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Ţ�"THBSJ�»DSFU�LPNJTZPOV�ZJOF�B¦MðL�TðOðSðOð�ZBTBMMBĝUðSNBL�J¦JO�HFWFMF-
NF�UPQMBOUðMBSðOB�CBĝMBEð�������ZðMðOEB�HF¦FSMJ�PMBDBL�BTHBSJ�»DSFU�J¦JO�
%ï4,��������5-�EFSLFO�5»SLJZFśEF�ZBĝBNBZBO�5»SL�ïĝ�µOFSJ�HFUJSNF-
EJ��/F�PMVS�OF�PMNB[�TµZMFEJÞJ�IFSĝFZ�BMFZIJOF�EFMJM�PMBSBL�LVMMBOðMBCJMJS��
�BMðĝNB�#BLBOMðÞð�JTF�µ[»�CðSBLðQ�ŝ[BSGŞB�EµO»Q�ŝQBOEFNJŞ�OFEFOJZMF�
UPQMBOUðMBSð�ZBMOð[DB�""�ï)"�%)"�WF�535śOJO�UBLJQ�FEFCJMFDFÞJOJ�B¦ðL-
MBEð���¦�NBZNVO�TBOLJ�EµSU�PMEV�
ŢBarbados’a Cumhuriyet geldi. 1966 yılında Birleşik Krallık’tan ba-
ğımsızlığını ilan eden ancak o yıldan bu yana Kraliçe 2.Elizabeth’in 
hükümdarlığı altında bulunan ülkede ilk devlet başkanlığı seçimi 
yapılıp Cumhuriyet ilan edildi. Başkanlığa mevcut Genel Vali ve 
Kraliçe’nin Barbados temsilcisi Mason kazandı.(!)
Ţ&SEPÞBOśðO� �TL»EBSśEBLJ� LPOVUVOVO� HµSTFMMFSJOJ� ¦FLUJÞJ� HFSFL¦F-
TJZMF�BKBO�TV¦MBNBTðZMB�UVUVLMBOBO�ïTSBJMMJ�0LOJO�¦JGUJ�TFSCFTU�CðSBLðM-
Eð�� 5VUVLMBNB� TPOSBTð� %ðĝJĝMFSJ� E»[FZJOEF� CBĝMBZBO� HµS»ĝNF� USBŻÞJ�
$VNIVSCBĝLBOMBSð� JMF�TPOMBOEð��%PMBĝBO�EFEJLPEV�ŝ5»SLJZF�IBOHJ�»M-
LFOJO�$VNIVSCBĝLBOð�JMF�HµS»ĝNFL�JTUJZPSTB�P�»MLF�WBUBOEBĝMBSðOEBO�
CJS	CJSLB¦ð
Oð�UVUVLMVZPS��
ŢTicaret Bakanlığı’nın desteğiyle yapılan Züccaciyeciler Derneği orga-
nizasyonunda dansöz sahne alınca Bakanlıktan açıklama geldi. ”Biz 
oynatmadık” biraz seyretmiş olabiliriz.
Ţ'JMJTUJOśJO�ZJUJL�»MLF�LBWHBTðOðO�VMVT�LBZOBÞðOEBO�EJO�CJSMJÞJOF�EµO»ĝ-
U»S»MNFTJOJ�µOFNMJ�LµĝF�UBĝMBSðOEBO�.BWJ�.BSNBSB�HFNJTJ���NJMZPO�
����CJO�5-śZF�TBUðMEð��&SEPÞBO�ðO�'JMJTUJOśF�IBSBSFUMF�VÞVSMBEðÞð�HFNJ����
NBZðT�����śEB�ïTSBJM�TBMEðSðTðOB�VÞSBNðĝ����LJĝJ�IBZBUðOð�LBZCFUNJĝUJ��
4POSBMBSð�ïTSBJMśMF�ZBLðOMBĝNB�JMF�EFÞJĝFO�TJZBTJ�EVSVN�WF�ïTSBJMśJO�BJMF-
MFSF����NJMZPO�EPMBS�UB[NJOBU�µEFNFTJ�&SEPÞBOśB�ŝHJEFSLFO�CBOB�Nð�
TPSEVOV[Ş�EFEJSUNJĝUJ��
ŢHer türlü spekülasyona açık kripto para madenciliği enerji tüketi-
mini artırıyor. Cambridge Üniversitesi’nin araştırmasına göre Bitcoin 
madenciliği 2020 yılında dünyada 120 terawat elektrik tüketti. Bu 
Türkiye’de aynı yıl tüketilen elektriğin %41’ine denk. Ürün “sanal”, 
doğa tahribatı ve çevre kirliliği “gerçek”.
Ţ.)1�MJEFSJ�#BI¦FMJ�JMF�$VNIVSCBĝLBOð�&SEPÞBOśðO�TBSBZEBLJ�HµS»ĝNF�
µODFTJ�CJSMJLUF�QP[�WFSEJLMFSJ�ŝ5»SL�%»OZBTðŞ�IBSJUBTð�3VTZB�JMF�TPSVO�
ZBSBUUð��,SFNMJO�4µ[D»T»�1FTLPW�ŝ0SBTð�5»SLJZFśEF�EFÞJM�3VTZB�'FEF-
SBTZPOV�UPQSBLMBSðOEB��"ZSðDB�IBSJUBEB�CJS�FLTJL�WBS��#»Z»L�CJS�LðSNð[ð�
	Lð[ðM
�ZðMEð[Ş�EFEJ��
ŢÜlkede açlık, yoksulluk ve işsizlik katlanılmaz haldeyken “bunun 

müsebbipleri değiliz, ge-
çinemiyoruz, mama ala-
mıyoruz”, diyenler milli 
güvenlik sorunu oldu. Milli 
Güvenlik Kurulu ilk kez bu 
kadar açık ekonomik terö-
ristleri, “abartılı tepkiler 
verip, iktidar çalışmalarını 
engelleyenleri1, prova-
kötürlük ve casusluk ya-
panların karşılığının şafak 
sökmeden kapının çalın-
ması olarak tanımladı.

Ţ&SEPÞBOśB�ZµOFMJL�'SBOTð[�$IBSMJF�)FCEP�EFSHJTJOJO�LBQBÞðOEBLJ�LB-
SJLBU»S»O�ŝIBLBSFU�ŝ�J¦FSEJÞJ�JEEJBTðZMB�B¦ðMBO�EBWBOðO����EVSVĝNBTðOB�
	'SBOTð[
�ŝTBOðLMBSŞ�HFMNFEJ��$VNIVSCBĝLBOðśOB�IBLBSFU�EBWBTð�E»O-
ZBZð�EPMBĝðZPS��ĜJNEJLJ�EVSBL�'SBOTB�

ŢCunta döneminin işken-
ce insan kaçırma, cina-
yet suçlarından dolayı 
yürütülen soruşturmada 
emekli yarbay Carlos İg-
nacio Ciaceta özel olarak 

yaptırıp saklandığı dolapta gözaltına alındı. Türkiye’de yapılana “he-
lalleşmeyelim hesaplaşalım” çağrısı Arjantin’de karşılık buluyor.
Ţ4BOBU¦ð� "INFU� ,BZBśOðO� 1BSJTśUF� CVMVOBO�NF[BSðOB� µM»N� ZðMEµO»-
N»OEFO���H»O�µODF�ZBQðMBO�TBMEðSðEB�NF[BS�UBĝð�WF�ZB[ðMBS�UBISJQ�FEJMEJ��
���ĜVCBU������ZðMðOEB�.BHB[JO�(B[FUFDJMFSJ�%FSOFÞJśOJO�µE»M�UµSFOJOEF�
,»SU¦F�ĝBSLð�TµZMFZFDFÞJOJ�B¦ðLMBNBTðOEBO�TPOSB�TBMPOEBLJ�CVMVOBOMB-
SðO�TBMEðSðTðOB�VÞSBNðĝ�PMBZ�TPOSBTðOEB�EB�'SBOTBśZB�ZFSMFĝNJĝUJ��$BOMð�
WFZB�DBOTð[�ĝJEEFU�C»Z»ZPS�JOTBOMðL�L»¦»M»ZPS���
ŢPandemi değişen varyantlar ve mutasyonlarla tehdidini büyütür, 
vefat sayıları 200’ün altına düşmezken, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş; 
müftülüklere gönderdiği yazıyla cami ve mescitlerde sosyal mesafe-
siz saf düzenine geçileceğini bildirdi. Gerekçeler: “Kış şartları nedeni 
ile açık alanda namaz kılınamaması, toplumun tedbirlere riayet ko-
nusundaki alışkanlıkları (İyi-kötü?) Çok yaşa Erbaş.
Ţ"�)BCFS�&M¡[ðÞ�#µMHF�.»E»S»�'ðSBU��[U»SLś»O�BZOð�[BNBOEB��VCVL�
#FZ�"OBEPMV�-JTFTJśOEF�NFNVS�PMEVÞV�PSUBZB�¦ðLUð��,BOVO�PMNBZðODB�
LBOVOFO�ZBTBL�EB�PMNB[���
ŢIrkçı görüşleriyle ka-
muoyuna mal olan Bolu 
Belediye Başkanı Tanju 
Özkan’dan bir skandal 
daha. “Taraflardan birinin 
dahi yabancı uyruklu ol-
ması halinde nikâh ücreti 
100 bin olacak” Sebep, 
yabancılar Bolu’ya yerle-
şip çoluk çocuk sahibi ol-
masın diyeymiş. 
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