazı bültenimizin 14 ve 15.  sayfalarında yer almaktadır. 
 

Merkezimizin kurumsal kimliğinin pekişmekte olduğunu ortaya koyan bir diğer gelişme de Emniyet 
Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı-Dışişleri Bakanlığı işbirliği 
ile düzenlenen Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi‘ne Latin Amerikalı katılımcılar bulunması nedeniyle Mer-
kezimizden katkı istenmiş olmasıydı. Bu kapsamda tercüman olarak anılan programa katılan yarı zamanlı 
arkadaşlarımız Zeynep Çelikel ve Emre Çırakoğlu’na Merkezimiz ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil 
ettikleri için teşekkür ediyoruz. 
 

Bu dönemde bizleri sevindiren bir diğer gelişmede Yüksek Lisans Programımıza yoğun talep göste-
rilmiş olmasıdır. Gerek programın hazırlanması aşamasında Üniversite organlarınca gerekse YÖK’te onay-
lanması süresince emeği geçen herkese sonsuz teşekkürü borç biliyoruz. 
 

Son olarak bültenimize adını veren “Bizim Amerikamız” söyleminin yaratıcısı Jose Marti’nin 158. 
doğum yıldönümü kutlamalarını Merkezimiz personelinin katılımıyla 28 Ocak 2011 tarihinde Çankaya 
Hoşdere Caddesi’ndeki Jose Marti Parkı’nda yapılacağını tüm okurlarımıza duyuruyoruz. Tüm dostlarımızı 
orada görmek bizleri sevindirecektir. 
 

Saygılarımızla. 
  
 

Prof. Dr. Mehmet Necati KUTLU 
           Merkez Müdürü 
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BREZİLYA’NIN YENİ DEVLET BAŞKANI DILMA ROUSSEFF 
 
 Brezilya’da iki tur oylamayla gerçekleştirilen Baş-
kanlık seçimleri, bir önceki Devlet Başkanı Luiz Inacio 
Lula da Silva’nın yardımcısı Dilma Rousseff’in zaferiyle 
sonuçlandı. İlk turda adaylardan hiçbirinin %51’lik salt 
çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan ikinci tur 
oylamada Rousseff  %56’lık oy oranıyla Brezilya’nın yeni 
devlet başkanı seçildi. Yakın zamana kadar çok tanınma-
yan ve kimileri tarafından siyaset deneyimi yetersiz bulu-
nan Rousseff’in elde ettiği bu başarısını eski Devlet Baş-
kanı da Silva’nın büyük desteğine borçlu olduğu söylene-
bilir. 
 
 İşçi Partisi adayı Rousseff’in seçimlerdeki en 
büyük rakibi, Brezilya Sosyal Demokrat Partisi adayı ve 
aynı zamanda Sao Paulo eyaletinin eski valisi Jose Ser-

ra’ydı. Serra’nın, eyaletlerarası ekonomik ve siyasi rekabetin olduğu ülkede valilik yapmış olması, onun 
için hem olumlu hem olumsuz bir özellik olarak değerlendiriliyordu. Çünkü sahip olduğu tecrübelerin ver-
diği avantajla birlikte devletin, ülkenin en zengin eyaletlerinden biri olan Sao Paulo’dan yönetilmesi fikri 
ülkedeki yoksul kesimde endişe yarattı.  
 
Dilma Rousseff kimdir? 
 
 Dilma Rousseff 14 Aralık 1947’de Bulgar bir avu-
kat ve işadamı olan Pedro Rousseff ve öğretmen Dilma 
Jane da Silva’nın kızı olarak dünyaya geldi. Rousseff genç 
yaşta ülkedeki askeri diktatörlüğe karşı mücadele eden 
hareketlere katıldı ve diktatörlüğün sona ermesinin ardın-
dan İşçi Partisi’nin saflarına geçti. Ekonomi alanındaki 
uzmanlığı sayesinde da Silva hükümetinde Enerji Bakanı 
olarak yer aldı ve daha sonra devlet başkan yardımcılığı 
görevine yükseldi. 
 

Rousseff, 19 yaşında diktatörlük karşıtı Palmares 
Silahlı Devrimci Birliği‘ne katıldı. 3 yıl boyunca örgütte önemli görevler üstlenen genç Rousseff, silah 
arkadaşlarını Marksizm hakkında bilgilendirirken bir yeraltı gazetesi için yazılar da yazıyordu. Bu sürecin 
ardından 1970 yılında yakalanarak, işkence gördüğü Sao Paulo’nun Tiradentes Hapishanesi’ne konuldu. 
Rousseff, 1973’te serbest bırakıldı.  

 
Yeni Devlet Başkanı Dilma Rousseff, 1 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen devir teslim törenine,  

hapishanede kaldığı süre boyunca hücre arkadaşı olan on bir kadını da davet etti. Rousseff’in basın söz-
cüsü, bu kadınların tıpkı Rousseff gibi diktatörlüğe karşı mücadele etmiş militanlar olduğunu belirtti.  

 
Kaynak: http://www.telegraph.co.uk 
                http://www.wikipedia.org/ 

                                                                                                                                        Öymen YEŞİLTEPE 
 
 



 

LULA: “ABD İLE İLİŞKİLERİN GELİŞMEMESİ ÜZÜCÜ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Ocak 2011 tarihinde yapılan devir teslim töreniyle yerini eski devlet başkan yardımcısı Dilma 
Rousseff’e bırakan Brezilya Eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Barack Obama yönetimindeki 
Amerika Birleşik Devletleri’nin hala Latin Amerika ve dünyanın diğer  fakir ülkeleriyle olan ilişkilerinde 
bir imparatorluk gibi davranmaya devam ettiğini söyledi. Lula, bir zamanlar Barack Obama’ya “dünya üze-
rindeki en popüler politikacı” diyerek seslenmişti.  
 
 Yerini yeni başkan Rousseff’e bırakmadan sadece birkaç gün önce yaptığı açıklamada Lula, ABD 
ile olan ilişkilerinin değişmemesinin onu çok rahatsız ettiğini söyledi. Başkent Brasilia’da gazetecilere ko-
nuşan Lula, “ABD ve Latin Amerika arasındaki ilişkilerin bugünkünden farklı olmasını beklerdim.” diye-
rek üzüntüsünü belirtti ve “ABD’nin, Latin Amerika’nın ne kadar önemli olduğunu anlaması gerekir. Ame-
rikalılar, Latin Amerika’ya karşı iyimser bir bakış açısına sahip değiller. Fakir ülkelere kendilerini hep bir 
imparatorluk gibi gösterdiler. Bu bakış açısının değişmesi gerekiyor.” dedi. 
  
 Lula, Obama’nın 2011 yılında Brezilya’yı ziyaret etmesini umut ettiğini söyledi ve ekledi: “Gerçek 
şu ki ABD’nin Latin Amerika’ya bakış açısında hiçbir değişme olmadı ve bu beni çok üzüyor.” 
  
 Geçmişte Başkan Obama ve Lula arasındaki yakın ilişki, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da yakın-
laştıracağına dair sinyaller veriyordu. 2009 yılının Nisan ayında Londra’da gerçekleşen G20 zirvesinde 
Başkan Obama, Lula’yı “I love this guy.(Bu adamı seviyorum.)” sözleriyle karşılamıştı. Daha sonra Lula 
da Obama için ‘dünya üzerindeki en popüler politikacı’ olduğunu söylemişti. Fakat daha sonra Brezilya’-
nın, 2010 yılının Mayıs ayında İran ve Türkiye arasındaki nükleer yakıt değişim anlaşmasında arabulucu-
luk yapmasıyla ABD’nin sabrını denediği yolunda yorumları yapıldı. 
 
 Bir ay öncesinde ise Brezilya Filistin’i tanıyarak İsrail’i kızdırdı ve Lula, ABD’nin Orta Doğu’ya 
karıştığı sürece bölgede barış olmayacağını belirtti. Ayrıca Lula, medyaya yaptığı yorumlarla 2014 ya da 
sonraki seçimlerde tekrar başkanlık için adaylığını koyacağı dedikodularına da kesin bir dille yanıt verdi. 
Yeniden aday olmasına dair ihtimal hakkında gelen soruya, “Güç kimin elindeyse ve iyi bir hükümet kurup 
yönetiyorsa yönetime onun devam etmek onun hakkıdır ve doğru olan da budur. Benim adayım Dilma ola-
caktır.” şeklinde cevap verdi. 

Kaynak: http://www.telegraph.co.uk 
                                                                                                                                                           Öymen YEŞİLTEPE 
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CRISTINA FERNÁNDEZ de KIRCHNER OCAK’TA TÜRKİYE’DE 
 

 Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernández de Kirchner’in, ülkesinin 
iş adamlarından oluşan bir heyetle birlikte Ocak ayında sırasıyla Kuveyt, Ka-
tar ve Türkiye’ye resmi ziyaretler gerçekleştirmesi bekleniyor. 
 
 Arjantin Büyükelçiliği’nden alınan bilgilere göre ziyaretin amacı, iki 
ülke arasında yatırımlar ve ortaklıklar gerçekleştirmek üzere yapılacak iş gö-
rüşmeleri. Kirchner’e eşlik edecek olan heyet, Arjantinli iş insanları ve şirket 
temsilcilerinden oluşacak. Bu temsilciler kendi sektörlerindeki Türk şirketler-
le görüşerek çeşitli seminerler düzenleyecekler. Görüşmelerin ardından çeşitli 
anlaşmaların da imzalanması öngörülüyor. Cristina Fernández ve söz konusu 
heyet, önce Ankara’da resmi ziyaretleri gerçekleştirecek, ardından İstanbul’a 
geçerek ticari görüşmelere başlayacak. 
 
 Ziyaret tarihleri Arjantin basınında da yer aldı; tarihler 16-17 Ocak 
Kuveyt, 18-19 Ocak Katar, ve 20-21 Ocak Türkiye olarak belirtildi. 

 
Aralık ayının son haftasında, Arjantin ve Türkiye’nin bazı devlet bakanları Arjantin’de bir araya 

geldi. Çok taraflı gündemi çözümlemek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda siyasi bir bakış açısıyla karşı-
lıklı ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek gerektiğinin de önemi vurgulandı. Aynı toplantıda Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu, Arjantinli meslektaşı Alberto D. Alotto’ya Türki-
ye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Cristina Kirchner’i 20 ve 21 Ocak’ta Türkiye’ye davet ettiğini de ilet-
ti. 
 

Diplomatlar, 2010 yılında iki ülke arasında gerçekleşmesini öngördükleri 1.5 milyar dolarlık para 
akışı hedefine ulaşmak amacıyla, çeşitliliğin ve ikili ilişkilerin artması gerektiği konusunda da hemfikirler. 
 

Her iki ülkenin de 2010 yılının Kasım ayında Seul’de gerçekleşen G-20 zirvesi kapsamındaki ortak 
çalışmaları da dikkat çekmişti. 
 

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Mayıs ayında Arjantin’e bir ziyaret gerçek-
leştirmeyi planlamış; ancak son dakikada Buenos Aires’te Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Ke-
mal Atatürk anısına dikilen bir anıtın açılışının iptal edilmesi nedeniyle bu ziyaretten vazgeçmişti. 
 
Kaynak: http://noticias.terra.com.ar/ 
    http://laradiodelsur.com/ 
    http://www.infolatam.com/ 

  
Zeynep ÇELİKEL 
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HAİTİ’DE FELAKETLER YILI: 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Ocak 2010 deprem felaketi ile 1,5 milyon felaketzededen yaklaşık 300.000’inin hayatını kaybet-

tiği, geçtiğimiz aylarda da kolera salgını ile mücadele eden ve salgına son verilere göre 3481 kişiyi kurban 
veren Haiti bir taraftan da hala belirsizlik içinde olan seçimlerle uğraşıyor. 

 
 2010 yılı Haiti için tam bir felaketler yılı ol-
muştu. Ocak ayındaki deprem felaketi ile beton blok-
lar altında binlerce kişinin ölümüne tanık olduk, ar-
dından da 8 ay sonra Haiti’yi şoka uğratan, hükümet 
yetkililerini, insani yardım kuruluşlarını ve uluslara-
rası örgütleri güç duruma sokan ölümcül kolera salgı-
nı patlak verdi. Kolera salgını nedeniyle 3000’den 
fazla kişi hayatını kaybederken, 130.000’den fazla 
kişi de hastanelere kaldırıldı.  1 yıl içinde meydana 
gelen deprem felaketi ve kolera salgını nedeniyle 
yaklaşık 1,5 milyon insan barınaklarda ve çadırlarda 
yaşamak zorunda kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
resmi verilerine göre, deprem ile birlikte 4200 okul 
yıkıldı ve 500.000 çocuk öğrenimine ara vermek zo-

runda kaldı. 
 
Fakat felaketler bununla da sınırlı kalmadı. Ülkeyi kasıp kavuran, 20’den fazla kişinin ölümüne yol 

açan ve tarım alanlarını milyon dolarlık zarara sokan Thomas kasırgası ile felaketler dizisine yeni bir yıkım 
daha eklendi. Başkanlık seçimlerindeki hile iddiaları ve bu iddiaların sebebiyet verdiği şiddet olayları da 
bunlara eklenince, 2011’de yapılacak ikinci turdan önce, seçimlerin Amerikan Devletleri Örgütü (OEA) 
tarafından tekrar gözden geçirileceği belirtildi. İlk turun galibi %31,37 oy ile Mirlande Manigat olurken, 
onu %22,48 oy ile Jude Celestin ve üçüncü olarak da ünlü şarkıcı Michel Martelly izlemişti. Mirlande 
Manigat ve Jude Celestin, seçimin 16 Ocak 2011'de düzenlenecek ikinci turunda yarışacak. 

 
Seçimin ilk turunun sonuçlarının açıklanmasından sonra, oylara hile karıştığını iddia eden başkanlı-

ğa aday 12 kişi, oylamanın geçersiz olduğunun ilan edilmesini talep etmiş, ilk iki aday arasına giremeyen 
halk sanatçısı Michel Martelly'nin yandaşları protesto gösterilerine başlamış ve iktidarın adayı Celestin ile 
Martelly destekçileri arasında çıkan olaylarda ölenler ve yaralananlar olmuştu. Haiti'deki seçim komisyonu 
yetkilileri, devlet başkanlığı seçiminde oyların yeniden sayılacağını açıklamıştı. Oyların iptalinin talep edil-
mesi üzerine Amerikan Devletleri Örgütü temsilcileri, Seçim Kurulu’nun gözetiminde gerçekleşen seçimi 
gözden geçirmek için ülkeye geldi ve Geçici Seçim Kurulu (CEP) ile Amerikan Devletleri Örgütü (OEA) 
arasında bir anlaşma imzalandı. Analistlere göre, bu yöntem, son seçimlerde ortaya çıkan durumun çözümü 
için yeterli olmayacaktı. 



 

Sayfa 7         7 

Haiti'nin eski geçici Cumhurbaşkanı Boniface Alexandre ise ülkedeki siyasi krizin "iç savaşa dö-
nüşmesinden" endişe ettiğini belirtti. 

 
Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’te "Radio Vision 2000" adlı radyo kanalına demeç veren 

Alexandre, ülkenin şu an içinde bulunduğu seçim sürecinin bir iç savaşa yol açma ihtimali bulunduğunu 
söyledi. Alexandre, "Eğer bir iç savaş çıkarsa bunun hem sorumlusu hem de kurbanı oluruz" dedi. Jean-
Bertrand Aristide'in 2004 yılında iktidardan düşmesi sonucu ülkeyi 2006'ya kadar yönetmiş olan Alexandre 
yaptığı açıklamada, "Bir önerim var. Bütün partilerin, bugünkü iktidarın ve muhalefetin bir ortak noktası 
bulunuyor. O da Haiti. Onun için el ele verip krize bir çözüm bulalım" diye konuştu. 

 
  Haiti, bunun dışında ABD'nin sınır dışı etme operasyonu ile de karşı karşıya bulunuyor. ABD Göç-
men ve Gümrük Yürütmesi, 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada sınır dışı etmelerin toplu halde devam edeceği-
ni duyurdu. Yapılan yeni açıklamada ise, Ocak ayında 350 Haitili'nin sınırdışı edileceği belirtildi. ABD 
Hükümeti’nin yaptığı açıklamaya göre ise, sınır dışı edilen Haitililer, “suçluluğu kesinleşmiş olanlar.” Hü-
kümetin tahminine göre 2011 yılında 700 civarında Haitili ülkesine geri gönderilecek. 12 Ocak 2010 tari-
hindeki depremden sonra, Obama yönetimi sınır dışı etmeyi yasaklamış ve ABD'de geçici statüde kalan 
Haitililerin durumunun garanti altında olduğunu söylemişti. 61 binden fazla Haitili bunun üzerine mülteci-
lik için başvurmuş ve kabul edilmişti. Alımların 18 Ocak'ta bitecek olmasına rağmen binlerce Haitilinin 
daha ABD'ye göç etmek için başvurduğu söyleniyor. Bununla birlikte, sınır dışı faaliyetinin artmasıyla be-
raber ABD'deki Haitililerin kendilerini güvensiz hissettikleri ve ABD'nin Haitilileri sınır dışı etmesinin, 
sınır dışı edilenleri ölüme yollamaktan farksız olacağı belirtiliyor. 

 
 Tüm bu olumsuzluklara karşın, 2011’e girerken Haiti halkı iyi dilek-
lerini, beklentilerini ve içinde bulundukları durumu anlattı ve güzel kareler 
objektiflere takıldı. Dileriz ki, 2010 yılının felaketler yılı olarak anıldığı Ha-
iti’de 2011 yılı güzel umutlara ve gözyaşı yerine gülümsemelere yelken 
açar. İşte Haiti halkının yeni yıla girişini anlatan bazı fotoğraflar ve insanla-
rın dileklerini ve acılarını dile getirdikleri o sözler: 
  
ABD’deki tatilinden dönen ünlü Haitili yazar Daniel Laferrière 2011’i karşı-

larken, ülkesi için: “Felaketin olmayacağı bir yıl bizim için yeterli olacaktır.” dedi.  
 

Depremde eşini kaybeden ve 3 çocuğuyla bir başına kalan Marie 
Maude Pierre: “Bayramları nasıl geçireceğimizi bilemiyorum.” dedi. Marie 
Maude Pierre gibi 7 çocuğu ile birlikte çadırda yaşayan Gustave Germain 
de: “Bayramlardan bahsetmem için bu çadırlarda yaşamıyor olmam gerekir. 
Param olmadığı için kutlama yapmak için hazırlık bile yapamadım; ama 
2011de artık bu çadırlarda yaşamak istemiyorum” diyerek üzüntüsünü dile 
getirdi. 10 yaşındaki Stevenson, 12 Ocak 2010 depreminden itibaren annesi 
ile birlikte yaşadığı çadırda artık yaşamak istemediğini belirterek “Noel’den 
bahsedildiğini çok duydum ama tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyo-
rum.” dedi. Felaketzedeler, yetkililerden Noel nedeniyle hiçbir yardım ve 
bağış almadıklarını ifade etti. Carline Blaise ise: “Hiçbir umudumuz ve gü-
venebileceğimiz hiç kimsemiz kalmadı.” şeklinde duygularını ifade ederken 
4 yaşındaki Christia Estimable, Noel için en azından oyuncak bir bebeğin 
kendisine hediye olarak verilmesini istediğini söyledi. 

 
Kaynaklar:  http://www.haber7.com/, (05.01.2011)      
  http://bugun.com.tr/, (29.12.2010)       

http://haber.sol.org.tr/ (31.12.2010)       
 http://www.alterpresse.org/ (04.01.2011/  31.12.2010/ 28.12.2010/ 25.12.2010)  
           

Cansu CANDEMİR 
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ABD VE VENEZUELA ARASINDA DİPLOMATİK KRİZ 
 

 Venezuela’nın Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti’nin Ağustos ayında yeni Venezuela 
Büyükelçisi olarak atanan Larry Palmer’ı kabul etmeyeceğini açıklaması sonrasında ABD yönetiminin 
Palmer konusunda ısrarını sürdürmesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkiler gerildi. Venezuela Hükümeti’nin 
Aralık ortasında Larry Palmer’ı ABD Büyükelçisi olarak kabul etmeyeceğini açıklamasının ardından ABD 
30 Aralık 2010 günü Venezuela’nın Washington Büyükelçisi Bernardo Alvarez’in diplomatik vizesini iptal 
etti.  
 
 İlişkiler 2010 Yazında Gerildi. 
  
 İki ülke arasındaki kriz 2010 yazında başladı. ABD’nin eski Hondu-
ras Büyükelçiliği’ni yapan Larry Palmer, Venezuela ordusunda Chávez 
yönetimi nedeniyle moralin çok düşük olduğunu ve Venezuela’nın ABD ve 
Kolombiya tarafından terrorist örgüt kabul edilen Kolombiya Devrimci Si-
lahlı Kuvvetleri (FARC)’ne karşı alması gereken önlemleri kasıtlı olarak 
almadığını söylemiş ve Chávez Hükümeti’ni eleştirmişti. Bunun ardından 
Palmer’ın adının yeni Caracas Büyükelçisi olarak geçmeye başlaması ü- 
zerine Venezuela Palmer’ı ülkeye kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Buna 
rağmen Ağustos ayında ABD Başkanı Barack Obama, Larry Palmer’ın  
ABD’nin yeni Caracas Büyükelçisi adayı olduğunu resmi olarak açıklamış; 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Phillip Crowley de Palmer’ın ABD-
Venezuela ilişkilerinde en iyi arabulucu olacağı konusunda Venezuela 
Hükümeti’nin ikna edilmesi gerektiğini söylemiş; ABD gelen tepkilere rağ-
men geri adım atmamıştı. 
 
 Aralık’ta Tırmanan Gerilim 
 
 28 Aralık 2010’da, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chávez, Palmer’ın Venezuela’ya girişine izin 
verilmeyeceğini, gerekirse iki ülke arasındaki ilişkilerin kesilebileceğini açıkladı. Askerlerle düzenlediği 
bir toplantıda konuşan Chávez “ABD Hükümeti Büyükelçimizi sınırdışı edecekse etsin. İlişkileri kesecek-
lerse kessinler.” şeklinde tehditkar ifadeler kullandı.  
 
 Chávez’in bu konuşmasının ardından 30 Aralık 2010’da ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada Venezuela’nın Washington Büyükelçisi Bernardo Alvarez’in diplomatik vizesinin karşılıklılık 
ilkesi gereği iptal edildiği belirtildi.  
 
 Rousseff’in Başkanlık Töreninde Yakınlaşma  

 
 İki ülke arasında son dönemdeki en yakın temas Lula da 
Silva’nın ardından Brezilya Devlet Başkanı seçilerek  
Brezilya’nın ilk kadın başkanı olan Dilma Rousseff’in 1 Ocak 
2011’deki devir-teslim töreninde gerçekleşti. Törene davetli 
olarak katılan Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chávez ve ABD 
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Rousseff’in törenin yapıldığı 
salona gelişinden önce bir sure sohbet etti. Brezilya ajanslarının 
Chávez’den aldığı bilgiye göre Chávez, Clinton’la önemli birkaç 
konu hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.  

 
 

Krizin odağındaki isim: 
Larry Palmer 
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 “Krizin Sürmesine Hazırız!” 
 
 Çeşitli analistlerin görüşlerine göre krizin en kısa sürede aşılabilmesi için ABD’nin Caracas 
Büyükelçiliği’ne atanacak ismi değiştirmesi gerekiyor. Dİğer seçenekler arasında ABD’nin Palmer 
konusunda ısrar etmesi ya da diplomatik ilişkilerin yeni bir isim atanana kadar kesilmesi var. Ancak, bir-
inci seçenek Venezuela tarafından reddedileceği; ikinci seçenek de özellikle petrol alanında önemli ticari 
ilişkileri olan iki ülkenin göze alamayacağı düşünüldüğü için gerçekleşecek gibi gözükmüyor.  
 

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan 4 Ocak’ta yapılan açıklama ise krizin bir sure daha devam edeceğini 
gösteriyor. Dışişleri Sözcüsü Phillip Crowley’in yaptığı açıklamada Larry Palmer’ın halen ABD’nin Cara-
cas Büyükelçiliği için resmi adayı olduğu belirtildi. Crowley, “Krizin devam etmesi halinde neler olacağı” 
hakkındaki soruya da “Kararımızdan geri adım atmayacağız. Durum ne olursa olsun belirsiz bir zamana 
kadar ısrarımızı sürdürmeye hazırız.” şeklinde konuştu. 
 
 Kaynak: http://www.huffingtonpost.com/2010/08/08/hugo-chavez-rejects-larry_n_675005.html (06.01.2011) 

 http://www.eluniversal.com/2011/01/05/pol_art_afirman-que-es-inter_2151009.shtml (06.11.2011) 
http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-eeuu-venezuela-chavez-clinton-dan-mano-recepcion-rousseff-

20110103073355.html (06.11.2011) 
http://politica.eluniversal.com/2010/12/30/pol_art_venezuela-se-queda-s_2148305.shtml (06.11.2011) 
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ARJANTİN’DE “GÖÇMEN” GERGİNLİĞİ 

 

 Aralık ayının ilk haftası Buenos Aires ve özellikle Villa Soldati Mahallesi için oldukça hareketli ve 
gergin geçti. Daha iyi bir yerleşim yeri taleplerini duyurmak için mahallenin Parque Indoamericano adlı 
parkına çadırlar kurarak oraya yerleşen, çoğu Bolivyalı olan göçmen eylemciler, iddialara göre Arjantinli 
mahalle sakinlerinin huzurunu kaçırdı. Buenos Aires Valisi Mauricio Macri’nin eylemcilerin parkı tahliye 
etmesi için açtığı dava ve yaptığı sert çıkışlar ise hem bölgede şiddet olaylarının yaşanmasına sebep oldu, 
hem de Bolivya’nın tepkisine yol açtı. Meydana gelen olaylarda ikisi Bolivyalı, biri Paraguaylı dört kişi 
öldürüldü. Ayrıca kimliği belirlenemeyen bir genç, kızgın komşular tarafından, kendisini hastaneye götür-
meye çalışan ambulanstan çıkartılarak vuruldu. Vali Macri’nin oluşturduğu Büyükşehir Polisi de olay ye-
rinde olmasına rağmen yapılan açıklamaya göre olay kontrol edilemez bir hal almıştı. Olaylarda şiddet bo-
yutunun artmasıyla, hükümet tahliye kararının icrasını durdurdu.  

GÜVENLİK BAKANLIĞI’NIN KURULDUĞU AÇIKLANDI 
 
 Villa Soldati mahallesinde yaşanan olaylar, güvenlik önlemlerinin arttırılması ihtiyacını doğurdu ve 
Devlet Başkanı Cristina Fernández, Aralık ayının ikinci haftasında, Savunma Bakanı Nilda Garre’nin başı-
na atanacağı Güvenlik Bakanlığı’nın kurulduğunu duyurdu. 
 
 Devlet Başkanı Cristina Fernández de Kirchner yaptığı açıklamada şunları söyledi:  “Bu sosyal 
problemlere dışarıdan yorum yapılması ihtimaline karşı hükümet, anlayış ve tedbirli olma arasında dengeli 
bir tutum sergilemelidir. Asayiş kesinlikle sağlanmalıdır; fakat bu, insan hayatı pahasına olmamalıdır. Bu, 
hükümetin güç kullanma konusunda tekel olduğunu görmezden gelmek demek değildir. Ama muhtemel 
olayları da hesaba katmalı, aynı zamanda da hiçbir zaman desteklemediğimiz baskı unsuruna başvurmama-
lıyız. Toplumsal hareketleri bastırmadığımız için hep eleştirildik. Ama ben haklı olduğu- 
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muza inanıyorum ve bu son olaylar da hata yapmadığımızı gösterdi.”  

 14 Aralık Salı gününden itibaren Nilda 
Garre’nin tüm savunma teşkilatının başında olaca-
ğını bildiren Devlet Başkanı: “Şiddet, güvenlik teş-
kilatının güçlendirilmesinin tek sebebi değildir. 
Son günlerde yaşanan olumsuz olaylarda görüyo-
ruz ki saldırganlar, tahmin edilenden çok daha kötü 
şeylere neden oluyorlar.” dedi. 
 
 Başkan: “Çoğumuz göçmen çocuğuyuz. 
Dünyanın çoğu yerinde olduğu gibi Arjantin’de de 
göçmenler, yerli halkın yapmak istemediği işleri 
yaparlar. İhtiyatlı olmalıyız. Kimseyi damgalama-
malıyız çünkü yasa dışı işlere karışan kötü insanlar 
her yerde ve her millette mevcuttur.” diye ekledi. 
 

 Kirchner, Macri’yi ırkçı ve ayrımcı söylemlerde bulunarak göçmenlere karşı halkı kışkırtmakla suç-
layan Bolivya Büyükelçisi’ne gönderme yaparak: “Tüm Arjantin’in Başkanı olarak bu durumun verdiği 
rahatsızlıktan dolayı kardeş cumhuriyetten özür dilerim” dedi. 
 
 Buenos Aires Valisi Mauricio Macri, yasadışı grupları ve uyuşturucu çetelerini, kendi deyimiyle 
“kontrolsüz göç” ile ilişkilendirmiş, bunun için de hükümeti suçlamıştı. 

 Vali Macri’ye bir itiraz da 14 Aralık günü Buenos Aires İl Meclisi üyesi, Gabriela Cerruti’den gel-
di. Cerruti, Macri’nin 2009 yılında seçim öncesinde 70000 konut yapmayı vaat ettiğini, fakat 3 yıl geçmesi-
ne rağmen bu konutlardan henüz sadece 700 tanesinin teslim edildiğini vurguladı. Buenos Aires’in yeterin-
ce paraya ve kaynağa sahip olduğunu belirten Cerruti, konut politikasına ayrılan kaynakların, “aile dostu 
şirketler” arasında bölüştürüldüğünü de iddia etti ve sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda evsiz kalan 13300 
kişi, aslında yıllardır düzgün bir konut politikasının izlenmesini sabırla bekleyen şehir sakinleridir.”  
 
 Yine aynı gün konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Bolivya Devlet Başanı Evo Morales de, parka 
yerleşen eylemcilere yönelik konuştu. Direnişlerini onurlu bulduğunu belirten başkan, göçmenlere “Yer 
istiyorsanız buraya gelin, bizim yeteri kadar toprağımız var.” diyerek çağrıda bulundu. 
  

 Bütün bu önemli gelişmeler ve diğer komşu ülkelerden gelen tepkilerle beraber Villa Soldati’de 
tansiyonun düşmesi çok vakit almadı. Olayların başlamasından yaklaşık on gün sonra Buenos Aires Valili-
ği’nden gelen açıklama olumluydu; 5 Aralık tarihinden beri Indoamericano Parkı’na yerleşmiş olan eylem-
cilere, parkı en kısa süre içinde boşaltmaları şartıyla yeni bir konut planı duyurusu yapıldı. Valiliğin duyu-
rusunun ardından Başbakan Aníbal Fernández’den de, eylemcilerin gönüllü olarak parkı boşaltmaması ha-
linde fiziksel kuvvete başvurulacağına dair bir açıklama geldi. 
 

Kaynaklar:   http://www.telam.com.ar/  
 http://www.elmundo.es/america/ 

 

Zeynep ÇELİKEL 



 

FRANSA’DA PİNOCHET DÖNEMİ YARGILANIYOR 
 

 Şili’de General Augusto Pinochet’nin diktatörlüğü dönemin-
de, 1973-1975 yılları arasında dört solcu Fransız’ın ortadan kaybol-
ması ile ilgili Fransa’da gıyabi olarak yargılanan on dört Şilili asker-
den on üçü adam kaçırma ve işkenceden suçlu bulunarak mahkûm 
edildi. Sanıkların hiçbirinin salonda bulunmadığı ve sembolik bir şe-
kilde gıyaben yargılandığı davada, ölen dört Fransız’ın aileleri elle-
rinde yakınlarının fotoğraflarıyla mahkeme salonunda hazır bulundu. 
 
 Yargılananlardan 77 yaşındaki General Jose Zara Holger bera-
at ederken, Pinochet’nin siyasi polis biriminin başında bulunan Juan 
Manuel Contreras Sepulveda ve birimin 2. adamı Octavio Espinoza 

Bravo müebbet hapis cezasına mahkûm edildi. Diğer on bir sanıktan üçü 30’ar yıl, altısı 25’er yıl, biri 20 
yıl, bir diğeri ise 15 yıl hapis cezası aldı. 
 
 Başlangıçta davada zanlı olarak yer almalarına rağmen, 2006’da ölen Pinochet ve yine henüz soruş-
turma başlamadan hayatını kaybeden diğer 4 asker bu yargılama sürecine dâhil olmadı. 
 
 Dava, ortadan kaybolan dört Fransız’ın aileleri-
nin Şili’deki adalet sisteminin konunun soruşturulmasın-
da yetersiz kaldığını düşünmesi üzerine 1998’de Fran-
sa’da açıldı. Konuyla ilgili olarak, kaybolan üç Fransız-
’ın avukatlığını yapan William Bourdan, Fransız hâkim-
lerinin sadece mağdur Fransızlar için değil, tüm insanlık 
için hâkimlik yaptıklarının farkında olduklarını belirtti. 
 
 Şili’nin başkenti Santiago’da 1974’te kaybolan 
solcu Alfonso Chanfreau’nun kızı Natalia Chanfreau 
yaptığı açıklamada “Babam ortadan kaybolduğunda ben 
bir yaşındaydım. Şu an 37 yaşındayım, yani bu adalet 
hakkı olmadan geçen bir ömür demektir. Hala yapılacak birçok şey var. Babamın nerede olduğunu bilmek 
istiyorum ve tabii ki onların hapse girmelerini istiyorum…Fakat şu an için gerçekten mutluyum.”dedi. 
 
 Bourdan, ülkelerin, kendi vatandaşları olsa dahi uluslararası suçlarla suçlanan kişileri iade etmekle 
yükümlü olduğunu ifade ederken, ailelerin diğer bir avukatı Sophie Thonon, Şili on üç vatandaşını iade et-
mese bile bu ülkenin onların hapishanesi olacağını ve sınırı geçtikleri anda yakalanacaklarını ifade etti. 
 
Kaynak: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/chile/8189559/Augusto-Pinochets-officers-on-
trial-over-missing-French-citizens.html  (08.12.2010) 
http://ca.news.yahoo.com/french-prosecutor-seeks-15-20-years-14-former-20101217-035253-515.html 
(17.12.2010) 
 

Öznur SEÇKİN 
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TÜRKİYE İLE EKVADOR ARASINDA TİCARİ ANTLAŞMASI İMZALANDI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türkiye ile Ekvador arasında, 1 Aralık  2010’da Ticaret İşbirliği Anlaşması ve Ekonomik ve Ticari 
Ortaklık (JETCO) Protokolü imzalandı.Dış Ticaret Müsteşarı Ahmet Yakıcı ve Ekvador Dış Ticaret ve 
Ekonomik Entegrasyon Bakan Yardımcısı Francisco Rivadeneira tarafından Ankara'da imzalanan protokol 
ile Türkiye ve Ekvator arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik 
ilişkilerin üst seviyeye ulaştırılması amaçlanıyor. 

 
JETCO Protokolü ile oluşturulan Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi Toplantıları’nın mevcut ve 

potansiyel işbirliği imkanlarının daha iyi değerlendirilmesine, bu konuda somut adımlar atılmasına ve kar-
şılıklı çabaların etkin sonuçlarının gözden geçirilmesine imkan sağlaması bekleniyor. 

 
Rivadeneira, Türkiye’nin çok büyük ihracat potansiyeline sahip bir ülke olduğunun ve bu anlaşma 

sayesinde Ekvador’un bölgede çok ciddi bir pazara sahip olabileceğinin altını çizdi. 
 
Türkiye Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Ekvador ticaret hacminin 

2008 yılında en üst noktaya ulaşarak 172 milyon dolar olarak gerçekleştiği, bu rakamın 68 milyon dolarlık 
kısmını Türkiye'den Ekvador'a yapılan ihracatın, 104 milyon dolarlık kısmını ise bu ülkeden yapılan ithala-
tın oluşturduğu belirtildi. Ancak 2009 yılında önceki yıla oranla ülkeye yapılan ihracatın yüzde 75 oranında 
düşmesiyle ikili ticaret hacminin 93.9 milyon dolar düzeyine gerilediği, 2010 yılının Ocak- Ekim dönemin-
de ihracatın önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 142.7 oranında artış gösterdiği de ifade edildi. 

 
İmzalanan anlaşmalar ile Türkiye ve Ekvator arasındaki ticari ilişkilerin kısa zamanda hız kazanaca-

ğı düşünülüyor. Ayrıca bu anlaşmaların yeni işbirliği alanlarının belirlenmesine ve oluşturulacak somut 
projelerle Türkiye ve Latin Amerika ülkeleri arasındaki bağların güçlenmesine katkıda bulunması bekleni-
yor. 

 
Kaynak: Diario Hoy  3 Aralık 2010 

 
Esra KILIÇ 
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BİR HAZİN HÜRRİYET 
 
 Dünyanın öküzün boynuzunda 
düz bir tepsi olduğu iddiası salt dönemin 
cahilliğine ve geri kalmışlığına indirge-
nemez. Bu iddia ne kadar saçma olursa 
olsun, dönemin hakim ideolojisinin us 
ve bilim karşısındaki tavrının ifadesidir. 
Doğa bilimlerindeki bu durumdan daha 
da vahim olanı bu gerici anlayışın sosyal 
bilimlere de sirayet etmesidir. Nitekim 
“Almanya yenilince biz de yenilmiş sa-
yıldık” gibi bir tarih perspektifimiz de 
olmuştur. 
 
 Gerici anlayış demişken kastımız 
tam da budur; örneğin tarihte bir ana 

bakarken o uğrağı tüm bağlamından kopararak, dönemin ulusal ve uluslararası dengesinden ve politikala-
rından mahrum, tarihselliğinden kopuk değerlendirmek işin kolayına kaçmak değildir. Aksine o anın muha-
tabı olan toplumu ileriye sıçratabilecek dinamiği yok saymak, ilerinin karşısında durmaktır. Düpedüz geri-
ciliktir. 

 
Bu anlamda Fidel Castro önderliğinde gerçekleşen Küba devrimi, devrimi gerçekleştiren örgütlen-

menin ve o dönemin toplumunun ideolojik konumlanışından bağımsız ileri bir hamledir. Tıpkı 1923 Cum-
huriyet Devrimi gibi. 

 
 Bu yazıya vesile olan şey Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi’nde de dağıtımı gerçekleştirilen 
Hürriyet gazetesinin gençlik eki Kampüs isimli gazetedir. 9 Kasım 2010 tarihli Hürriyet Kampüs gazetesin-
de “Küba’da Fahişelik Başarı Göstergesi” başlığıyla çıkan yazı, Küba’ya karşı alınan tavırların ipuçları de-
ğil, asılsız ve temellendirilmemiş tavırların bir tür psikolojik hastalığa büründüğü ideolojik bir yansımasını 
vermektedir. Nitekim Jose Marti Küba Dostluk Derneği’nin konuya dair yaptığı açıklamada “İçerdiği bariz 
yalanlar bir yana, arsız bir pornografik iştahla yazılmış yüz kızartıcı bir belge olarak tarihe geçecektir.” de-
nilmiştir.  
 
 Manşetten duyurulan haberin Küba’ya karşı gerçekleştirilen saldırılardan yalnızca bir tanesi oldu-
ğunu bilmekle beraber, bu saldırılara dair fikirlerimizi paylaşmadan önce şunu belirtmekte yarar var; ülke-
ler, toplumlar ya da bireylerin verili koşullarda güçlü olmaları, bu öznelerin düşünsel ve fikirsel konumla-
nışlarının doğru olduğunu göstermez. Keza bu konuda devrimden önce mahkemeye çıkarılan Fidel’e baş-
vurmak gerekirse: “Siz beni mahkum edebilirsiniz; ancak tarih beni haklı çıkaracaktır.” demiştir. 
 
 Gazetecilik etiğinde olması gereken, doğruları olduğu gibi kamuoyuna sunmaktır. Olması gereken 
sırtı hegemonik güce yaslayarak fikir üretmek değildir (Arkasına hegemonik gücü alarak fikir üretenlerin 
ya da daha doğrusu fikir ürettiğini sananların en hafif tabirle “yandaş” olarak nitelendirildiğini hatırlamakta 
fayda var). Bu kapsamda kendi konumlanışımızı da tarihsel doğrulara göre ayarlamak gerekir ki durumu-
muzu tarihsel doğruları güçlendirecek biçimde ifade edebiliriz. Bu minvalde; 
 
 1- Yazıda, Küba’da fuhuş zemininde dahi sınıfların var olduğu tezi, tezin kendisinden çok “sınıf” 
kavramını ön plana çıkarmaya yöneliktir. Keza Küba devriminin sloganı haline gelmiş mücadele başlığı 
insanlarına eşit koşullar sağlayarak hayatlarını ikame etmelerini sağlamaktır. Fuhuş yapanlar/yaptıranlar 
arasında sınıf farklılıkları olduğu yazmak, aslında Küba’nın sınıfsız bir toplum olmadığı vurgusudur. An-
cak unutulan bir şey var ki, Küba devrimini ateşleyen en önemli etmenlerden biri ABD’nin Küba’yı kumar-
hane ve geneleve dönüştürme politikasıydı. Küba halkı bu politikalara karşı çıktı ve kazandı. Küba’da eşit- 

14 



 

lik ideali sadece bir vaat olarak sınırlı kalmamış, devrimden bu güne bir mücadele başlığı olarak süregel-
miştir. Bu mücadele başlığında dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan genişlikte gençlik ve kadın örgütlenme-
leri gerçekleşmiş, Küba halkı siyasetin aktif bir öznesi haline gelmiştir.  
 
 2- Yazarın Küba’ya dair beslediği kinin ve daha da önemlisi hayata ve insanlığa bakışının açığa çık-
tığı tezi ise tam anlamıyla mide bulandırıcıdır ve kısaca şöyle özetlenebilir: “Küba’da Batista döneminde 
de fuhuş vardı ama o dönem sadece siyahlar ve küylüler yapardı, sosyalizmde herkes yapar oldu. “Fuhuşu 
sadece yoksullar gerçekleştirdiği takdirde meşru olarak gören ve aynı zamanda ırkçı olan bu yaklaşımın bu 
kadar aleni dile getirilebilmesinin Nazi Almanya’sı dışında olabileceğini düşünmezdik. Batista diktatörlü-
ğünü el üstünde tutmak sadece cahillikle açıklanamaz. Aynı zamanda bu yaklaşım fuhuşu toplumun alt ta-
bakalarına layık görerek ve zenginlerin fuhuş yapmayacağını ima ederek öne sürülmüş bir sınıflı toplum 
övgüsüdür. 
  
 3- Hürriyet gazetesinin gençleşme politikası olarak dile getirilen Kampüs eki, gençleşme değil 
gençliği köreltme politikasıdır. Hürriyet, üniversite öğrencilerinin yatıp kalkıp hangi ülkede fuhuşun nasıl 
gerçekleştiğini düşündüğünü mü zannetmektedir yoksa kadın bedeninin metalaşmasına “arka kapak güzel-
leri”nin fotoğraflarının katkısını görmediğimizi mi?! Bu cahillikten kaynaklanıyor olamaz. Gençleşme de-
ğil bilinçli bir gençlik politikasıdır. 
 
 4- Birçok insanın kafasına takılan soru ise şudur: Ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünya ülkele-
rinde yaşananlar ortadayken, insanlığın geleceği soru işaretleri ile doluyken “Neden Küba?”.  Örneğin ül-
kemizde yaşayan bir insanın Küba’ya dair bir nefret gütmesinin nasıl bir nedeni olabilir ki? Dünyada sokak 
çocuğunun olmadığı tek ülke Küba olduğu için mi? Birçok yoksul ülkeye tıbbi yardım yapması ve doktor-
larını yollaması mıdır? Yoksa Küba halkının bizlere oranla çok daha mutlu yaşaması mıdır? Küba fotoğraf-
larında en çok yer alan yaşlı Kübalıların kahkahaları neden bir nefret unsuru olsun ki? Acaba gerçek neden 
tüm bunlar değil de Fidel Castro’ya bilmem kaç yüz kere suikast girişiminde bulunan ve Küba’ya ambargo 
uygulayan ABD etkeni midir? Bu sorular yeterlidir. Haiti’de insanlık dramı yaşandığında Küba doktorları-
nı yollarken ABD askerlerini yollamıştır. Geçelim! 
 
 Madem asılsız ve bilinçli bir karalama kampanyası söz konusu, Küba’ya dair birkaç somut sayısal 
veri eklemek bu noktada faydalı olacaktır. Bazı mesleklerdeki kadın işgücü oranı: Eğitim sektörünün %
72’si, sağlık sektörünün %70’i(hekimlerin %63.8’i kadın), araştırmacı personelin %51.6’sı, üniversite öğ-
retim üyelerinin %53.4’ü, avukatların %73.6’sı, hakimlerin %71.4’ü, teknik personelin %65.7’si kadın. 
Toplumsal alanda kadının durumu: Üniversite mezunlarının %65’i, parlamento üyelerinin %43.3’ü, bakan-
ların %28’i, bakan yardımcılarının %30’u kadın. 
 
 Bitirirken; muhtemel ki bu konuda daha kapsamlı tartışmaya, dersler çıkarmaya gerek vardır. An-
cak kısaca anlatmaya çalıştığımız, düşünsel üretimlerin arka planında yatanlardır. Yazımız eksiklidir; örne-
ğin ilk fark edilecek olan, ülkemize dair verilerin olmamasıdır. Ülkemizdeki kadınların toplumsal yerine bu 
yazıda değinilmemiştir, kadın sorunsalının nasıl çözüleceğine de.’sen kendi ülkene bak sonra başkalarına 
laf yetiştir’ basitliğinden uzak durarak ülkemizi sahipleniyor ancak yaşananları kabullenmiyoruz. Dünyanın 
neresi olursa olsun var olan sorunsalların muhatapları, çözüm için mücadele edenlerdir. Bu anlamda ülkesi-
ni sahiplenen ancak yaşananları kabullenmeyerek mücadeleye girişen Kübalı kadınlar ve tüm Küba halkı 
binlerce kez teşekkürü hak etmektedir. 

         

Erhan BOLAT& Ömer UÇKAÇ 
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HAİTİ’DEKİ AZUEİ GÖLÜ’NDE  
GİZEMLİ BALIK ÖLÜMLERİ 

   
 
 Kolera salgınının pençesindeki Haiti’de esrarengiz ba-
lık ölümleri yetkilileri alarma geçirdi. Haiti-Dominik Cumhu-
riyeti sınırında yer alan Malpasse ve Fond Parisien bölgelerin-
de bulunan Azuei Gölü’nde 24 Aralık 2010 tarihinden beri 
yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeni ile ilgili geniş çaplı 
inceleme başlatıldı.  
 
 Yerel yetkililer ve sivil korumu görevlileri Çevre ve 
Tarım Bakanlığının da desteğini alarak balık ölümlerinin ne-

denini araştırmak için göl suyundan numune aldı. Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yet-
kilileri ve Afet Yönetim Merkezi uzmanları halkı göl suyunu kullanmamaları ve kıyıya vuran balıkları tü-
ketmemeleri konusunda uyardı. 

 
Haiti Tarım Bakanı Dr. Michel Chancy, ölümlerin kolera salgınıyla bir ilgisinin bulunmadığını be-

lirtti: “Şu anda bu durumla kolera arasında bir bağlantı kuramıyoruz. Kolera insanları etkiliyor, balıkları 
değil. Balıkların ölümünün kolerayla bir ilgisi yok. Buna neden olan başka bir şey. Bu zehirli bir madde ya 
da bir hastalık olabilir.” 

 
 Fonds Parisien sakinleri de MINUSTAH 
(Birleşmiş Milletler Haiti Misyonu) askerlerinin heli-
kopterle gölün üzerinden geçerken Azuei Gölü’ne bir 
sıvı attıklarını ve bir köpeğin ölü balıklardan birini 
yediğinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Fonds 
Parisien ve Malpasse sakinleri yetkililerin gerekli 
açıklamayı yapmadığından endişe duyarak bu duru-
mun kaynağının mavi kasklı Birleşmiş Milletler Haiti 
Misyonu askerleri olduğu konusunda ısrarla durdu. 
Haiti’nin başlıca göllerinden olan Azuei Gölü’ndeki 
bu balık ölümlerinden dolayı balıkçılar da işsiz kal-

maktan korkuyor ve endişelerini “ Balıkçılık bizim en önemli gelir kaynağımız.” diyerek dile getiriyorlardı. 
 
Son olarak, yapılan araştırmalara göre, balık ölümlerinin sebebinin oksijen yetersizliği ve yol çalış-

ması için kullanılan kireçli maddeden doğan asit sorunu olduğu belirtildi. Kireçli bileşenlerin karışımı ve 
erimesi gölün bu özel bölgesinde bulunan doğal asiti geçici olarak değiştirmiş ve oksijen yetersizliğine ne-
den olmuştu. Hükümetin bildirisine göre ise, oksijen ve asit (pH ve su) seviyesi hariç yapılan tüm kimyasal 
ve fiziksel analizler normal gözüküyordu. Ancak ne yazık ki, bu etkenler yalnızca balıkların değil, köpek 
ve sığır gibi diğer hayvan türlerinin de ölümüne neden oldu. 

 
Kaynaklar:  http://www.alterpresse.org/ (27.12.2010) 

http://www.signalfmhaiti.com  (28.12.2010) 
     http://radiovision2000haiti.net/  (29.12.2010) 

     http://tr.euronews.net/  (28.12.2010) 
 

          Cansu CANDEMİR 
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MEKSİKA VE ABD ARASINDA YENİ GÜVENLİK ANLAŞMASI 
 

ABD – Meksika İkili Anlaşma İcra Komitesi, her iki ülkenin sınır 
güvenliğini sağlamak için yıllık planları konusunda bir araya geldiler.  

 
Meksika Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada, Felipe 

Calderon ve Barack Obama arasında geçen Mayıs ayında yapılan XXI. yy 
Sınır Yönetimi Anlaşması’ndan beri iki ülke ilk kez bu konu için bir araya 
geldiler. Toplantının sonucunda, adı geçen anlaşma çerçevesinde gelecek 
12 ay için yapılacak olan sınır güvenliği protokollerinin yeniden gözden 
geçirilip güncelleştirilmesi kararları alındı. Yapılan diğer protokoller ise, 
ticari ve turistik heyetlerin programlarının güvenliğinin sağlanması, kâğıt 
işlerinin kolaylaştırılması konularında oldu.  

 
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Komite toplantısında alınan kararların, 

sınırdaki şehirlerin ve ülke ekonomisinin gelişmesi için önemli bir adım 
olduğunu söyledi. 

 
Kaynak: http://www.eluniversal.com.mx/notas/730756.html 

 

Emre ÇIRAKOĞLU 

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

MEKSİKA’DA PETROL BORU HATTINDA PATLAMA: 28 ÖLÜ 
  
 Meksika’nın orta bölgelerinde yer alan San Martin Texmelucan 
kentinde petrol boru hattında yaşanan dev patlama şehri savaş alanına 
çevirdi. Patlamada arabalar, evler, ağaçlar alevler içinde kalırken, ilk 
belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetti. Alev alan petrolün sızdığı 
sokaklar, şehrin alevden nehirlerle kaplamasına yol açtı.   
 
 Yetkililer, patlamanın beş kilometre genişliğindeki bir alanı et-
kilediğini ve beş bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını be-
lirtti. Evlerinden çıkamadan alevler içinde kalan insanların birçoğunun 
cesetlerine henüz ulaşılamadı.  
 
 Faciadan kurtulan Zoyla Cortes, sabah saat 05.30 sularında pet-
rol kokusuyla uyandıklarını, bir anda tüm sokağın alevler içinde kaldı-
ğını belirtti. Cortes ve kocası evlerinin duvarında delik açarak hayatla-
rını kurtardı. 

 
 Kurtarma ekibinde yer alan Laura Gurza, faciada 28 kişinin öldüğünü, 52 kişinin yaralandığını be-
lirtti. Gura ayrıca, 115 evin alevler içinde kaldığını, 32 tanesinin de kül olduğunu ifade etti.  
 
 Yetkililer, patlamaya boru hattından petrol çalmaya çalışan hırsızların neden olduğunu düşünüyor. 
Bölgede inceleme yapan yetkililer, boru hattında bir delik ve delikten petrol çekmek için kullanılan dona-
nım buldu. Gurza, “hırsızların borudan fışkıran petrolün neden olduğu yüksek basınç nedeniyle kontrolü 
kaybettiklerini ve petrolün her tarafa yayıldığını” söyledi. 

Emre ÇIRAKOĞLU 
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XX. İBER-AMERİKA ZİRVESİ BU YIL 
MAR DEL PLATA’DA GERÇEKLEŞTİ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yıl 20.’si düzenlenen Devlet Başkanları ve Başbakanlar İber-Amerika Zirvesi “Sosyal Çerçeve-
de Eğitim” başlığı altında toplandı. Arjantin’in ev sahipliği yaptığı organizasyona çeşitli ülkelerden 20’den 
fazla devlet başkanı ve başbakan katıldı.  

 
3 Aralık 2010 tarihinde Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernández de Kirchner’in açılış konuşma-

sıyla başlayan zirve, 5 Aralık günü ‘aile fotoğrafı’ çekilmesi ve basın toplantısı ile son buldu. 
 
 Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandéz de Kirchner,  ülkelerin eğitim seviyesini yükseltmeyi 

hedefleyen Mar del Plata Bildirgesi’ni “2021 Eğitim Hedefleri” yönergesi ile oylamaya sundu. İspanya, 
Portekiz, Andorra ve Latin Amerika ülkeleri 2015 yılına kadar okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmama-
sını hedeflediklerini, ayrıca 2021’e kadar bu amaç için 100 milyar dolardan daha fazla bir miktar harcaya-
caklarını belirttiler. 

 
20. İber-Amerika Zirvesi’nde “Sosyal Çerçevede Eğitim” başlığı altında “bölgedeki tüm ülkelerde 

2015’ten önce okuma yazma bilmeyen tüm insanlara ulaşmak” amacı vurgulandı. UNESCO’nun verilerine 
göre Latin Amerika’da okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 39 milyon, ilkokul mezunu olmayan kişi sayısı 
ise 110 milyon. Latin Amerika ülkelerinde gelecek on yıl içinde eğitime yapılacak yatırım 102.824 milyon 
dolar olarak öngörülüyor. 

 
Ekim ayında vefat eden eski Arjantin Devlet Başkanı Néstor Kirchner’in de anıldığı zirveye, ülke-

nin değişik bölgelerinden binlerce genç akın etti. “Gençlik ve Neşe Treni” ile Mar del Plata’ya gelen genç-
ler, ellerinde Kirchner’in fotoğrafları ve onu destekleyen sloganlarla anma törenine katıldılar. Aynı tren 
2005 yılında Diego Maradona ve Evo Morales gibi isimleri “Kirchner’e Teşekkür” adıyla düzenlenen tarihi 
zirveye de taşımıştı. 

 
Kaynak: http://www.telam.com.ar 

Zeynep ÇELİKEL 
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SAN MİGUEL HAPİSHANESİ’NDE BÜYÜK YANGIN 
 

 
 Şili’nin Başkenti Santaigo’da bulunan San Miguel Hapisha-
nesi’nde 8 Aralık 2010’da çıkan yangında 81 kişi hayatını kaybetti. 
Şili Sağlık Bakanı Jaime Monalich, olayı Şili hapishanelerinde 
meydana gelen en büyük trajedi olarak niteledi. 
 
 Yetkililere göre sabahın erken saatlerinde çıkan yangın, 900 
mahkûmun kalması için inşa edilen fakat içinde 1900 kişi bulunan 
hapishanenin bir kanadında mahkûmların hapishane koşullarını pro-
testo etmek amacıyla şilteleri ateşe vermesi üzerine başladı. Şili’de 
yayımlanan La Tercera gazetesi tarafından, biri itfaiyeci dördü gar-

diyan olmak üzere 81 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sabaha karşı saat 05.00 sularında 5. kulenin 4. 
katında başlayan yangında, gardiyanların ilk etapta itfaiyecilerin olaya müdahale etmesine izin vermediği 
ifade edildi. 
 
 Birçok mahkûmun ağır yaralandığı yangında, hastanede tedavi altına alınan on dört mahkûmun ise 
hayati tehlikesi olduğu bildirildi. Yangın başladıktan sonra yüzlerce mahkûm hücrelerinden tahliye edilerek 
önce hapishanenin bahçesine çıkarıldı ardından spor salonuna alındı. Yetkililer tarafından, hayatını kaybe-
den 81 kişiden 66’sının cesedinin 10 x 10 metrelik bir hücrede bulunduğu ve ölenlerden sadece 26’sının 
kimliklerinin tespit edildiği, geri kalanların kimlik tespitleri içinse DNA testi yapılması gerektiği belirtildi. 
 
 Yanık ve duman zehirlenmesi teşhisiyle tedavi gören mahkumları ziyaret eden Devlet Başkanı 
Sebastian Pinera, bu olayın çok büyük ve acı verici bir trajedi olarak nitelerken, hapishane koşullarının da 
son derece insanlık dışı olduğunu belirtti. 
 
 

                                                                                                                 Öznur SEÇKİN 
 
Kaynak: http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/08/chile-fire-kills-scores   (8.12.2010) 
 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/chile/8189375/Fire-in-overcrowded-
Chilean-prison-kills-83-inmates.html (8.12.2010) 
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TUNGURAHUA YANARDAĞI FAALİYETE GEÇTİ 
 
Ekvador'un iç kesiminde bulunan ve "ateş 
boğazı" anlamına gelen Tungurahua Yanarda-
ğı’nın faaliyete geçerek havaya gaz, kaya ve vol-
kanik kül püsürttüğü bildirildi.  
 
Başkent Quito’nun 130 km güneydoğusunda yer 
alan 5016 metre yüksekliğindeki yanardağ böl-
gede ilk kez 1999 yılında kaydedilen sismik 
faaliyetin ardından aralıklarla etkinleşiyor. Tun-
gurahua, Ekvador’da faal durumda olan 8 
yanardağ arasında yer alıyor. 2006 yılı Temmuz 
ve Ağustos aylarındaki patlamaları sonucu 4 kiş-
inin öldüğü yanardağ Ekvador’da faal durumda 

olan 8 yanardağ arasında yer alıyor. 
 

22 Kasım’da kül püskürtmeye başlayan yanardağda 4 Aralık’ta önemli bir patlama meydana gel-
mesinin ardından kırmızı alarm verildi ve bölgenin 8 killometre yakınına kadar olan yerleşim yerleri 
tahliye edildi. 
 

Amerikalı uzman Patricia Mothes, yanardağın püskürttüğü küllerin yakınlardaki köylere yağdığını 
söyledi. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ve özellikle hayvanlarının küllerden zarar görmesinden 
endişe duyan bölge sakinlerinin geçici olarak barındıkları yere ulaşım ihtiyaçlarını sağlamak için Ekvador 
ordusundan 60 kadar asker bölgede konuşlandırıldı. 
 

6 Aralık’ta Ulusal Politeknik Okulu Jeofizik Enstitüsü  ta-
rafından yapılan açıklamada yanardağ faaliyetlerinin belirgin 
biçimde azaldığı bildirildi. Bunun üzerine tehlikenin daha az bu-
lunduğu bölgelerde kırmızı alarmdan sarı alarma geçildiği belir-
tildi. 12 Aralık’ta yapılan açıklamaya göre ise yanardağın faali-
yetleri güneybatı yönünde 2 kilometrelik bir alan içinde hala 
devam ediyor. Yetkililer Tungurahua’nın faaliyetlerinin oldukça 
hızlı bir biçimde değişebilme potansiyeli olduğunu ve bu sebeple 
tetikte olmak gerektiğini hatırlattı.  
 

 
 
 

Kaynak: Diario Hoy (11 Aralık 2010) 
 

Esra KILIÇ 
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HAİTİ’NİN EN BÜYÜK 
ELEKTRONİK KÜTÜPHANESİ AÇILDI 

 
 12 Ocak 2010 depreminden sonra hasar 
gören Haiti Üniversitesi’nin (UEH) 12 kütüpha-
nesinden 11’i yerle bir olmuştu. Sınırsız Kütüpha-
ne (BSF) öğrencilerin, araştırmacıların, Haitili 
öğretmenlerin ve üniversite hocalarının bilimsel 
ve teknik kaynaklara ulaşımını kolaylaştırmak 
için bu olaya bir çözüm getirdi. 
 
 Haiti Üniversitesi’nde kurulacak olan 
elektronik kütüphane, internet üzerindeki dergile-
re, süreli yayınlara, kitaplara kısaca tüm kaynak-
lara erişimi sağlayacak. 20den fazla uluslararası 

yayıncı, veri tabanlarını ücretsiz olarak Port-au-Prince’deki 15.000 üniversite öğrencisine açacaklarını ve 
böylece öğrencilerin rahat bir şekilde elektronik kütüphaneden yararlanacağını bildirdi. Elektronik kütüp-
hanenin kurulacağı bina 120m²lik bir alan üzerine kurulacak ve geri dönüşümlü malzemelerden yapılan 
çevre dostu dayanıklı konteynerlerden oluşacak. Ayrıca haftanın her günü de kullanıma açık olacak. Üni-
versitede okutulan 10dan fazla ders için, milyonlarca makale ve birçok kitap 80 tane bilgi istasyonunda bil-
gisayarlarla öğrencilerin hizmetine sunulacak. Bu elektronik kütüphane, büyüklüğü bakımından Haiti’de 
bir ilk olacak. 
 
 Elektronik kütüphanenin kısa vadeli amacı, Haitili üniversite öğrencilerinin, öğretmenlerin, akade-
misyenlerin ve araştırmacıların elektronik kütüphane aracılığıyla gerekli eserlere ve belgelere ulaşmasını 
sağlamak; uzun vadeli amacı ise Haiti’yi daha fazla araştırma yapmaya yönlendirecek bir üniversite kütüp-
hanesine kavuşturmak ve ülkede yüksek öğrenimi kalıcı bir şekilde güçlendirmektir. 
 
 Bu projenin ardından Sınırsız Kütüphane (BSF), Port-au-Prince’te son teknoloji ile donanmış, yüz 
binlerce eseri içinde barındıracak olan büyük bir üniversite kütüphanesinin kurulması girişiminde buluna-
cak. Bu kütüphanenin kuruluşu aşama aşama gerçekleşecek. Bu hedefler doğrultusunda, 70den fazla Haitili 
üniversite kütüphanecisi 18 Ekim 2010 tarihinden itibaren kütüphanenin yönetimi, kitapların kullanımı, 
kütüphaneye gelen kişileri doğru yönlendirme gibi alanlarda bir aylık eğitim almıştır. Bu eğitim sayesinde, 
19 stajyer kütüphaneci, 3 aylık süreler halinde Fransa’ya gitme ve Ecole Normale Supérieure de Paris’de, 
Avrupa’nın en önemli sosyal bilimler kütüphanelerinden biri olan geleceğin merkez kütüphanesinde, ko-
leksiyonların hazırlanması konusunda çalışma imkânı yakalayacaktır. Bu sayede, Haitili kütüphaneciler 
tarafından seçilen yüz binlerce eser ile Port-au-Prince’te merkezi bir üniversite kütüphanesi kurulması sağ-
lanabilir.  
 

 Sınırsız Kütüphane (BSF) ile caz konserlerine ev sahipliği yapan Paris’teki “New Morning” işlet-
mesi işbirliğiyle, Haiti kültürünü yaşatmak, 12 Ocak 2010 deprem felaketini unutturmamak, ülkenin yeni-
den yapılanması konusunda çalışmak için 12 Ocak 2011 tarihinde saat 20.00’de Paris’te, “New 
Morning”de bir gece düzenlenecek. Bu gece sayesinde, Sınırsız Kütüphane, Haiti yararına eylemlerini güç-
lendirmek için katılımcılardan bağış toplamayı da umuyor. Geceyi Guadeloupe asıllı sanatçı Jacques 
Schwarz Bart ile ABDli sanatçı Stéphanie Mckay konserleri ile süsleyecek. 

 
Kaynaklar: http://www.enssib.fr/    (05.01.2011) 
     http://www.haitilibre.com/   (05.01.2011) 
     http://www.livreshebdo.fr/   (05.01.2011) 
     http://www.solidarite-haiti.net/   (05.01.2011) 
     http://bibliosansfrontieres.org/    (05.01.2011) 

 
Cansu CANDEMİR 
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PERULU MÜZIK GRUBU’NDA BİR TÜRK 
 

Etnik Kızılderili müziği yapan Pucaramanta 
adlı Perulu grup 3 Aralık 2010 tarihinde 
Tekirdağ’da bir sokak konseri gerçekleştirdi. 
 
Pucaramanta 35 kişilik dev kadrosuyla etnik 
müzik yapıyor. Grup, kuruluş amacını 
Kızılderili kültürünü etnik müzik eşliğinde 
tüm insanlığa tanıtmak ve dünya barışına kat-
kıda bulunmak olarak belirtiyor. Başta Güney 
Amerika olmak üzere, Güney Asya ve Avru-
pa’nın tamamını dolaşan grup ülkemizi daha 
önce de ziyaret etmişti. Pucaramanta’yı farklı 
kılan bir diğer özellik ise çaldıkları en-
strümanlar. Grup, davullar, çıngıraklar, deniz 
kabukları, kuş gagaları, geyik tırnakları ve 
hayvan boynuzları gibi farklı nesneleri kul-
lanıyor ve genellikle vurmalı çalgıları tercih 

ediyor.  
 
Grubun ülkemizde ilgi çekmesinin bir diğer sebebi ise Malatya asıllı bir Türk olan Sevda Türk-

can’ın da grubun bir üyesi olması. Sevda Türkcan grupla İsveç’te karşılaştıklarını ve bu şekilde grupla bir-
likte konserlere çıkmaya başladığını söyledi. 

 
Tekirdağ Belediyesi’nin katkılarıyla, Hükümet Caddesi’ndeki Tuğlalı Park’ta ücretsiz sokak konseri 

veren grup, halkın özellikle de çocukların, yoğun ilgisiyle karşılaştı. Grubun solistleri Karhu Carhuamaca 
ve Puka Contreras, Sound Of The Spirits adını verdikleri albümlerinden Five Spirits, White Buffalo, Love 
Mountain, Wuayrapa-Muspuynın gibi şarkılarını seslendirdi. 

 
Deniz kabuğu, kuş gagası ve hayvan boynuzları aracılığıyla ortaya çıkan müziği ilgiyle izleyenler 

aynı zamanda enstrümanların farklılığından ötürü şaşkınlık içerisinde kaldılar. 
 

Kaynaklar: http://www.tekirdaglife.net/haberler-1034--pucaramantadan-tekirdag-da-sokak-konseri.html 
  http://www.facebook.com/pages/PUCARAMANTA/233755933499 

  http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=987324&title=kizilderili-muzik-grubunda-bir-turk-kizi 
 

İpek SÜER 



 

MARIO VARGAS LLOSA DÜZENLENEN TÖRENLE ÖDÜLÜNÜ ALDI 
 

 Geçtiğimiz Ekim ayında İsveç Akademisi’nin 10 
Aralık 2010 günü düzenlediği etkinlikte Nobel Edebiyat 
Ödülü’nün sahibi olan Perulu yazar Mario Vargas Llosa da 
ödülünü aldı. Llosa, edebiyata olan katkılarından dolayı bir 
madalya, diploma ve para ödülüyle ödüllendirildi. 
 
 Ödül töreni, Stockholm Konser Salonu’nda gerçek-
leştirildi. İsveç Akademisi üyesi Per Wästberg, Llosa’yı 
kürsüye çağırırken Llosa’nın “sınıflandırılması zor” bir 
yazar olduğunu söyledi. Törende, Llosa’yı yalnız bırakma-
yan Peru hükümetinden yetkililer ve yazarın ailesi de hazır 
bulundu. 
 
 Peru’nun başkenti Lima’da ve farklı bölgelerde dev 
ekranlardan ödül töreni canlı yayından izlendi. 
 
 Mario Vargas Llosa’nın Peru için önemli olmasının 
bir diğer sebebi de bu ödüle layık görülen ilk Perulu ol-
ması. Yazarın eserleri 50’den fazla dile çevrilerek dünya 
çapında okunuyor. 

 
Ekim ayında ödül sahibi olduğu duyurulan Llosa’ya ödül “iktidar yapılarının haritasını çıkarması ile 

bireysel direniş, isyan ve yenilginin etkili tasvirini yapması" sebebiyle verilmişti. 
 
Nobel Ödülü, İsveçli bilimadamı Alfred Nobel anısına her yıl düzenlenen törenle kendi dallarında 

başarılı olan ve insanlığa hizmet eden kişilere veriliyor. 
 
Bu ödüle  layık bulunmuş kişiler arasında Gabriel García Márquez, William Faulkner, Ernest He-

mingway, Thomas Mann, Pablo Neruda, Octavio Paz, Herta Mueller, Heinrich Böll, Gabriela Mistral ve 
Miguel Ángel Asturias gibi edebiyat tarihine damgasını vurmuş yazarlar bulunuyor. 

 
Kaynaklar: http://elcomercio.pe/espectaculos/682059/noticia-mario-vargas-llosa-recibe-hoy-premio-nobel-literatura 

(10.12.2010) 
http://purotip.blogspot.com/2010/12/vargas-llosa-recibe-el-premio-nobel.html(10.12.2010) 

 
İpek SÜER 
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GELMAN KOLEKSİYONU'NDAN FRIDA KAHLO VE DİEGO RİVERA 
 
 Gelman Koleksiyonu'ndan Frida Kahlo ve Diego Rivera sergisi, 
23 Aralık 2010-20 Mart 2011 tarihleri arasında, 20. yüzyıl sanatının 
Meksika’daki ve dünyadaki en çarpıcı figürlerinden ikisini, Frida 
Kahlo ve Diego Rivera'yı sanatseverlerle buluşturuyor. 

 
 Yapıtları kadar özgün karakterleri, yaşam öyküleri ve merak 
uyandıran birliktelikleriyle de ilgi uyandıran sanatçılar, 40 yapıttan 
oluşan bir sergiyle Türkiye'de ilk kez Pera Müzesi'ne konuk oluyorlar. 
  
 Yaşamlarının önemli bir bölümünü Meksika'da geçirmiş 
koleksiyoner bir çift olan Jacques ve Natasha Gelman'ın, 20. yüzyıl 
Meksika sanatına da odaklanan geniş koleksiyonunda yer alan yapıtlar, 
Frida Kahlo'nun sanatsal kişiliğinin derin izlerini yansıtan otoportreleri 
ile Diego Rivera'nın az sayıdaki tuval resmi örneklerinin en önemlile-
rinden. Dünya çapındaki bu ünlü koleksiyon, Meksika dışında daha 
önce çok az sayıdaki sergide izleyiciyle buluşabildi. 
  

 Pera Müzesi'nde yer alan sergide, Berlin ve Viyana'da düzenlenen ve 2010 yılına damgasını vuran 
Frida Kahlo Retrospektifi'nin en gözde Kahlo yapıtlarının yanı sıra Diego Rivera'nın tuvalleri de yer alıyor. 
Yapıtları ve yaşamlarıyla sinema ve edebiyat dünyasına da esin vermiş ikilinin eserleri 20 Mart 2011 tarihi-
ne kadar Pera Müzesi'nde görülebilecek. 
 

Emre ÇIRAKOĞLU 
——————————————————————————————————————————— 

TÜRKİYE VENEZÜELA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ 60. YIL KUTLAMALARI 
 

Türkiye ile Venezüela Bolivar Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldö-
nümü sebebiyle Venezüela Büyükelçiliği’nin ev sahipliğini yaptığı bir dizi kültürel etkinlik gerçekleştirildi. 
Bunlardan biri de 21 Aralık 2010’da Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi (LAMER) ve Venezüela Büyükelçiliği’nin ortak çalışmalarıyla Dil ve Tarih Coğrafya Fakülte-
si Farabi Salonu’nda düzenlenen Venezüelalı sanatçı Ismael Querales ve grubunun sergilediği dans ve mü-
zik gösterisi oldu.  
 

Gösteriden önce Venezüela Bolivar Cumhuriyeti Büyükelçisi Raúl Betancourt Seeland yaptığı açılış 
konuşmasında ülkesi adına Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
anısına saygılarını iletmek üzere Anıtkabir’i ziyaret ettiğini söyledi ve Türkiye ile olan diplomatik, ticari ve 
dostluk ilişkilerini daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini ve bu sebeple Venezüela Devlet Başkanı Hugo 
Chavez’in 2011 yılının ilk yarısı içerisinde Ankara’yı ziyaret etmek istediğini belirtti. Büyükelçi konuşma-
sını geceye katılımlarından dolayı bütün konuklara teşekkürlerini sunarak sonlandırdı. 
 

Büyükelçinin ardından kısa bir konuşma yapan ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi dekanı Rahmi 
Er, birbirine çok uzak iki coğrafyada yer almalarına karşın iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini 
ve bunun son derece memnuniyet verici bir durum olduğunu dile getirdi. 
 

Geceye eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal yanında Küba Büyükelçisi Jorge Qesada, Bosna Bü-
yükelçisi Nada Janković, Peru Maslahatgüzarı Luis Escalante ve Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık  
başta olmak üzere kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Gösteri izleyenler tarafından büyük beğeni topla-
dı.  

Esra Kılıç 
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SIMÓN BOLÍVAR 
 
 'El Libertador' (Kurtarıcı) lakaplı Simón Bolívar, soylu bir 
ailenin çocuğu olarak 24 Temmuz 1783'de Venezuela'nın Başkenti 
Caracas’ta doğdu. Küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. 
 
 Çocuk yaşta dini eğitim gören Bolívar, bir Capucin rahibin-
den de ders aldı. Daha sonra İspanya'ya giderek tarih, dil ve hukuk 
eğitimi gördü. Bu arada J.J. Rousseau'nun eserleriyle tanıştı, özgür-
lükçü düşünceden etkilenmeye başladı. 
 
 İspanya'da evlendiği eşinin 1802'de Caracas'ta ölmesinden 
sonra tekrar Avrupa'ya döndü. Paris'te Locke, Hobbes, Alembert, 
Buffon gibi düşünürlerin etkisiyle rasyonel düşünceyi benimsedi. Bir 

yandan da Napolyon'un attığı adımlara hayranlık Simón Bolívar. Sonunda Alman bilim adamı 
Humboldt'un da etkisiyle anti-sömürgeci görüşleri benimseyerek, 1807'deVenezuela'ya döndü. 
 
 Bu arada Venezuela'da İspanyol sömürge valisi devrilecek ve Bolívar da yardım sağlamak üzere 
sömürge yönetiminin yerine gelen cunta tarafından İngiltere'ye gönderilecekti. İngiltere'de siyasal düzeni 
yerinde gördüğü sırada burada sürgünde olan General Francisco de Miranda'yı Caracas'a gelerek bağımsız-
lık savaşının başına geçmesi için ikna etti. 
 
 Caracas'ta toplanan Ulusal Kongre bir anayasa taslağı hazırlayarak 5 Temmuz 
1811'deVenezuela'nın bağımsızlığını ilan etti. Ancak ülke, bir yıl sonra 25 Temmuz 1812'de imzalanan 
ateşkes sonucunda yeniden İspanyol egemenliğine girdi. Bolívar bundan sonra Cartegana Bildirisi'ni yayın-
ladı. Ardından küçük bir ordu kurarak, yeniden Venezuela'ya döndü ve altı savaştan sonra 6 ağustos 
1813'te 'El Libertador' olarak Caracas'ı ele geçirdi. Bundan sonra yeni bir savaş başladı. 
 
 İspanyolların ayaklandırdığı kabilelerden Lienarolara karşı savaştı. 15 Haziran 1814'de yenilgiye 
uğrayarak Cartegana'ya kaçtı, ama kendisini kabul etmedikleri için önce Jamaika'ya, oradan da Haiti'ye 
geçti, mücadeleyi bırakmadı. 
 
 Haiti, İngiltere ve İrlanda'dan yardım alarak önce Orinico Vadisi'ni ele geçirdi. Etkin ve yıpratıcı bir 
savaşı sürdüren Bolívar, And Dağları'nı aşarak 7 Ağustos 1819'da Boyaca'da İspanyol kuvvetlerini bozguna 
uğrattı. 
 
 Aralık 1819'da Kolombiya Cumhuriyeti ilan edildi. Bolívar, başkan ve askeri diktatör seçildi. Ko-
lombiya'dan sonra Venezuela (Haziran 1821), Ekvator (1821), Peru (1824) ve Bolivya (1825) İspanyol sö-
mürgecilerden kurtarıldı. 
 
 Bolívar, Güney Amerika ülkelerini bir araya getirecek bir birlik oluşturmak istiyordu. 1826'da Pa-
nama'da düzenlediği konferansta bunu dile getirdi. Ortak askeri güç ve ortak karar mekanizması önerisi 
katılımcılar tarafından itibar görmedi. 
 
 Bu arada eski komutanlarından olan Paez, Venezuela'da başkaldırdı. Paez, Yeni Granada'yı elinde 
tutan Santander'le anlaşamıyordu. Bolívar bütünlüğün bozulmasını istemiyordu, fakat başkanlık yetkisini 
güçlendirince tepkiyle karşılandı. 

 25 Eylül 1828'de başarsız bir suikast girişimine maruz kaldı. Sağlığını kaybetmiş, kendine karşı 
muhalefet de büyümüştü. 1829'da, en güvendiği komutanlardan José María Córdoba'nın da ayaklanmasında 
sonra Venezuela, Kolombiya'dan ayrıldı. 
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 Bu olay Bolivar için sonun başlangıcıydı. 8 Mayıs 1930'da Bogota'dan ayrıldı. Amacı Avrupa'ya 
gitmekti. Ancak bir süre sonra bundan da vazgeçti ve Santa Maria'da bir dostunun yanında kalırken 17 Ara-
lık 1930'da hayata gözlerini yumdu. 

Emre ÇIRAKOĞLU 
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FRIDA KAHLO 
 

 Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón ( 6 
Temmuz 1907- 13 Temmuz 1954) Meksikalı ünlü bir ka-
dın ressamdır. 1907’de Mexico City’nin güneyindeki 
Coyoacan’da, Macar Yahudisi fotoğrafçı Wilhelm Kahlo 
ve Kızılderili asıllı Matilde Calderon Gonzales’in dört 
kızından üçüncüsü olarak dünyaya gelir. 6 Temmuz 1907 
günü doğmuş olmasına rağmen, Kahlo doğum tarihini, 
Meksika devriminin gerçekleştiği 7 Temmuz 1910 günü 
olarak ilan etmiştir çünkü yaşamının modern Meksika'nın 
doğuşuyla başlamış olmasını istemiştir. 
 
 6 yaşında çocuk felci geçiren Kahlo'nun, bir baca-
ğı diğerine göre daha inceydi. Sinirleri etkileyen çocuk 
felci nedeniyle bir çok kişi hayatını kaybederken Frida 
sağ bacağındaki incelme ile kurtulmuştu. Bu özrü yüzün-
den kendisine "Tahta Bacak Frida" deniyordu. Frida, 
gençkızlık çağında, dönemin en iyi eğitimini veren Ulusal 
Hazırlık Okulu’nda eğitim görür. Bu okul, onu sanat, ede-

biyat, felsefe gibi alanlara yönlendirir. İlerde Meksika düşün yaşamının önemli isimleri olarak anılacak 
Alejandro Gomez Arias, Jose Gomez Robleda, Alfonso Villa Frida’nın okul arkadaşları olmuştur. Okulda, 
anarşist bir edebiyat grubuna dahil olan ressam güçlü bir kişilik oluşturmaya başlar. 19 yaşında geçirdiği 
bir trafik kazası bütün hayatını değiştirir. 
 
 17 Eylül 1925 tarihinde okuldan eve dönerken bindiği otobüsün tramvayla çarpışması sonucu bir 
çok kişinin öldüğü kazada, trenin demir çubuklarından birisi Frida’nın sol kalçasından girip leğen kemiğin-
den çıkar. Kazadan sonra tüm hayatı korseler, hastaneler ve doktorlar arasında geçecek; omurgası ve sağ 
bacağında dinmeyen bir acıyla yaşayacak, 32 kez ameliyat edilecek ve çocuk felci nedeniyle sakat olan sağ 
bacağı 1954’te kangren yüzünden kesilecektir. 
 
 Kazadan bir ay sonra hastaneden çıkan Kahlo, ailesinin teşviki ile sıkıntı ve acılarından uzaklaşmak 
için resim yapmaya başlar. Yatağının tavanındaki aynaya bakarak oto-portreler yapar. 
  
 1927 yılı sonunda yürümeye başlayan Kahlo, bu dönemde sanat ve politika çevreleri ile yakınlaş-
maya başlar. Küba'lı önder Julio Antonio Mella ve fotoğraf sanatçısı Tina Modotti ile tanışıp yakın arkadaş 
olur. Birlikte, dönemin sanatçılarının davetlerine, sosyalistlerin tartışmalarına katılmaya başlarlar. Kahlo, 
1929’da Meksika Komünist Partisi’ne üye olur. 
 
 Resim çalışmalarına devam eden Kahlo, eserlerini takip ettiği ve Meksikalı Michalangelo olarak 
anılan ünlü ressam Diego Rivera'yla da tanışmak ister. Rivera'nın kendi resimleriyle ilgili fikrini merak 
eden Frida, ünlü ressamı ziyaret ettiğinde ona aşık olur ve iki sanatçı, 21 Ağustos 1929’da evlenirler. Evli-
liklerinin ilk yılında Frida hamile kalmasına rağmen Rivera'yla yaşadığı sorunlar nedeniyle bebeği aldırır. 
1930 yılında Amerika'ya giden çift, Rivera'nın aldığı duvar resmi siparişleri bitene kadar orada yaşarlar. 
Ard arda 2 düşük yapan Frida, Rivera'nın başka ilişkileri olduğunu da öğrenir ve çift oldukça fırtınalı geçen 
evliliklerini 1939 yılında sonlandırır. Ancak bir sene sonra, 1940'da yeniden evlenip Frida'nın çocukluğu-
nun geçtiği Mavi Ev'e yerleşirler. Bu dönemde Kahlo sürrealist resmin öncü isimlerinden dostu Andre 
Breton’un da desteğiyle New York’ta bir sergi açar ve resimlerinin yarısının satıldığı bu sergide ünlü aktör 
Edward G. Robinson, Kahlo'nun dört tablosunu satın alır. Bu sergiyle uluslararası bir ün kazanan Frida, 
1939'da Paris'te bir sergi açar. Picasso ve Kandinsky gibi sanatçıların büyük ilgi gösterdiği sergide; Louvre 
Müzesi, sanatçının Çerçeve adlı tablosunu satın alır. 
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 Frida’nın da evlilikleri sırasında çeşitli erkeklerle ilişkileri olur. Bunlar-
dan birisi de Rus devriminin önde gelen isimlerinden Lev Troçki’dir. Troçki, 
Rivera’nın Meksika Cumhurbaşkanından aldığı özel izin ile 1937’de Meksi-
ka’ya gelir ve Frida’nın evine yerleşir. Aralarındaki ilişkiyi Troçki’nin eşinin 
farketmesi üzerine Frida, Troçki’den ayrılır. Troçki’ye düzenlenen suikastın 
ardından suikastçı ressam Siqueiros’un arkadaşı olması nedeniyle sorgulanan 
Frida, bir süre Meksika’dan ayrılmayı uygun bulur; o sırada San Fransisco’da 
bulunan eski eşi Rivera’nın yanına gider ve çift orada yeniden evlenir. 
 
 Sağlığı sık sık bozulan Frida, bütün gücüyle resim yapmaktadır, eserle-
rinin gördüğü ilgi onu çok heyecanlandırır. Sanatçı 1943'te 'La Esmeralda' adlı 
bir sanat okulunda öğretim üyeliğine başlar. Sağlık durumu kötüleşmesine rağ-
men ders vermeyi sürdüren Frida, 1950 senesinde daha önce olduğu ameliyat-
lar nedeniyle dokuz ay hastanede yatmak zorunda kalır. Frida ülkesi Meksika'-
daki ilk kişisel sergisini ise 1953 senesinde açar. Aynı yılın temmuz ayında sağ 

bacağı kesilen ünlü ressamın başarılarla ve acılarla dolu yaşamı, akciğer ambolisi nedeniyle 13 Temmuz 
1954'te sona erer. Sanatçının ölmeden önce tamamladığı son eser ise "Yaşasın Hayat" isimli natürmort ça-
lışmasıdır. 
 
 Oto portreleriyle tanınan Frida'nın hayatı, yönetmenliğini Julie Taymor'ın yaptığı ve Salma 
Hayek'in sanatçıyı canlandırdığı 2002 tarihli “Frida” filmiyle beyaz perdede hayat bulmuştur. Kahlo, yaşar-
ken ünlü olmuş, resimlerinin çoğu satmış nadir sanatçılardan biridir. 
 
 Kahlo resim eğitimi almamıştır. Geçirdiği korkunç kaza sonrasında resim yapmaya başlamadan ön-
ce ilk gençlik yıllarında biraz grafik eğitimi görmüştür. Bu alanda tek eğitimi budur. Frida Kahlo’nun 70’e 
yakın resmi vardır. Resimlerinin büyük bir bölümü de oto-portrelerden oluşur. Yaşamının büyük bir bölü-
münü yatakta başının üstünde duran, “gündüzlerinin ve gecelerinin celladı” olarak tanımladığı bir aynaya 
bakarak geçirdiği için sürekli oto-portre çizmiştir. Resimlerindeki ustalık, Pablo Picasso’ya bile "Biz onun 
gibi insan yüzleri çizmeyi bilmiyoruz" dedirtmiştir. Sürekli evcil hayvan besleyen Frida’nın beslediği hay-
vanlarla ilgili iki portresi vardır: 1941'de yaptığı "Ben ve Papağanlarım" ile 1943'te yaptığı "Maymunlarla 
Otoportre". 
 
 Sanatçının resimleri sürrealist akımla ilişkilendirilse de o surrealizmi reddetmiştir. Resimleri aslın-
da acı ve kesin gerçekliği yansıtıyordu. Frida’nın resimlerinde Meksika kültürü ve devrimci ulusal kimlik 
tuvale aktarılmıştı. 
 
 Ressamın 70 tablosundan 50’si bugün, büyük bir Kahlo hayranı olan Madonna’nın koleksiyonunda 
bulunuyor. 
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