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Haiti'nin 1986'da protestolar sonucu görevinden 

uzaklaştırılan Baby Doc lakaplı diktatörü Jean 

Claude Duvalier, 24 yıl 11 ay sürgünden sonra 16 

Ocak akşamı başkent Port-au-Prince‟e geldi.  

Sayfa 10-11. 

Ocak 2011  Sayı: 10   

PERU’DA SEÇĠM HEYECANI 

Peru‟da 2011 yılının Nisan ayında ger-

çekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçi-

mi için şimdiden tahminler yapılmaya 

başlandı. Seçime katılan toplam on bir 

adaydan Luis Castañeda, Alejandro 

Toledo, Keiko Fujimori ve Ollanta 

Humala öne çıkıyor.  Sayfa 3. 

CRISTINA FERNÁNDEZ de KIRCHNER  

TÜRKĠYE’DEYDĠ 

Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernández de Kirchner, ülkesi-

nin iş adamlarından oluşan bir heyetle birlikte Ocak ayında sıra-

sıyla Kuveyt, Katar ve Türkiye‟ye resmi ziyaretler gerçekleştir-

di. 20-21 Ocak tarihlerinde Türkiye‟ye gelen Kirchner, ilk günü-

nü resmi ziyaretlerde tamamladığı Türkiye ziyaretinin ikinci gü-

nünü İstanbul‟a ayırdı; burada da aynı alanda faaliyet gösteren 

Arjantinli ve Türk işadamları bir araya geldi. Sayfa 22. 

LATĠN AMERĠKALI DĠPLOMATLARIN 

ĠSTANBUL GEZĠSĠ 
 

Latin Amerika Çalışmaları Araş-

tırma ve Uygulama Merkezimi-

zin faaliyetleri çerçevesinde, An-

kara‟da görev yapan Latin Ame-

rikalı Büyükelçiler için gelenek-

sel hale dönüştürülmesi öngörü-

len kültürel inceleme gezilerimi-

zin ikincisi 29-30 Ocak 2011 

tarihlerinde düzenlendi. Grup, 

ülkemize getirilen Gelman Ko-

leksiyonu‟ndan Frida Kahlo ve 

Diego Rivera sergisi gezdi.  

Sayfa 18. 
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 MERKEZİMİZDEN... 

 

Değerli Dostlarımız, 

 

 2011 yılının ilk ayını geride  bıraktık. Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden en önemlisi 

Latin Amerikalı Büyükelçiler ile Sayın Rektörümüzü, yardımcılarını ve danışmanlarını bir araya getirdiği-

miz İstanbul gezimizdi. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ve Meksika Büyükelçiliği‟nin ortak katkıla-

rıyla ülkemize getirilen Frida Kahlo ve Diego Rivera karma sergisi gezildi. İstanbul Üniversitesi‟nin Balta 

Limanı‟ndaki tesislerinde konaklanan gezi, katılan tüm konukların güzel anılarla ayrıldığı bir gezi oldu. 

 

Latin Amerika ülkeleri ile olan ilişkilerimiz açısından baktığımızda ise Ocak ayının en önemli geliş-

mesi Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernández de Kirchner’in Türkiye’ye yaptığı ziyaretti. Ülkelerimiz 

ikili ilişkileri açısından olumlu geçtiği anlaşılan ziyarette bizler için tek üzüntü kaynağı sayın Cumhurbaş-

kanı’nın Üniversitemize gelememiş olmasıdır.  

 

Bundan sonraki dönemde Merkezimiz için büyük bir mutluluk kaynağı teşkil eden yüksek lisans 

programı derslerinin başlaması öngörülmektedir.  Latin Amerika Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nın 

ilk öğrencileri olan on yedi kişiyi bu vesileyle kutluyor, kendilerine başarılar diliyoruz. 

 

Saygılarımızla. 

  

 

Prof. Dr. Mehmet Necati KUTLU 

           Merkez Müdürü 
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PERU’DA SEÇĠM HEYECANI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Peru‟da 2011 yılının Nisan ayında gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden 

tahminler yapılmaya başlandı. Seçime katılan toplam on bir adaydan Luis Castañeda, Alejandro Toledo, 

Keiko Fujimori ve Ollanta Humala öne çıkıyor. Diğer adaylar ise PPK olarak anılan Pedro Pablo 

Kuczynski Godard, Rafael Belaunde, Manuel Rodríguez, José Antonio Ñique de la Puente, Juliana 

Reymer, Ricardo Noriega ve Humberto Pinazo.  

 

 Óscar Luis Castañeda Lossio Peru‟nun bir önceki belediye başkanı ve seçim anketlerinden en çok 

öne çıkan isimlerden biri. Peru halkı adına yaptığı pek çok yenilikten ve çalışmalarından ötürü Peru hükü-

meti tarafından oldukça takdir görmüş bir siyasetçi. 

 

 Alejandro Celestino Toledo Manrique 2001-2006 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev 

almıştı. 

 

 Keiko Sofía Fujimori Higuchi ise, 2009 yılı Temmuz ayında rüşvet vermekten 7.5 yıla, Eylül 

ayındaki mahkemede ise hukukdışı yollarla haberleşmenin dinlenmesi ve gazeteci, politikacı ve 

sanayicilere rüşvet vermekten altı yıla mahkûm edilerek hapse giren eski Peru devlet başkanı Alberto 

Fujimori’nin kızı. 

 

 Ollanta Moisés Humala 2006 yılında cumhurbaşkanlığı için yarışmış fakat Alan García‟ya karşı 

yenilerek bu sevdasından vazgeçmek zorunda kalmıştı. 

 

 Seçim anketlerinde isimleri en çok göze çarpan adaylar bu 4 kişi olsa da Nisan ayına kadar yaşana-

cak en ufak bir olayın bile anketleri ve seçimleri etkileyecebileceği düşünülüyor. Bu 11 adayın 13 Mart 

2011 tarihinde gerçekleştirilecek bir münazarada bir araya gelerek kendi fikirlerini açıklamaları planlanı-

yor. 

 

Kaynak: http://www.eleccionesenperu.com/informacion-electoral.php 

http://www.eleccionesenperu.com/noticia-debate-electoral-candidatos-presidenciales-peru-1318-19.html 

http://www.eleccionesenperu.com/candidatos-presidenciales-2011-peru.php 

 

Ġpek SÜER  
 

http://www.eleccionesenperu.com/informacion-electoral.php
http://www.eleccionesenperu.com/noticia-debate-electoral-candidatos-presidenciales-peru-1318-19.html
http://www.eleccionesenperu.com/candidatos-presidenciales-2011-peru.php


 

KRĠZ KÂHĠNĠ ROUBĠNĠ:  

“VENEZUELA’DA DA YASEMĠN DEVRĠM YAġANABĠLĠR” 

 

 

 Dünyadaki gerek ekonomik gerek siyasi krizler hakkında önceden yaptığı öngörüleriyle “kriz kahi-

ni” olarak anılmaya başlayan Nouriel Roubini, 1 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan son kehanetinde Latin 

Amerika‟ya da değindi. Orta Doğu‟da yaşanan ayaklanmaların yankılarının Dünya‟nın her yerinde görüle-

ceği gibi Latin Amerika‟da ve özellikle Venezuela‟da da görülebileceğini söyledi. 

 

 Roubini, Dünya‟nın petrol rezervinin üçte ikisine ve gaz rezervlerinin yarısına sahip olan Orta Do-

ğu bölgesinde yaşanan son dönemdekine benzer siyasi krizlerin ekonomik ve finansal olarak büyük etkile-

rinin olacağını belirtti. 

 

 Özellikle geçmişte yaşanan birçok küresel ekonomik krizin Orta Doğu‟da yaşanan çeşitli ani deği-

şimlerin tetiklemesiyle ortaya çıktığını söyleyen Roubini, bunu da bölge ülkeleri ve bölgede yaşanan olay-

ların petrol fiyatları üzerindeki belirleyici etkisiyle açıklıyor. Roubini‟ye göre bölgede yaşanan kriz sonu-

cunda petrol fiyatlarında yeni bir artış meydana gelebilir ve bu da küresel olarak yeni bir stagflasyon döne-

mine girme riskini beraberinde getirebilir. 

 

 Bu türden gelişmelerin ve Orta Doğu‟daki ayaklanmaların Dünya‟nın geri kalanına nasıl yansıyaca-

ğını şimdiden bilemediğini söyleyen Roubini yazısında dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan 

Venezuela‟da da bir “yasemin devrim”*in yaşanma ihtimali olduğunu öne sürdü. 

 

*Yasemin Devrim: Tunus’un birçok kentinde gerçekleşen ve kötü yaşam koşulları, işsizlik, ifade özgürlüğü vb. konuları içeren 

protestolardır.  

 

Kaynak: http://www.ft.com/cms/s/0/50926296-2e05-11e0-a49d-00144feabdc0.html#axzz1DBHVNduE 

 http://www.istanbulguncel.com/haberler/-39-kriz-kahini-39-roubini-8217-den-venezuela-yorumu.html 

 

Çağrı BAKAR 
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MEKSĠKA’DA KADIN EYLEMCĠYE ĠNFAZ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meksika‟nın sınır kenti Ciudad Juarez‟deki faili meçhul kadın cinayetlerine karşı protestoların ön-

derliğini yapan şair ve eylemci Susana Chavez öldürüldü. 

 

 Cihuahua eyaleti savcısı, Chavez'in boğulduğunu ve bir uzvunun kesildiğini söyledi. Ancak savcı, 

cinayetin Chavez'in eylemleriyle bir bağlantısı olmadığının düşünüldüğünü belirtti. 

 

 Chavez'in cesedinin 6 Ocak'ta Ciudad Juarez'in tarihi merkezinde sol kolu kesilmiş olarak bulundu-

ğu, ancak cesedin dün teşhis edilebildiği belirtildi. 

 

 Chavez, 1993'ten beri öldürülen ve tecavüz edilen yüzlerce kadının ölümüyle ilgili "Bir ölüm daha 

olmasın" sloganını popüler hale getirmişti. 

 

  Çetelerin Cinayetlerinde 15 Bin Kurban 

 

 Öte yandan, Meksika hükümeti, ülkede geçen yıl organize suç örgütleriyle bağlantılı cinayetlere 

kurban gidenlerin sayısının 15273'e ulaştığını bildirdi. 

 

 Meksika hükümetinin açıklamasında, bu rakamın, 2006'da Devlet Başkanı Felipe Calderon tarafın-

dan uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadele başlatılmasından bu yana en yüksek rakam olduğu belirtildi. 

 
 
Kaynak: www.eluniversal.com.mx (10.01.2011) 

 

Emre ÇIRAKOĞLU 

 



 

6  

 

HAĠTĠ DEPREMĠNDE HAYATINI KAYBEDENLER FELAKETĠN BĠRĠNCĠ 

YILDÖNÜMÜNDE ANILDI 

 

 Haiti‟de 12 Ocak 2010 tarihinde meyda-

na gelen 7 büyüklüğündeki deprem felaketi, 316 

bin kişinin ölümüne, 350 bin kişinin yaralanma-

sına ve bir buçuk milyondan fazla kişinin de ev-

siz kalmasına neden olmuş, başkent Port-au-

Prince‟teki binaların yüzde 60'ını da yıkmıştı. 

 

 Haiti'yi yerle bir eden depremin yıldönü-

münde, felakette hayatını kaybedenler başkent 

Port-au-Prince'te düzenlenen törenlerle anıldı. Yüzlerce kişi deprem sırasında çöken Cumhurbaşkanlığı Sa-

rayı‟nın yıkıntıları önünde ellerini kalplerine koyarak bir dakika saygı duruşunda bulundu. 

 

Binlerce Haitili aynı zamanda 12 Ocak felaket gününü ve depremde hayatını kaybedenleri anmak 

için kiliselerde de bir araya geldi. Bu felakette yaşamını yitirenler ve bu gibi felaketlerin bir daha yaşanma-

ması için dualar edildi. Dünyanın farklı ülkelerinden dev-

let adamları ve devlet başkanları her zaman Haiti‟nin ya-

nında olduklarını belirtirken benzer felaketlerin bir daha 

tekrarlanmaması konusundaki temennilerini dile getirdiler. 

 

 BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'un mesajını 

okuyan Barış Gücü Operasyonları Şefi Alain Le Roy, Hai-

ti'ye verilen sözlerin tutulmasını istedi. BM yetkilileri, 

depremde hayatını kaybeden 102 BM çalışanını da andı. Törene ABD eski Başkanı Bill Clinton da katıldı.  

 

 Eski Başbakan ve siyaset adamı Jean-Max 

Bellerive, depremin yol açtığı maddi hasarın değerinin 7,8 

milyar dolar olduğunu açıkladı. Siyasi kariyerinden sonra 

müziğe dönen uluslararası hip-hop starı Haitili Wyclef Je-

an yaptığı açıklamada, “Haiti'nin şarkıcılara değil, siyasi 

liderlere ihtiyacı olduğunu” bildirdi. “Siyasete atılmam iyi 

bir karardı, pişman değilim, ama ülkemin müziğe değil, 

yetenekli ve fedakâr siyasi liderlere ihtiyacı var” diyen 

Wyclef Jean, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü Haiti'nin sorunlarını her gün şarkıya dökebilirsiniz ama 

önemli olan çalışmak, ülkeyi değiştirmek ve bunun için de kendini suya atmak gerekiyor.” 



 

Sayfa 7         7 

 Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen tabloda pek bir değişiklik olmadığı da gözler önüne 

serildi. Meydandaki Başkanlık Sarayı yıkık ve etrafı çitle çevrili, tüm meydan bir evsizler kampını andırı-

yor, her yer çadır ve derme çatma kulübelerle dolu. Buradaki depremzedelerden Reynold, insanların bir 

yıldır burada yaşadıklarını anlatıyor. “Yiyecek hiçbir şeyimiz yok, çadırlar çok sıcak, işsiziz. Depremden 

beri sefalet içinde yaşıyoruz” diyen depremzede, uluslararası yardım ekiplerinden de neredeyse hiç destek 

gelmediğini söylüyor. Ülkede sayıları 12 bini bulan Birleşmiş Milletler‟e bağlı mavi berelilere ve polislere 

ait araçlar bulunmakta. Ayrıca sayısız uluslararası yardım örgütünün otomobilleri de sokakları dolduruyor. 

Port-au-Prince tam anlamıyla uluslararası bir şehir konumunda. BM'nin Haiti'deki insani yardım misyonu-

nun yöneticisi Nigel Fisher, depremden hemen sonra olumlu yönden gelişmeler olduğu kanısında: “İlk acil 

yardım gerçekten başarılıydı. Depremden üç ay sonra kamplarda yaklaşık 1,5 milyon insan toplanmıştı. 

Burada hem temiz sudan, hem de tıbbi yardımdan yararlandılar. Ayrıca toplumsal huzursuzluk yaşanma-

ması da bir başarıydı.” 

 

Şehirde yeniden imarın izlerine rastlamak pek mümkün değil. Bir milyon insan hâlâ evsizler için 

kurulmuş kamplarda yaşıyor. Yıkılan çoğu evin kalıntıları da olduğu yerde duruyor. Birçok yerde hijyenik 

şartlar tam bir felaket. Hükümetin ülkede etkili bir yeniden yapılanma planının olmadığından ve koordinas-

yon eksikliğinden bahsediliyor. Ülkedeki yardım örgütlerinin çalışmalarını denetleyen ABD‟de kurulan 

“Felaket İzlenebilirlik Projesi” adlı sivil toplum örgütünün temsilcilerinden Ben Smilovits: "Burada o kadar 

çok yardım örgütü var ki, bu inanılmaz. Bazıları kayıtlı bile değil." diye düşüncelerini dile getiriyor ve bir-

çok grubun, kendilerinin içme suyu ve tuvalet sorunu ile ilgilendiğini söylediğini belirtiyor, fakat koleranın 

temiz su ve tuvalet eksikliğinden dolayı yayıldığını hatırlatarak, şu anki tablodan ve salgından büyük yar-

dım örgütlerinin sorumlu olduğunu iddia ediyor.  

 

Uluslararası yardım ekiplerinin çoğu ise, sorunun kaynağı olarak Haiti hükümetini gösteriyor. 

Champs de Mars meydanındaki çadırlarda kalmak zorunda kalan insanlar, bu durumun aylarca, hatta yıllar-

ca sürmesinden endişe ediyor. Çoğu depremzedenin gelecek için pek fazla umudu yok. 

 

Haiti Croix-des-Bouquet Belediye Başkanı Jean Saint Ange Darius; "Biz depremden önce kötü bir 

durumdaydık. Depremden sonra ise daha kötü bir duruma düştük" dedi.  

 

 Uluslararası Göç Örgütü‟nün bildirisine göre, 810.000 kişi halen sığınma kamplarında yaşıyor. 

Depremin bir yıl ardından başkent meydanında seslerini duyuran göstericiler: “Depremin ardından bir yıl 

geçmesine rağmen halen kötü durumdayız.” diyerek içinde bulundukları durumu ifade etmeye çalışmıştır. 

 

Kaynaklar:  http://www.haitilibre.com/  (12.01.2011)    

  http://www.signalfmhaiti.com/  (12.01.2011) 

  http://www.haberler.com/  (11.01.2011/12.01.2011/13.01.2011) 

                             http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler (13.01.2011)   

  http://www.bugun.com.tr/ (13.01.2011)  

 

 

Cansu CANDEMİR 
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EKVADOR HALKININ %57’SĠ CORREA’NIN REFERANDUM ÖNERĠSĠNĠ  

DESTEKLĠYOR 

 

 24 Ocak 2011’de Ekvador’da yapılan bir ankete 

göre halkın %57’si Cumhurbaşkanı Rafael Correa’nın 

yargı sisteminde değişiklikler yapılmasını öngören refer-

andum önerisini destekliyor. Bu durum, muhalefet kanadı 

tarafından Correa’nın yetkilerini mahkemelere kadar gen-

işletmeyi amaçlayan bir tavır olarak değerlendiriliyor. 

 

 Bununla birlikte hükümete bağlı Araştırma ve Çal-

ışmalar biriminin anket sorumlusu Santiago Pérez %21‟lik 

bir kesimin referanduma karşı çıktığını belirtti.  

 

 Anketin 22 Ocak 2011’de ülkenin kırsal ve kentsel 

kesimlerinden 18 yaşını aşmış 2.260 kişi arasında gerçek-

leştirildiği ifade edildi. 

 

 Pérez, Gama TV’ye yaptığı açıklamada referanduma karşı çıkanların durum hakkında yeterli 

bilgiye sahip olmadıklarını, bu kişilerin neden referanduma çağrıldıklarını bilmediklerini dile getirdi. 

 

 Cumhurbaşkanı Correa 17 Ocak’ta referanduma gitmesi için on maddeden oluşan önerisini 

Anayasa Mahkemesi’ne sundu. Bu maddelerden biri de hukuk sistemini yeniden yapılandıracak bir  

komisyonun 18 ay süreyle Yargı Kurulu’nun yerini almasını öneriyor. 

 

 Mahkeme, referandum için önerilen konuları değerlendirecek ve Şubat ayı sonlarında kararını bildi-

recek. 

 

 Cumhurbaşkanı, suçla mücadele etme, banka ve medya yatırımlarının sınırlandırılmasına ek olarak 

beş maddede anayasa değişikliği önerdi ve iletişim yasası, halka açık yerlerde hayvanların öldürülmesi ve 

şans oyunlarının yasaklanması, “haksız zenginleşmenin” suç olarak değerlendirilmesi gibi konuları içeren 

bir referandum olmasını istedi. 

 

 Muhalefet ve eski hükümet yanlıları, Correa’nın Anayasa’nın temel yapısını değiştirerek   

yetkilerinin üstüne çıkmak istediğini ve amacının, gücünü mahkemelere taşımak olduğunu öne sürerek  

referanduma karşı çıkıyor. 

     

Kaynak: El Universo (30.01.2011) 

 

 

            Esra KILIÇ 
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FĠTCH’DEN ġĠLĠ’YE  “A+” 
     

 Dünyanın üç büyük uluslararası rating kuruluşundan biri olan Fitch Ratings, Şi-

li‟nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu A‟dan A+‟ya, yerel para cinsin-

den uzun vadeli kredi notunu ise A+‟dan AA‟ya yükseltti. 

 

 Fitch‟den yapılan açıklamada Şili‟nin kredi notlarının yükseltilmesinde başarılı 

kamu finansmanı ve etkin ve istikrarlı para politikaları ile bir arada yürütülen ihtiyatlı 

makro ekonomik yönetimin etkili olduğu ifade edildi. 

 

 Şubat 2010‟da meydana gelen deprem felaketine ve yaşanan dış kaynaklı kredi 

krizlerine rağmen yüzde 5,3 ile Şili‟nin beklenenden daha iyi bir büyüme kaydettiği belirtildi. Ülkede bü-

yümenin 4,8 seviyelerine geri dönmeden önce, 2011 yılında da yükselmeye devam edeceği ve rakamın 

6,0‟ya ulaşacağı kaydedildi. 

 

 En son Fitch Ratings‟in A‟dan A+‟ya yükselttiği Şili‟nin kredi notu daha önce de Standard & Poors 

tarafından A+‟ya ve Moody‟s tarafından da Aa3‟e yükseltilmişti. Kredilerde tavan seviyesinin de AA‟dan 

AA+‟ya yükseldiği Şili‟de krediler genel görünümü ise halen istikrarını koruyor. 

 

Kaynak: http://ekonomi.milliyet.com.tr/ /02.02.2011/ 

 http://www.reuters.com/article/2011/02/01/ 

 http://www.euractiv.com.tr/01.01.2011 

Öznur SEÇKİN  
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Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu 

 

EDĠTÖR 

 

Uzman Öznur Seçkin 

 

EDĠTÖR YARDIMCILARI 

 

Zeynep Çelikel 

Emre Çırakoğlu 

 

 

YAYINA HAZIRLAYANLAR 

 

Cansu Candemir 

 

Çağrı Bakar 

 

Esra Kılıç 

 

Ġpek Süer 

 

 

 

Bültenimize her ay 

latinamerika.ankara.edu.tr 

adresinden ulaĢabilirsiniz. 

 

Latin Amerika’yla ilgili 

yayımlanmasını istediğiniz 

yazılarınızı aĢağıdaki 

adrese yollayabilirsiniz: 

 

celikelzeynep@gmail.com 
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HAĠTĠ’NĠN ESKĠ DĠKTATÖRÜ JEAN CLAUDE DUVALĠER ÜLKESĠNE DÖNDÜ 

 

Haiti'nin 1986'da protestolar sonucu görevinden uzaklaştırılan ve Fransa'da sürgün hayatı yaşayan 

eski diktatörü Baby Doc lakaplı Jean Claude Duvalier, 24 yıl 11 ay sürgünden sonra 16 Ocak akşamı Hai-

ti‟nin başkenti Port-au-Prince‟e geldi.  

 

Memnuniyeti yüzünden okunan Duvalier‟nin yanında eşi Veronique, birkaç yakını ve avukatları da 

vardı. Basına yaptığı açıklamalarda, her zaman ülkesi için hizmet ettiğini dile getiren Duvalier, 12 Ocak 

2010 deprem felaketinden sonra Haiti‟nin yeniden yapılanması için çalıştığını da belirtti. Duvalier‟nin geli-

şi bazı Haitili yetkilileri de şaşırttı. Havaalanında ellerinde siyah ve kırmızı bayraklar taşıyan Duvalier sem-

patizanı göstericiler: “Jean Claude burada olsaydı, Haiti‟nin durumu bu denli feci olmazdı.” diyerek 

Duvalier yanlısı söylemlerde bulundular. Duvalier, babasının öldüğü 1971 yılından 1986'ya kadar Haiti'yi 

yönetmişti.  

 

Duvalier'nin neden döndüğü konusunda bir açıklama yapılmadı 

Duvalier‟nin ülkeye dönüşü kimileri tarafından siyasi bir oyun olarak algılanırken, kimileri de dö-

nüşü hakkında memnuniyetsizliklerini dile getirmekten kaçınmadı. Jean Claude Duvalier rejimi “Baby 

Doc” olarak anılmaktaydı. Duvalier‟nin siyasi sisteminin geçmişe ait olduğunu ileri süren politikacı ve si-

yasi muhalefet grubu Alternative Front‟un lideri Evans Paul, Duvalier rejimi altındayken Haiti basınının 

rahatsız edildiğini ve Duvalier‟nin işlediği suçlardan yargılanması için adalete teslim edilmesi gerektiğini 

belirtti. 

 

Uluslararası ilişkiler uzmanı Edwige Lalane ise Jean Claude Duvalier‟nin ülke-

ye dönüşünün, güncel ekonomik krize olan ilgiyi uzaklaştırmak için Başkan René 

Préval‟in şaşırtmalı bir oyunu olduğunu düşündüğünü ifade etti. Fransa ile Haiti ara-

sında bir uzlaşma olmadan eski başkanın ülkeye dönmesinin mümkün olmadığını dü-

şünenler de mevcut. 

  

ABD Duvalier‟nin dönüşünden endişeliyken, Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcü-

sü Bernard Valero ise Duvalier‟nin Port-au-Prince‟e olan seyahatinin Fransa‟ya ve Fransız yetkililere bildi-

rilmediğini belirtti.  

 

1971-1986 yılları arasında Haiti‟de iktidarda kalan  Duvalier, rüşvet, yolsuzluk, zimmetine para 

geçirme, işkence ve insanlığa aykırı diğer suçlardan yargılanmıştı. Duvalier‟nin 15 yıllık yönetimi boyunca 

yaklaşık 30 bin kişi öldürüldü ve kamu fonundan 1 milyar Amerikan doları alındı. Duvalier‟nin avukatı, 

Duvalier‟nin serbest bırakılmasının geçici olduğunu belirtirken, Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü 

de Duvalier‟nin dönüşünün Birlemiş Milletler Haiti Misyonu için sürpriz olduğunu ifade etmiş ve sözlerine 

şu şekilde devam etmiştir: “Jean Claude Duvalier, 25 yıl önce 15 yıllık diktatörlüğünün ardından ülkesin-

den kaçtı. İnsanların aklında ise insan haklarına karşı yaptığı şiddetli terör eylemleri kaldı.”  

 

  

   Bernard Valero 
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 Güney Afrika‟da sürgünde olan Haiti eski Devlet Başkanı Jean-Bertrand Aristide ise “Bugün ya da 

yarın hiç fark etmez, Haiti‟ye gelmeye hazırım.”  diyerek Jean Claude Duvalier‟nin yolundan yürümek is-

tediğini belirtmiş ve sade bir vatandaş olarak Haitili kardeşlerine eğitim alanında yardımda bulunmak iste-

diğini ifade etmiştir.  

 

 Başkanlık seçimlerine Repons Peyizan Partisi‟nden adaylığını koyan Haiti'nin ünlü şarkıcısı Michel 

Martelly‟den de bir açıklama geldi. Martelly, Duvalier'nin dönüşünü onayladığını belirterek, “Bu ülkede 

demokrasi var. Duvalier bir Haiti vatandaşı ve ülkesine geri dönebilir.” şeklinde konuştu. 

 

Haiti CumhurbaĢkanı René Préval, Duvalier’nin ülkeye geliĢi ile ilgili suskunluğunu sonunda bozdu 

 Cumhurbaşkanı René Préval de Duvalier‟nin ülkeye gelişi ile ilgili suskunluğunu sonunda bozdu ve 

anayasanın öngördüğü üzere, her Haiti vatandaşının adalet önünde kendi eylemlerinden sorumlu olduğunu, 

ülkesine geri dönme hakkı olduğunu; ama yapılan eylemlerin hesabını vermeleri gerektiğini hatırlattı. 

“Hükümet bu konu hakkında üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi ise adaletten yapılması gerekeni bekliyoruz.” 

diye sözlerine ekledi. Haiti Cumhurbaşkanı René Préval bu sözlerinin yanında, “Baby Doc” lakaplı eski 

diktatör Jean Claude Duvalier‟in işlediği suçlar nedeniyle adaletle yüzleşmesi gerektiğini ve durum sonuç-

lanana kadar ülkeyi terk edemeyeceğini doğruladı. 

 

Eski diktatör Jean Claude Duvalier'ye, yurt dıĢına çıkıĢ yasağı konulduğu bildirildi 

Adının açıklanmasını istemeyen Haitili bir yargıç Fransa Haber 

Ajansı AFP'ye (Agence France Presse) yaptığı açıklamada, Duvalier'ye 

karşı yolsuzluk ve kamu fonlarını zimmete geçirmek suçlarından dolayı 

adli kovuşturma yürütüldüğünü, bu yüzden de yurt dışına çıkış yasağı 

konulduğunu belirtti. 

 

            Duvalier'nin avukatlarından Gervais Charles, Kanada Radyosu‟-

na yaptığı açıklamada, Haiti hukukunda "insanlığa karşı suç" diye bir 

kavramın yer almadığını, böylece Duvalier hakkında insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle şikâyette bu-

lunulmanın hiçbir anlam ifade etmediğini açıkladı. Avukat Gervais, sırf Duvalier için de yerel hukuka yeni 

kavramlar sokulamayacağını da sözlerine ekledi. 

 

            "İnsanlığa karşı suç" kavramının uluslararası hukukta da muğlak bir kavram olduğunu ileri süren 

Gervais, Haiti'de bugüne kadar hiç kimsenin "insanlığa karşı suç işlemekten" dolayı adli kovuşturmaya uğ-

ramadığını söyledi. Avukat Gervais, "Duvalier 25 yıl boyunca sürgünde kaldığı süre içinde de, hakkında 

hiç gerçek şikâyette bulunulmadı" dedi. 

 
Kaynak:http://www.metropolehaiti.com/  (17.01.2011/ 18.01.2011/ 19.01.2011)  
 
 http://www.signalfmhaiti.com/ (17.01.2011/ 24.01.2011)    
 
 http://www. haitilibre.com (16.01.2011)      
     

http://www.sondakika.com/ (17.01.2011)      
 
 http://www.beyazgazete.com/ (21.01.2011)      
     
 http://www.plturkce.org/ (24.01.2011)     

Cansu CANDEMĠR 
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LATĠN AMERĠKA’DAN FĠLĠSTĠN’E DESTEK 
 

 Filistin yönetimi, İsrail‟in yerleşim ısrarı nede-

niyle barış görüşmelerinin çökmesinin ardından ulusla-

rarası platformda destek arayışına girdi ve Latin Ameri-

ka ülkelerinden benzeri görülmemiş bir destek buldu. 

Başını Brezilya‟nın çektiği Latin Amerika ülkeleri art 

arda bağımsız Filistin Devleti‟ ni tanıma kararı aldı.  

 Brezilya 3 Aralık 2010‟da Dışişleri Bakanlığı‟-

nın resmi sitesinden yaptığı açıklamada Filistin‟i İsrail-

‟in 1967 işgalinden önceki sınırlarıyla devlet olarak ta-

nıdığını duyurdu. Bu durumun Filistin Özerk Yönetimi 

Başkanı Mahmud Abbas‟ın Brezilya Devlet Başkanı 

Luiz Inacio da Silva‟dan kendilerini tanımalarını rica 

etmesi üzerine gerçekleştiği bildirildi. Brezilya, Filistin‟i devlet olarak tanımanın İsrail ve Filistin arasında-

ki barışı sağlama isteğinden ileri geldiğini açıkladı. Brezilya‟nın ardından Arjantin de Filistin‟i 1967 sınır-

larıyla özgür ve bağımsız bir ülke olarak tanıdığını açıkladı.  

  Arjantin Dışişleri Bakanı Hector Timerman, Devlet Başkanı Cristina Fernandez'in Filistin Özerk 

Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ı Arjantin'in Filistin'i devlet olarak tanıdığı konusunda bilgilendirdiğini 

açıkladı. Barış görüşmelerinin boşa çıkmasından Arjantin'in hüsrana uğradığını belirten Timerman, “Artık 

Filistin'i devlet olarak tanımanın zamanıdır” dedi. Arjantin'in bu kararına sevindiklerini belirten Filistin 

Özerk Yönetimi Dışişleri Bakanı Riad Malki ise diğer Latin Amerika ülkelerinden de aynı tavrı bekledikle-

rini dile getirdi. Malki, "Bu bir sembol, fakat bizim için önemli. Çünkü ne kadar çok devlet Filistin'i tanır-

sa, barışın sağlanması için o kadar baskı artar. İsrail, Filistin'i tanımazken diğer devletler tanırsa, bu fark 

yaratabilir" dedi. 

Uruguay da 2011 yılında Arjantin‟in yolunu izleyerek bağımsız Filistin devletini tanıyacağını du-

yurdu. 

  Şili Dışişleri Bakanı Alfredo Moreno da, ülkesinin, Filistin'i ''İsrail devletiyle barış içinde, özgür, 

bağımsız ve egemen bir devlet'' olarak tanıyarak BM kararlarını izlediğini belirtti. Kararın, Filistin Devlet 

Başkanı Mahmud Abbas ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın Brezilya'da bir araya gelmesinden 

sonra alındığı kaydedildi. 

 Bir diğer Latin Amerika ülkesi Ekvador da Filistin‟in bağımsızlığını 1967 sınırlarıyla tanıdı. Ekva-

tor Devlet Başkanı Correa, komşu ülkelerinin ardından kendilerinin de Filistin‟i tanıdığını duyurdu. Ekva-

tor Devlet Başkanı Rafael Correa, “Filistin‟i 1967 sınırlarıyla özgür ve bağımsız bir ülke” kabul eden resmi 

metni dün imzaladı. Ekvator Dışişleri Bakanlığı‟ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada da bu kararın 

“Filistin halkının özgür ve bağımsız bir ülke olmaya yönelik yasal ve geçerli arzularını” savunduğu kayde-

dildi. 

Latin Amerika‟dan gelen haberler İsrail‟de büyük yankı uyandırırken, Dışişleri Bakanı, Filistin dev-

letini tanıma kararının barış sürecine ağır darbe vuracağı uyarısında bulundu. İsrail basını, söz konusu ülke-

lerin tanıma kararından vazgeçmesi ve benzer gelişmelerin önlenmesi amacıyla İsrail‟in diplomatik çabala-

ra hız verdiğini de kaydetti.          

          Esra KILIÇ 



 

BREZĠLYA VE ARJANTĠN ĠġBĠRLĠĞĠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Şubat 2011‟de çıkan haberlere göre, Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma Rouseff ve Arjantin Cum-

hurbaşkanı Cristina Fernández, Pazartesi günü bir görüşme gerçekleştirdiler ve Latin Amerika‟nın hızla 

gelişen bu iki ülkesi hakkında görüştüler. Brezilya devlet başkanı, her iki ülke için de “Latin Amerika‟nın 

21. Yüzyıla ayak uydurmasının çok önemli olduğunu” belirtirken ayrıca bölgenin ekonomik gelişimini art-

tırmanın önemini de vurguladı. Rouseff, Buenos Aires ziyaretinden memnun kaldığını ve  kader arifesinde 

olduklarını belirtti. 

 

Rouseff‟e göre, Brezilyalıların ve Arjantinlilerin “Dünyayı Latin Amerika‟daki yerleşim bölgeleri 

için daha iyi bir yer yapabilmeleri” olası.  

 

Her iki devlet başkanı 2010 yılının Ekim ayında vefat eden eski Arjantin Devlet Başkanı Nestor 

Kirchner‟i andılar. Rouseff “ Nestor Kirchner‟i sadece Arjantin‟in başkanı olduğu için değil, Güney Ameri-

ka‟nın birliğini sağladığı için de onurlandırmak isterim” sözlerini kullandı. 

 

Her iki ülkenin ilişkilerinin de güçlendirilmek istenmesi de konuşulan konular arasındaydı. 

 

Rouseff ayrıca Cristina Fernández de Kircher‟in ve kendisinin politikada seslerini duyuran kadınlar 

olmaları bakımından önemli yerleri olduğunu da söyledi. Bir toplumun modern olabilmesi için kadınlara 

ayrımcılık yapılmaması ve katılım hakkı sağlanması gerektiğini de vurguladı.  

 

Rouseff ve Kirchner‟in görüşmesinin yanı sıra aralarında diplomat Antonio Patriota,  politikacı Nel-

son Jobim ve Brezilya Bakanlar Kurulu‟nun sekiz üyesinin de bulunduğu iki ülke bakanları Buenos 

Aires‟te bir araya geldi. 

 

Kaynak:  http://www.elmundo.es/ (01.02.2011) 

Ġpek SÜER 
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HAĠTĠ’DE SEÇĠMĠN ĠKĠNCĠ TURU ĠPTAL EDĠLDĠ 
 

 Haiti Geçici Seçim Konseyi‟nden (CEP) yapılan açıklamada, seçim takviminde 16 Ocak tarihinde 

yapılması planlanan ikinci turun, seçimin birinci turunun sonuçları henüz ilan edilmediği için, yapılmaya-

cağı açıklandı. 

 Seçimin 28 Kasım‟da yapılan birinci turunu yüzde 31 oyla Mirlande 

Manigat kazanmıştı. Kimi adaylar, yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle birinci turun 

iptalini istemiş, krizin çıkmasını önlemek için Devlet Başkanı René Préval tartış-

malı seçim sürecini değerlendirmek üzere Amerikan Devletler Topluluğu Örgü-

tü'nden uzman heyet talep etmişti.          

    

 23 Ocak Pazar günü binlerce Haitili, sokakları doldurup seçimlerin iptaline yönelik gösteriler yaptı. 

Protestocular 28 Kasım 2010 seçimlerinin bir kez daha ertelenmesini istediklerini dile getirdiler. Gösterici-

ler yolları tıkayıp ellerinde bomba resimleri taşıyan pankartlarla hükümet, Birleşmiş Milletler ve Haiti Dev-

leti karşıtı sloganlar attı. Başkanlığa aday olan Charles Henry Baker, gösteriler sırasında, geçen kasım ayın-

daki seçim düellosunun ertelenmesi ile ilgili uluslararası topluluğun Haitililerin yerine karar verme hakkı 

olmadığını hatırlattı. Baker, Haiti eski Başkanı Jean Claude Duvalier‟nin ülkeye gelişi ile ilgilenmek yerine 

sosyopolitik görevlerini yerine getirmeleri konusunda Haitili yetkilileri de uyardı.  

 

 24 Ocak Pazartesi günü, Geçici Seçim Konseyi (CEP) ve uluslararası topluluk yetkilileri ile bir gö-

rüşme gerçekleştirildi. BM'nin Haiti'deki İstikrar Gücü (MINUSTAH) Başkanı Edmont Mulet, Amerika 

Birleşik Devletleri Büyükelçisi Kenneth Merten ve Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Lute Faber seçim 

sürecinin devamı için hazırlıklar yapılmasını görüştü. Edmond Mulet ilk turun kesin sonuçlarının 2 Şubat 

2011 tarihinden sonra açıklanabileceğini belirtti.  

 

 Haiti‟de 28 Kasım‟da birinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin 

ikinci turuna kalan iki adaydan biri olan ve hükümet tarafından desteklenen Jude 

Célestin‟in ikinci tura katılmayacağı bildirildi. Célestin‟in geri çekilmesi bu seçim 

krizinde tam bir bilmece olarak görülüyor. Geçici Seçim Konseyi sözcüsü 

Richardson Dumel ise seçim yarışı sırasında kimsenin adaylıktan çekilmemesi 

gerektiğini belirtmişti.  

 

  Amerikalı iki senatör Bille Nelson ve Marco Rubio ise söz konusu krize bir çözüm yolu bul-

maları için Haitili yetkililere baskı yapıyor. 7 Şubat‟tan itibaren yasal hükümetin artık işlevsellik kazanma-

sı konusunda da ısrarcı davranıyorlar. 

 

 Son olarak, seçimlerin ertelenmesi ile birlikte yeni seçim takvimi de uygulanmaya başlandı.  Seçim-

lerin ilk tur sonuçları 3 Şubat‟ta Geçici Seçim Konseyi tarafından açıklandı. Sonuçlara göre İlerici Ulusal 

Demokrat Parti (RDNP) adayı Mirlande Manigat ile Repons Peyizan‟dan aday Michel Martelly 20 Mart‟ta 

yapılacak başkanlık seçimlerinde lider olmak için yarışacak. INITE partisinden aday olan Jude Célestin ise 

ilk tur seçimlerinde elendi. Yeni seçim takvimine göre, Haitili seçim yetkilileri, yasama ve başkanlık se-

çimlerinin ikinci turunu 20 Mart 2011 tarihinde düzenlemeye karar verdi. 
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Geçici Seçim Konseyi 11-17 Şubat arasında seçim listelerini yayımlamak ve 20 Şubat‟tan 19 Mart-

‟a kadar geçen sürede seçmenleri bilgilendirmek için bir kampanya gerçekleştirecek. Şubat ayı içerisinde, 

tutanak, afiş, seçim listelerinin hazırlanması, siyasi partiler ve adaylar tarafından bunların geçerli hale geti-

rilmesi gibi birçok seçim etkinliği uygulanacak. Böylece seçim kampanyası 17 Şubat ile 18 Mart 2011 ta-

rihleri arasında yapılacak. Söz konusu yasama ve başkanlık seçimlerinin ikinci turunun sonuçları ise 16 

Nisan 2011 tarihinde yayımlanacak. 14 Mayıs‟tan önce ise yeni yasama gücü üyeleri görevlerine başlaya-

cak ve yeni başkanın seçimine yönelik bir tören hazırlanacak.  

 

Kaynak: http://www.haitielections2010.com (03.02.2011)     

   http://www.metropolehaiti.com (03.02.2011/ 31.01.2011/ 24.01.2011/17.01.2011)    

      http://www2.haberler.com/  (17.01.2011)                                                                     

 

Cansu CANDEMĠR 

______________________________________________________________________________________ 

 

ZAPATA ġĠġLĠ’DE 

 
 Şişli Belediyesi tarafından yaptırılan Meksikalı dev-

rimci lider Emiliano Zapata‟nın büstünün açılışına Şişli Bele-

diye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Sarıgül‟ün davetlisi olarak 

Meksika Büyükelçisi Jaime Garcia Amaral ile Meksika Fahri 

Konsolosu Varol Dereli katıldı. 

 

 Maçka Demokrasi Parkı içerisinde bulunan büstün açı-

lış töreninde konuşma yapan Mustafa Sarıgül, park içindeki 

alana, dünya siyasetine yön vermiş devlet adamları ve dünya 

sanatına katkıda bulunan sanatçılar için özel bir yer ayırdıkla-

rını belirterek, "Yaşadığı devirde ülkesinin yüzde sekseni top-

raksız köylülerden oluşan Zapata, köylüsüne dağıtılacak bir avuç toprak için, hak için, adalet için savaşmış-

tı. Dünyanın en büyük köylü ordusu onun çevresinde gönüllü toplanmıştı.   

 

 Toprak ve hürriyet idealinden yola çıkarak yerli halkın ve köylülerin haklarını savunmak amacıyla 

1910 yılındaki Meksika Devrimi‟ne katılan bu büyük halk kahramanının büstünün bu alanda yer almasın-

dan büyük onur duyuyorum" dedi. 

 

Meksika Büyükelçisi Jaime Garcia Amaral da, Emiliano Zapata‟nın Meksika Devrimi‟nde mücadele etmiş 

bir lider ve ülkesinin en önemli halk kahramanı olduğunu dile getirerek, "Devrimci liderimizi Türkiye‟de 

yaşatmak bizim için çok önemli. Bu olanağı bizlere tanıyan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül‟e te-

şekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. 

 

 Maçka Demokrasi Parkı‟nda Meksikalı devrimci lider Emiliano Zapata‟nın büstünün yanısıra, Şili‟-

nin kurtarıcısı Bernardo O‟Higgins, Almanya‟nın eski başbakanlarından Willy Brandt ve Rumen asıllı ta-

rihçi-yazar Dimitrie Cantemir‟in büstleri bulunuyor.  

 

 
Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/ (04.01.2011) 

 

Emre ÇIRAKOĞLU 



 

BREZĠLYA'DA ÖLÜ SAYISI 500'Ü GEÇTĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 Brezilya, tarihinin en büyük doğal felaketini yaşıyor; selde hayatını kaybedenlerin sayısı 500‟ü geç-

ti, yaklaşık 12 bin kişi evsiz kaldı. Rio de Janeiro yakınlarındaki toprak kaymaları nedeniyle oluşan çamur 

dağları, yüzlerce insanı yuttu. Serrana bölgesindeki belediye yetkilileri, Rio‟nun kuzeyinde tespit edilen ölü 

sayısının 506 olduğunu, fakat çamurdan yeni cesetler çıkabileceğini, köylere ulaşımın da ancak sağlanabil-

diğini açıkladı. Felaket bölgesini ziyaret eden yeni Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff, “Bu çok kahredici bir 

durum. Sahneler şoke edici” dedi. Rousseff, acil yardımlar için 470 milyon dolar ayrıldığını, 7 ton tıbbi 

yardım malzemesinin de gönderildiğini söyledi. Arama çalışmalarına katılan bir itfaiyeci, “Bu kadar çok 

çocuk cesedi görmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edemezsiniz” dedi. 

 

'Sel Tanrı'dan, ölümler politika eksikliğinden' 

 

 Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff, Rio de Janeiro'nun kuzeyini etkisi altına alan seli Tanrı'ya bağladı. 

Rousseff açıklamasında buna rağmen yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesini ise ülkedeki iskân politikası-

nın yetersizliği olarak değerlendirdi. Devletin iskân politikasındaki eksikliklerin düşük gelirli ailelerin yük-

sek eğime sahip riskli topraklara yerleşmesini doğurduğunu belirten Cumhurbaşkanı, "Eğer devletin bir 

iskân politikası yoksa asgari ücretle yaşamak zorunda olan bir aile nereye ev kurar? Tabi ki kurmaması ge-

reken bir yere." şeklinde konuştu. 

 

 Felaketten birinci derecede etkilenen Teresopolis ve Nova Friburgo şehirlerinin en pahalı alanların-

da da ciddi hasar olduğu açıklandı. Bu arada sel ve toprak kaymasından etkilenen bölgeler arasında yüksek 

gelirli kişilerin yaşadığı mahallelerin de olduğu bildirildi. 

 

Kaynak: http://www.bbc.co.uk/ (13.01.2011) 

 http://www.hurriyet.com.tr/ (15.01.2011) 

 

Zeynep ÇELĠKEL 
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PERU’DA BAġKA BĠR KABĠLE DAHA BULUNDU 
 

1 Şubat 2011 tarihinde çeşitli haber sitelerin-

de yayınlanan haberlere göre araştırmacıların çektiği 

fotoğraflar sayesinde Brezilya-Peru sınırında Ama-

zon ormanlarında yaşayan bir kabile daha keşfedildi. 

 

Brezilya Yerlileri İzleme Dairesi tarafından 

çekilen fotoğraflarda kabile sakinlerinin sağlıklı ve 

keyifli oldukları gözlerden kaçmıyor. Fotoğraflar, 

Amazon yerlilerin karşı karşıya olduğu tehlikeler 

hakkında toplumun bilincini arttırmak için düzenle-

nen bir kampanyanın parçası olarak yayınlandı.  

Survival International adlı bir çevre örgütün mensubu olan Jonathan Mazower bu fotoğrafların bü-

yük bir önem taşıdığını ve varlıklarından bile haberdar olmadığımız bu küçük toplulukların yaşayışları hak-

kında fikir sahibi olmamızı sağladığını belirtti. 

Mazower, bu yerlilerin hayatını tehlikeye sokan en büyük şeyin yasadışı ağaç kesimi olduğunu söy-

ledi. Peru-Brezilya sınırında bulunan bölgede Amazon ormanları çitler ya da dikenli teller aracılığıyla ikiye 

bölünemiyor. Brezilya kendi bölgesinde yasa dışı ağaç kesimi olaylarını inceliyor ve böyle bir durumun 

gerçekleşmesine izin vermiyor; fakat Peru tarafında olay biraz daha karmaşık bir hal alıyor. Bölgede kâr 

amacıyla yapılan ağaç kesimleri devam ederse yerlilerin yaşam alanı daralacak ve göç etmeye mecbur kala-

caklar. Bu konuda Survival International örgütünün ve Brezilya hükümetinin Peru‟dan en büyük isteği bu 

yasadışı kesimlerin önüne geçilmesi. 

 Jonathan Mazower kabile hakkındaki düşüncelerini “Bence 

söz konusu yerliler birçok açıdan modern bir hayat sürüyorlar. Mesela 

kendilerine yeten, açlığın yoksulluğun olmadığı bir yaşam biçimleri 

var. Toprakları ellerinden alınıp “medeniyete” dâhil edilen milyonlar-

ca yerliye-köylüye göre imrenilecek bir hayat sürüyorlar. Eğer kur-

dukları dengeye müdahale edilmezse, yani toprakları ellerinden alın-

mazsa uzun süre boyunca varlıklarını sürdüreceklerinden şüphem 

yok” şeklinde dile getirdi. 

 

Kaynak: http://www.bbc.co.uk (01.02.2011) 

 http://www.survivalinternational.org/tribes/isolatedperu#main 

http://www.survivalinternational.org/ 

http://www.uncontactedtribes.org/brazilphotos 

 

 Ġpek SÜER 

 

17 



 

SOSYETE CENNETĠ CEHENNEME DÖNDÜ 

 

Dünya jet sosyetesinin tatil cennetleri arasında ilk 

sıralarda yer alan Meksika‟nın Acapulco bölgesi, uyuştu-

rucu mafyasının acımasız savaşıyla cehenneme döndü. 

Rakip karteller arasındaki savaşta, bir gecede 15‟inin 

başı kesilerek, 27 kişi öldürülüp sokağa atıldı. Cesetlerin 

üzerinde, El Çapo‟nun bir de notu vardı: “Bölgeme izin-

siz girenlerin sonu bu olur...” 

 

 Meksika‟nın dünyaca ünlü tatil cenneti Acapulco, 

önceki gün uyuşturucu kartellerinin kanlı hesaplaşmasına 

sahne oldu. Kentin kenar mahallelerinde bir alışveriş 

merkezinin önüne bırakılan başsız cesetler, dünya jet sosyetesinin uğrak yerlerinden Acapulco‟da infiale 

neden oldu. Cesetlerin üzerinde „El Çapo halkı‟ yazılı notlar bulundu. “El Çapo” lakaplı Joaquin 

Guzman‟ın liderliğindeki Sinoloa uyuşturucu çetesi, bu notlarla katliamı üstlenmiş oldu. 

 

Polis, Meksika‟nın en çok aranan kartel lideri Guzman‟ın, Acapulco kenti ve ABD‟ye gönderilen 

uyuşturucu trafiğini elinde tutan Beltran Levya ve Güney Pasifik kartellerine savaş açtığını, karteller ara-

sındaki kanlı mücadelenin ülkenin en büyük turizm merkezini vurduğunu açıkladı. Polis ayrıca, bu 27 kişi-

nin, korkunç şekilde öldürülmeden önce işkenceden geçirildiğini de belirledi. 

 

 Meksika‟da 2006‟dan bu yana devam eden hükümetle uyuşturucu kartelleri ve kartellerin kendi ara-

sındaki savaşta, „kafa kesme‟ yöntemi yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak Acapulco‟daki katliamın benzeri, 

uzun yıllardır görülmemişti. 

 

 Önceki gün ayrıca iki polis öldürüldü, elleri ve ayakları bağlanmış şekilde bir taksiye konulan altı 

ceset daha bulundu. Polis sözcülerinden Fernando Monreal Leyva “Federal polis ve yerel polisle 

Acapulco‟daki güvenliği artırmak için koordine halindeyiz” dedi. Uyuşturucu çetelerinin savaşı yüzünden 

Acapulco bölgesinde turizm ciddi ölçüde darbe yedi. Turizm şirketleri turistleri şehrin güvenli olduğu ko-

nusunda ikna edemiyor. 

 

Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon‟ın 2006 yılında uyuşturucu kartellerine savaş açmasının 

ardından başlayan çatışmalarda 30 bin 196 kişi öldü. Polis gücüyle kartellere yetersiz kalan hükümet savaş-

ta orduyu kullanıyor. Birçok uyuşturucu kartelinin liderleri yakalansa da çeteler arasındaki çatışmalar tüm 

hızıyla devam ediyor. Meksika‟da dün bir küçük kasabanın belediye başkanı da işkenceyle öldürülüp, cese-

di sokağa terkedildi. Uyuşturucu çeteleri, bugüne kadar 13 belediye başkanını katletti. 

 
Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/ (10.01.2011) 

Emre ÇIRAKOĞLU 
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LATĠN AMERĠKALI DĠPLOMATLARIN ĠKĠNCĠ GEZĠSĠ: ĠSTANBUL’A 

 Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezimizin faaliyetleri çerçevesinde, Anka-

ra‟da görev yapan Latin Amerikalı Büyükelçiler için geleneksel hale dönüştürülmesi öngörülen kültürel 

inceleme gezilerimizin ikincisi 29-30 Ocak 2011 tarihlerinde düzenlendi. Gezi ülkemizde görevli 

Venezuela Büyükelçisi Sayın Raul Betancourt Seeland, Küba Büyükelçisi Sayın Jorge Quesada 

Concepcion ve eşi, Ekvator Büyükelçisi Sayın Augusto Alejandro Saa Corriere ve eşi, Meksika Maslahat-

güzarı Sayın Hector Rodriguez ve eşi, Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Cemal Taluğ, eşi,  Rek-

törlük Yönetim kadrosu ve Merkezimiz çalışanların katılımlarıyla İstanbul‟a gerçekleştirildi.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gezinin ilk durağı Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın‟ın katılımlarıyla İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi tarafından konuklarımızın onuruna bir öğle yemeğinin verildiği Hıdiv Kasrı oldu. Zey-

tinburnu Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Cemal Taluğ, Venezuela Bü-

yükelçisi Sayın Raul Betancourt Seeland ve Müdürümüz Sayın Prof. Dr. 

Mehmet Necati Kutlu‟nun açılış ve teşekkür konuşmalarının ardından yeni-

len yemek, karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi. 

 

 Gezimizin ikinci durağı İstanbul Sabancı Müzesi ve Atlı Köşk oldu. 

Sabancı Müzesi‟nde Sergi Projeleri Sorumlusu Charlotte Bulte eşliğinde en 

değerli İslam sanat eserleri koleksiyonlarından biri 

olan “Ağa Han Müzesi Hazineleri” başlıklı sergi 

gezildi. Seramik, ahşap, metal, kumaş gibi farklı 

malzemelerden yapılmış ve üzerlerinde 

Kur‟an‟dan ayetlerin yer aldığı objelerin yanı sıra 

elyazmaları ve minyatürlerin bir arada sunulduğu 

müze yabancı konuklarımız tarafından ilgiyle incelendi. Serginin ardından 1966 

yılında Sakıp Sabancı tarafından sürekli konut olarak kullanılmaya başlanan ve 

1998 yılında içindeki koleksiyon ve eşyalar ile müzeye dönüştürülmek üzere Sa-

bancı Üniversitesi'ne tahsis edilen Atlı Köşk gezildi. 
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 İstanbul gezimizin ilk günü Meksika Birleşik Devletleri İstanbul Fahri Konsolosu Sayın Varol De-

reli ve eşleri Sayın Nilgün Dereli‟nin bizlere ikametgâhlarında verdikleri akşam yemeği ile son buldu.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Grubun en son ziyaret ettiği yer ise Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi oldu. Müze‟de ilk olarak 

İstanbul‟da ilk kez sergilenen “Çarlık Rusyası‟ndan Sahneler: Rus Devlet Müzesi Koleksiyonu‟ndan 19. 

Yüzyıl Rus Klasikleri -” sergisi, ikinci olarak da Meksika Büyükelçiliği ve Meksika Birleşik Devletleri İs-

tanbul Fahri Konsolosu Sayın Varol Dereli‟nin çabalarıyla ülkemize getirilen Gelman Koleksiyonu‟ndan 

Frida Kahlo ve Diego Rivera sergisi gezildi. Türkiye‟ye ilk kez konuk olan serginin Alman Küratör Dr. 

Helga Prignitz-Poda eşliğinde dolaşılmasının ardından Pera Müzesi tarafından verilen ikramlar ve takdim 

edilen hediyelerle gezimiz sona erdi. 

 

Öznur SEÇKĠN 



 

Portre: 

Küba’nın ulusal kahramanı 

JOSÉ MARTÍ 

(28 Ocak 1853 – 19 Mayıs 1895)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Küba'nın ulusal kahramanı ve simgesidir. O bir siyasetçi, bir devrimci, bir ozan, bir gazeteci, edebi-

yat profesörü ve elçiydi. Marti, 1853'de Küba'da doğdu. Babası İspanyol, annesiyse Kanarya Adaları'ndan 

olan José Martí‟nin aldığı eğitim her alanda başarılı olmasını sağladı. 

 

 José Martí, çok genç yaşta İspanyol yönetimiyle çatışmaya başladı. Daha 17 yaşındayken 6 yıl bo-

yunca ağır çalışma kamplarında tutsak edildi, sonra da İspanya'ya sürüldü. Yaşamının büyük bölümünü 

sürgünde geçirdi. İspanya'dayken Hukuk ve Felsefe öğrenimi gördü. Daha sonra gittiği Mexico Şehri‟nde 

edebiyat yaşamı başladı. 

 

 1878'de evlenen Martí‟nin bir oğlu bir de kızı oldu. Yıllarca şiirler, kitaplar ve gazetelere makaleler 

yazarken aynı zamanda siyasi eylemlerini de sürdürdü. Bu yaşam biçimi onun öğretilerinin zenginlik kay-

nağıdır. Siyasi etkinliği nedeniyle hep başı derde girmiş ve hiçbir ülkede uzun süre kalamamıştır. 

Küba'nın ABD'ye bağlanmasına karşı çıkmış, 1892'de Küba Özgürlük Partisi'ni kurmuştur. ABD emperya-

lizmine karşı Güney Amerika'nın birliği için savaşmış, 1895'te Küba'nın özgürlüğü için Küba'ya çıkartma 

yapmıştır. Başarısızlıkla sonuçlanan isyanın ilk çarpışmalarından birinde İspanyol askerlerince vurularak 

42 yaşında öldürülmüştür. 

 

 José Martí yaşamını, Küba'da İspanyol koloni yönetiminin sona erdirilmesi ve Küba'nın ABD dâhil 

başka ülkelerin egemenliği altına girmemesi için savaşmaya adamıştır. Bütün öğretisi kişi özgürlüklerine 

saygılı olmayan ve yalnızca zenginliklerini artırmayı gözeten yönetimleri uyarmaya dayanmaktaydı. Martí 

bütün yapıtlarında tüm despot yönetim düzenlerini ve insan haklarına aykırı uygulamaları kınamıştır.  

 

Emre ÇIRAKOĞLU 
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KIRCHNER TÜRKĠYE’DEYDĠ 

 

 
 

 Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernández de Kirchner, ülkesinin iş adamlarından oluşan bir 

heyetle birlikte Ocak ayında sırasıyla Kuveyt, Katar ve Türkiye’ye resmi ziyaretler gerçekleştirdi. 20-21 

Ocak tarihlerinde Türkiye’ye gelen Kirchner’i, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü‟nde resmi 

törenle karşıladı. 

 

 Kasım ayında Arjantin‟in eski devlet başkanı olan eşini kaybeden konuk Cumhurbaşkanının "yas" 

nedeniyle siyah kıyafetler giydiği dikkat çekti. Çankaya Köşkü‟nde düzenlenen resmi karşılama töreni iki 

ülkenin de mili marşlarının okunmasıyla başladı. Konuk Cumhurbaşkanı onuruna verilen törende 21 pare 

top atışı yapıldı.  

 

 Kirchner, Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı. 

Tören sonunda iki Cumhurbaşkanı hatıra fotoğrafı çektirdi. Karşılama töreninde Devlet Bakanı ve Başba-

kan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanları Hayati Yazıcı, Zafer Çağlayan, Selma Aliye Kavaf ve Ulaş-

tırma Bakanı Binali Yıldırım hazır bulundu. Kirchner‟e ise tören kıtasını denetlerken kadın yaveri Albay 

Maire Babel Pansa eşlik etti. 

 

 Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, ülkesinde etnik, dini ya da demokratik 

açılardan herhangi bir ayrımcılığın söz konusu olmadığını belirterek, “Bizi ayıran tek şey, pazar günleri 

tartışma konusu olan futbol” dedi. Kirchner ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün görüşmelerin ardından 

ortak basın toplantısı düzenlediler. Bu toplantı öncesinde Türkiye ile Arjantin arasında, Diplomasi Akade-

mileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Hükümetler Arası 2011-2014 Yılları Kültür İşbirliği Anlaşması 

ve Türkiye ile Arjantin Arasında Hava Ulaştırması Anlaşması imzalandı. 



 

 

 Türkiye ile Arjantin‟in 2010 yılında ilişkilerinin 100‟üncü yılını kutladıklarını anımsatan Kirchner, 

Gül ile görüşmelerinde Osmanlı İmparatorluğu‟nun ne kadar geniş topraklara yayıldığını hatırladıklarını 

belirtti. Ülkesinin Türkiye de dahil olmak üzere uluslararası topluma daha iyi entegre olmasını istediğini 

belirten Kirchner, Türkiye ile Arjantin‟in çok özel bağları olduğunu kaydetti. Kirchner, ülkesindeki Arap 

asıllı vatandaşların hâlâ “los Turcos” olarak anıldığını, bu nitelemenin dostane bir ifade olduğunu bildirdi. 

 

 Gül ise 1890 yılından 1913 yılına kadar o günkü Osmanlı topraklarında yaşayan 200 bine yakın ki-

şinin Arjantin‟e göç ettiğini ve Arjantin vatandaşı olarak bugün ülkelerine hizmet verdiklerini anlattı. Gül, 

“Arjantin‟de siz bunlara „los Turcos‟ diyorsunuz, bu da ilişkilerimizde tabii ki köklü bir bağ oluyor. Her ne 

kadar bu gidenlerin hepsinin etnik yapısı Türk değilse de, o zaman Osmanlı toprakları üzerinde olanlara 

Türk deniyordu. Siz de bugün onları böyle biliyorsunuz. Bütün bunlar iki ülke arasındaki ilişkilerin ne ka-

dar köklü olduğunu göstermektedir.” dedi. 

 

 İki ülkenin siyasi iradesinin de ilişkileri daha ileriye taşımaya çalıştığını kaydeden Gül, “Bunun 

başka bir örneği de Arjantin, İstanbul‟da başkonsolosluk açma kararı aldı. Üst seviyede ziyaretler gerçekle-

şiyor, en üst seviyede gerçekleştirilen bugünkü ziyaretin bu anlamda çok ayrı bir sembolik değeri vardır” 

dedi. Kirchner‟e Türkiye ziyaretinde kalabalık bir işadamı heyetinin eşlik ettiğini belirten Gül, bugün İstan-

bul‟da gerçekleştirilecek Türkiye-Arjantin İş Forumu‟nda iki ülke işadamlarıyla görüşeceğini kaydetti. Gül, 

“Karşılıklı yatırımları artırmak istiyoruz. Arjantin‟de bazı büyük Türk firmalarının büyük yatırımları var-

dır. Umut ederim ki Arjantin firmaları da Türkiye‟ye yatırım yaparlar” dedi.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‟ün Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner onuruna 

Çankaya Köşkü‟nde verdigi akşam yemeğine Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu da katıldı. Gül yemekte “İş birliğimizin sinerjisinden, dönü-

şüm sancılarının yaşandığı yeni uluslararası düzenin daha adil ve paylaşımcı bir şekilde tanzimi için yarar-

lanılabileceğine samimiyetle inanıyorum” şeklinde konuştu. 

23 



 

 Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‟la da 

görüştü. Başbakanlık Resmi Konutu‟ndaki görüşmeye Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 

de katıldı. Görüşmenin sonunda Erdoğan konuk Cumhurbaşkanı‟nı konutun kapısına çıkarak yolcu etti ve o 

sırada da İspanyolca “Teşekkür ederim” anlamına gelen “Gracias” kelimesini kullandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arjantin Basını: Türkiye Kirchner Ġçin Bir Meydan Okuma 

 

 Kirchner‟in Türkiye ziyareti Arjantin basınında da yer aldı. La Nacion gazetesi, geçen yıl Türkiye 

ile yaşanan Atatürk Anıtı krizini anımsatarak, "Türkiye, Cristina için siyasi bir meydan okuma" yorumunu 

yaptı. 

 

 La Nacion, Kirchner‟in Ankara‟da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdo-

ğan ile bir araya geleceğine işaret ettikten sonra Buenos Aires‟de bir parka yerleştirilmesi öngörülen Ata-

türk Anıtı‟nın diaspora tarafından engellenmesi üzerine patlak veren kriz hakkında şunları yazdı: "Bu gö-

rüşmeler, geçen yıl Mayıs ayı sonunda, Buenos Aires hükümetinin, burada gerçek bir milli kahraman olan, 

modern ve laik Türk Cumhuriyeti‟nin kurucusu, milliyetçi lider Mustafa Kemal Atatürk‟ün bir heykeli için 

verilen izni iptal etmesinden sonra Erdoğan‟ın, ülkemize resmi ziyaretini iptal etmesi üzerine yaşanan kri-

zin üstesinden gelinmesi için bir fırsat oluşturacak." 

 

 Türkiye‟nin o zaman anıta verilen iznin iptal edilmesinden duyduğu rahatsızlığını dile getirdiğini 

belirten La Nacion, Türkiye‟nin olaydan, anıta karşı çıkan ve "soykırım" iddiasında bulunan, Arjantin‟deki 

Ermeni topluluğunu sorumlu tuttuğunu kaydetti. Habere şöyle devam edildi: "Türkler için çok hassas olan 

bu mesele gündeme gelirse, Kirchner‟in en iyi cambazlık yeteneklerini ortaya koyması gerekecek. Türkiye, 

sistematik olarak Ermeni soykırımını reddediyor ve Ermenilerin 20. yüzyılın başlarında binlerce 

müslümanı öldürdüklerini öne sürüyor. Arjantin ise, birçok ülke gibi, birkaç defa bunu kınadı." Buna karşın 

gazete haberinde, ikili ilişkilere yeniden ivme kazandırabilmek amacıyla görüşmelerin daha çok görüş birli-

ğinin bulunduğu konulara odaklanacağı belirtildi. 
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Gözler Kızının Üzerinde 

 

 Türkiye‟yi ziyaret eden Arjantin‟in 

ilk kadın Cumhurbaşkanı Kirchner‟e eşlik 

eden kızı Florencia‟nın, resmi görüşmelerde 

aktif rolüne de dikkat çekiliyor. Arjantin‟in 

büyük gazetelerinden El Clarin, "Florencia 

Kirchner, Devlet Memuru Elbisesini Giydi" 

başlığı ile verdiği haberde Florencia 

Kirchner‟in, Kuveyt, Katar ve Türkiye‟yi 

kapsayan gezisinde annesine eşlik ettiğini 

vurguladı. Florencia‟nın, Katar ziyareti sıra-

sında Emir‟in kızı ile bir görüşme yaptığına, 

görüşmede Katar TV‟de Arjantin sineması-

nın teşvik edilmesi konusunun ele alındığına 

işaret eden gazete şöyle devam etti: 

"Babasının (Arjantin eski Cumhurbaşkanı Nestor Kirchner) geçen Ekim ayındaki vefatına kadar ABD‟de 

sinema okuyan Florencia, Arjantin‟e döndükten sonra annesine seyahatlerinde eşlik etmeye başladı. Bu ge-

zi sırasında Florencia, Cumhurbaşkanına resmi faaliyetler, devlet başkanları, şeyhler, başbakanlar ve işve-

renlerle buluşmalarında eşlik ediyor.” 

  

 Geziyle ilgili ajanslara gelen ilginç bir haber de, gezi için ayrılan paranın Arjantin‟de çalınmış ol-

masıydı. Arjantin Cumhurbaşkanlığı‟nda görevli bir memur, Cumhurbaşkanı Cristina Fernández de 

Kirchner‟in Türkiye‟ye geldiği 20 Ocak günü, Kuveyt, Katar ve Türkiye gezisinde kullanılmak üzere top-

lanmış olan 17.000 Euro ve 68.000 dolarlık paranın motosikletli hırsızlar tarafından kendisinden silah zo-

ruyla çalındığını ifade etti. Askeri Hava Sahası Grubunda görevli olan ve devletin ziyaret işlerini organize 

etmekle görevli olan memur, üç silahlı ve motosikletli kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı, görevlinin 

Palermo‟da bir mahallede bulunun evinin on metre yakınında gerçekleşti.  

 

 44 yaşındaki görevli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin hazinesinden parayı aldığını ve son-

rasında Hava Kuvvetlerinin kendisine bir şoförle birlikte tahsis ettiği makam arabasıyla oradan ayrıldığını 

söyledi. 

 

 Arjantin basınında yer alan haberlere göre memur, parayı bir sırt çantası içine koydu ve evine götür-

mek üzere aracın içine yerleştirdi. Tam Honduras ve Malabia Caddeleri arasındaki köşede indi ve bu sırada 

motosikletli kapkaççılar tarafından saldırıya uğradı. Bu kişilerden biri, memuru silahla tehdit ederek çanta-

yı bıraktırdı. Bir diğeri ise olay sırasında motosikleti kullanıyordu ve böylelikle çok hızlı bir şekilde olay 

yerinden uzaklaştılar. 

 

 Kirchner, ilk gününü resmi ziyaretlerde tamamladığı Türkiye ziyaretinin ikinci gününü İstanbul‟a 

ayırdı; burada da aynı alanda faaliyet gösteren Arjantinli ve Türk işadamları bir araya geldi. 
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 Türkiye-Arjantin İş Forumu'nda konuşan Arjantin Cumhurbaşkanı Kirchner, ülkesinden Türkiye'ye 

et ihracatına ilişkin, “Bugün Dışişleri Bakanım bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi, 16 yıldan sonra 20 

bin tonluk kemikli et satılabileceğini söyledi. 80 milyon dolarlık bir operasyon bu.” dedi. 

 

 Arjantin Cumhurbaşkanı Kirchner, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gös-

teren Türk-Amerika İş Konseyleri tarafından düzenlenen Türkiye-Arjantin İş Forumu'nda yaptığı konuşma-

da, Türkiye'yi ziyaretlerinde iki günde çok önemli olaylara şahit olduklarını söyledi. 

 

 İstanbul'da ticaret ofisi kurmayı istediklerini ifade eden Kirchner, bu sayede iş adamlarının ülkeler-

deki karşılıklı fırsatları tanıma imkanı bulacağını belirtti. 

  Arjantin'in sadece bir inek, tohum ya da emtia üreticisi ülke olarak görülmesini istemedikle-

rini, bilim ve teknoloji alanında gelişmeler sağlandığını anlatan Kirchner, Arjantin'in bugün dünyada dör-

düncü biyoyakıt üreticisi haline geldiğini vurguladı.  

 Enerji sektöründe de üretimi çeşitlendirmeleri gerektiğini söyleyen Kirchner, Arjantin'in dünyada 

ikinci büyük lityum üreticisi olduğunu, lityumun ileride stratejik öneme sahip olacağını vurguladı. 

“Nükleer Reaktör GeliĢtiriyoruz” 

 Kirchner, “Şap aşısının önemli bir üreticisiyiz. Arjantin, Latin Amerika'nın tıpta, fizikte ve kimyada 

3 Nobel ödüllü tek ülkesidir.” dedi. 

 

 Latin Amerika'da nükleer enerji alanında 

çok büyük gelişmeler gerçekleştirdiklerine, ba-

rışçıl sebeplerle üretilen atom enerjisi için küre-

sel anlamda güvenilir bir ülke olduklarına işaret 

eden Kirchner, “Küçük bir kulübe dahil olduk, 

bu da uranyum zenginleştiricisi ülkeler. Biz de 

kendi ülkemizde bunu gerçekleştiriyoruz. Biz 

nükleer reaktörler geliştiriyoruz, sonuncusunu 

Avustralya'ya satmıştık. Şimdi de yeni bir proto-

tip geliştiriyoruz. Enerji üretiminin dışında su-

yun tuzdan arındırılması için de kullanılıyor. Bu 

içme suyunun stratejik bir ürün olacağı dönem 

için de önemli olacak” şeklinde konuştu. 

 

 Cristina Fernandez de Kirchner, Türkiye ile Arjantin arasındaki sinerjiyi sadece ikili ticaret için de-

ğil, dünya ile ticarette de göstermek gerektiğini söyledi.  

  

 Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren 

Türk-Amerika İş Konseyleri tarafından düzenlenen Türkiye-Arjantin İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, bu 

ziyaretin karşılıksız kalmayacağını, ticaretin siyasi ilişkilerin bir anahtarı olduğunu söyledi. 
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 Türkiye'nin serbest piyasa kurallarının sonuna kadar uygulandığı bir ülke olduğunu ifade eden Çağ-

layan, Türkiye'ye seksen yılda sadece on beş milyar dolar doğrudan yabancı sermaye gelmişken, son yedi 

yılda gelen doğrudan yabancı sermayenin 89 milyar dolar olduğuna dikkati çekti. 

 

 Çağlayan, “Latin Amerika stratejisi ile ticaretimizi ciddi oranda artırmaya başladık. Şili ile serbest 

ticaret anlaşması yaptık. Şimdi aradan geçen 4 yılda Latin Amerika ülkeleri ile toplam dış ticaret hacmimiz 

2,5 milyar dolardan 5 milyar doların üstüne çıktı” diye konuştu. 

 

 Arjantin ile Türkiye'nin gerçek potansiyelini yansıtmaktan uzak olduğunu belirten Çağlayan, iki 

ülke işadamlarının karşılıklı potansiyelinin artırılması, üçüncü ülkelerde birlikte iş yapmasının önemine 

işaret etti. 

 

 Çağlayan, “İşbirliği yapalım, çünkü iki ülkenin de benzer işbirliği imkanları var. İki ülke işadamları 

olarak birbirinize rakip değil, birbirinizi tamamlayan, destekleyen bir anlayış içine girdiğiniz zaman Türki-

ye-Arjantin ilişkileri büyüyecektir” dedi. Ayrıca Mercosur anlaşmasını da bir an önce yapmak istediklerini 

kaydetti. 

 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasın-

da, Arjantin özel sektörünü Türkiye'nin cazip ortamına davet etti. 

 

 Bugün Türkiye'de 11 küresel otomotiv markasının üretim yaptığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, 

“Küresel krizin yaşandığı bu dönemde tek çıkış ortak işbirliğidir. Türk özel sektörü olarak en etkin olduğu-

muz Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika'da sizlerle işbirliği yapmaya hazırız” diye konuştu. 

 

 Hisarcıklıoğlu, “Tarım sektöründe sizlerle beraber iş yapabiliriz. Bir diğer işbirliği alanımız turizm 

olabilir. Bu tecrübelerimizi siz değerli dostlarımızla paylaşmaya hazırız. Karşılıklı havayollarımızın direk 

uçuşları başlayacak, Türk ve Arjantin halklarının birbirini keşfedebilmeleri için yeni bir çalışma olacak.” 

dedi. 

 

AnlaĢmalar 

 Toplantıda, DEİK Türk Amerikan İş Konseyleri Başkan Yardımcısı Aykut Eken ile Arjantin Sana-

yiciler Birliği (UIA) Başkan Yardımcısı Federico Nicholson arasında mutabakat zaptı imzalandı. 

 

 Daha sonra TUSKON Başkanı Rıza Nur Meral ile Arjantin Ticaret Odası Başkan Yardımcısı 

Eduardo Eurnekian arasında başka bir mutabakat zaptı imzalandı. 

 

Kaynaklar: http://www.lanacion.com.ar/ (21.01.2011) 

 http://www.telam.com.ar/ (21.01.2011) 

 http://www.elmundo.es/ (13.01.2011) 

http://www.cumhuriyet.com.tr/ (20.01.2011) 

 http://www.hurriyet.com.tr/ (21.01.2011) 

Zeynep ÇELĠKEL 
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