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Değerli arkadaşlar,  

 

Toplumumuz  Medya aracılığı ile Futbol-Dizi-Din  terapi üçgeninde sürekli beyin erozyonuna 

tutuluyor; Küresel Kapitalist sistemin tam da arzuladığı şekilde, kültürel değerleri gittikçe 

yozlaşan "ideal" tüketim yığınına doğru evriliyoruz.  
 

TV'lerde 100 üzerinde dizi, sahalarda 36 Futbol takımı, 20 kanalda, gazete köşelerinde Din 

propagandası  ve sürekli Reklam bombardımanı altında, zaten üretmeden, borçlanarak, yaşam 

kaynaklarını satarak, Ülkesini ipotek altına sokarak yaşayan insanların zamanının büyük bölümünü 

alıyor.  
 

Bu Üçgenin yarattığı "ekonominin" Türkiye'deki pazar payı 10 milyar dolar civarındadır. Milyon 

dolarlar ödenerek(bir zamanlar uygun bir -kara para aklamak- aracıydı!) yurt dışından transfer 

edilen futbolcuları ve antrenörleriyle yaklaşık 2 milyar dolarlık pazar payı olmasına rağmen, 

Futbolumuzun adı Haziran 2014' te Brezilya'da oynanacak Dünya Futbol Şampiyonasında yok. 

Komşularımız İran ve Yunanistan'ın katıldığı 32 takım arasında 13 Avrupa takımı 

bulunuyor. (Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi kuzey Ülkeleri ile Polonya, Ukrayna, 

Romanya, Bulgaristan, Avusturya, Macaristan gibi Doğu Avrupa Ülkeleri de tamamen Şampiyonanın 

dışında kaldılar) 
 

Grup A 

       Brezilya 

       Hırvatistan 

       Meksika 

       Kamerun 
  

Grup B 

       İspanya 

       Hollanda 

       Şili 

       Avustralya 
  

Grup C 

       Kolombiya 

       Yunanistan 

       Fildişi  

       Japonya 
  

Grup D 



Grup D 

       Uruguay 

       Costa Rica 

       İngiltere 

       İtalya 

Grup E 

       İsviçre 

       Ekvator 

       Fransa 

       Honduras 
  

Grup F 

       Arjantin 

       Bosna-Hersek 

       İran 

       Nijerya 
  

Grup G 

       Almanya 

       Portekiz 

       Gana 

       ABD 
  

Grup H 

       Belçika 

       Cezayir 

       Rusya 

       Güney Kore 
 

32 Ülkenin katıldığı bu Şampiyonada ben kendime bir takım seçtim şimdiden: Uruguay. Ben 

Uruguay'ı tutuyorum. Nedenine gelince; 
 

Son zamanlarda "RTE 'nın İsviçre Bankalarında gizli hesapları olduğu" söylentileri üzerine 

Dünyanın sayılı ekonomi dergilerinden Forbes'te  yayınlanan Politikacılar Zenginlik sıralamasına 

baktım (RTE'den hiç bahis yok, çünkü servet bilgileri gizli) Serveti açık olan politikacılar listesinde ilginç isimler 

var. Mesela 1. sıradaki Putin'in serveti 70 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Azerbaycan 
Başkanı İlham Aliyev'in de 500 milyon dolarlık küçük (!) bir serveti varmış. 
 

Vladimir Putin  
 



"Dünyanın en fakir Başkanı kimdir?" diye araştırdım; taa Dünyanın öbür ucundaki küçük bir ülkenin 

Başkanı çıktı karşıma; Güney Amerika'da Uruguay'ın Başkanı José Alberto Mujica 

Cordano, (okunuşu  hoze alberto muhika kordano)halk arasındaki lakabıyla Pepe. Başkan Pepenin maaşı 

12 bin dolarmış ve Başkan bunun sadece onda birini alıyor, geri kalanını dernek ve vakıflara 

bağışlıyormuş!  
 
José A. Mujica Cordano, 1935 
 

Meslekten "Çiçek yetiştiricisi" olan 79 yaşındaki Pepe'in bir "gerilla" geçmişi var. Vücudundaki 6 

kurşunu hala eski mücadele günlerinin hatırası olarak taşıyor. 14 yıl hapislerde yatmış. 1994 ten bu 

yana politikada. 2010 yılından beri Uruguay'ın seçilmiş Başkanı; ve Dünyanın en fakir 

Başkanı. Ancak Kendisi bu sıfatı kabul etmiyor, Halkın sevgisini en büyük servet olarak görüyor. 

Aşağıdaki 3 dakikalık videoda Başkanın günlük özel hayatından bir kesit gösteriliyor;  
 

Resmi dilin İspanyolca olduğu Uruguay'da halkın büyük çoğunluğu (%85) katolik olmasına 

rağmen "ateist"Pepe'yi Başkan seçmişler. Pepe, ABD'nin ısrarla yasaklatmak istemesine rağmen, 

2013 yılında  Marihuana ekimini, devlet kontrolünde, serbest bırakmıştır. (Ecevitin  ABD silah ambargosu 

üzerine Haşhaş ekimini serbest bırakması gibi)* 
 

http://www.wimp.com/poorestpresident/ 
 
 

*** 

 

URUGUAY 

 
Bayrak üzerindeki amblem Uruguay yerlilerinin Güneş Tanrısıdır. 
 

  
 

Uruguay  Brezilya ve Arjantin arasında, ~3,4 milyon nüfuslu ~176 bin km2  lik küçük bir 

Güney Amerika Ülkesidir. (Ankara'nın nüfusu 4 milyon, yaşam alanı ~400 km2; dolayısıyla 

http://www.wimp.com/poorestpresident/


Uruguay'da insanlar Ankara'ya kıyasla 500 kere daha ferah yaşıyorlar.) Uruguay'da Kadın 

başına çocuk sayısı ~2 olduğundan Ülkenin nüfusu hemen hemen sabit kalıyor. Ortalama ömür 

75 yıl. (Türkiye'de 67 yıl) 6-14 yaşları arasında kesintisiz okul mecburiyeti var. Buna 

karşın, Askerlik hizmetinin mecburi olmadığı Uruguay'ın 25 bin kişilik Silahlı Kuvvetleri bile 

var.  Önemli miktarda Altın madenleri bulunuyor. Ağırlıklı olarak tarım ürünleri (Et ve 

Sebze) ihraç ederek ~50 milyar dolarlık bir Gayri Safi milli hasıla elde ediyorlar. Fert 

başına gelirleri ~15 bin$/yıl.Ancak gelir dağılımları pek adil değil; (Gini katsayısı, maalesef 

Türkiye'de olduğu gibi,  0,40 ın üzerinde.)   
 

İşte benim Dünya şampiyonasındaki takımım Uruguay bu... Sevgilerimle. æ 
 
Başkent Montevideo'dan  bir görüntü. 

 
Uruguay'ın milli çiçeği Eritrina Crista 
 
Parlamento Binası 
 
Moldanado Körfezi 
 
 
Uruguay Futbol Milli Takımının borsa değeri 200 milyon Euro !! 

 
 
Elemeler sırasında Lübnan takımını Lübnan'da 5-0 yenen Uruguay kendi ülkelerinde centilmenlik göstererek Lübnan'a gol 
atmadılar. Maç 0-0 sonuçlandı. 
 
 
 
 

___________________________________ 
 



*A.B.D.'nin Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası 1975'ten 1978 e kadar Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosu. 
 
Amerikan yöntemi, 1971'de Nihat Erim tarafından konulan haşhaş ekim yasağını kaldıran Ecevit hükümetine karşı bir 
soğukluk duyuyordu ve A.B.D.'nin bütün engelleme çabalarına rağmen gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı da 
Türkiye'nin bu ülke ile ilişkilerini iyice gerginleştirdi. Harekat sonrası Kongre'de bir grup üye Türkiye'ye karşı silah 
ambargosu uygulanması yönünde girişime başladılar. Bunun için de A.B.D.'nin Türkiye'ye savunma amacıyla verdiği 
silahları Kıbrıs'ta kullanmış olmasına sebep olarak gösterdiler. Bu arada Kongre'de çıkacak herhangi bir ambargo 
kararını veto edeceğini ifade etmiş olan Başkan Nixon ise Watergate Skandalı yüzünden istifa etmişti. Sonuçta Amerikan 
Kongresi 5 Şubat 1975'te Türkiye'ye yönelik silah ambargo kararını aldı. Türkiye'nin buna ilk yanıtı bir hafta sonra Kıbrıs 
Türk Federe Devleti'nin kurulduğunu ilan etmek oldu. Daha sonra 25 Temmuz 1975'te Türkiye A.B.D.'ye verdiği bir nota ile 
1969 tarihli Türkiye-A.B.D. Savunma İşbirliği Anlaşması'nı (Defence Cooperation Agreement) askıya aldığını ve ülkedeki 
bütün Amerikan üs ve tesislerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "kontrol ve gözetimi" altına girdiğini açıkladı. Bu gelişme 
sonucu başlayan görüşmelerde iki ülke arasında yeni bir uzlaşmaya varıldı ve 26 Mart 1976'da yeni bir Savunma İşbirliği 
Anlaşması imzalandı, ama bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi silah ambargosunun kalkması şartına ve Kongre'nin 
onayına bağlanmıştı. Temmuz 1978'de KTFD Başkanı Rauf Denktaş'ın Maraş bölgesine 35 bin Rum göçmenin kabul 
edileceğini açıklamasıyla yumuşayan hava ve Başkan Jimmy Carter'in girişimleri sonucu ambargo 26 Eylül 1978'de 
kaldırıldı. 

 


