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A400M nakliye uçağı Tom Cruise ile başrolde
İSPANYOL El Mundo 

Gazetesi, aralarında Türk 
Hava Kuvvetleri’nin de 
bulunduğu konsorsi-
yuma A400M askeri nakli-

yat uçağı sağlayan Airbus 
Defence&Space firmasının, 
ünlü Hollywood yıldızı Tom 
Cruise ile bir film anlaşması 
yaptığını yazdı. Gazete, 

yaptığı arızalarla eleştiri-
lere yol açan A400M’lerin 
yeni ekran yüzü olan Crui-
se’un ay sonunda tüm dün-
yada vizyona girecek olan 

“Mission İmpossible-Rogue 
Nation” isimli yeni filminde 
en tehlikeli sahneleri bu 
uçakla çektiğini duyurdu. 
n DHA

KRALİÇE 
2. Eliza-
beth henüz 
6 yaşınday-
ken, amcası 
ve annesinin 
nezaretinde, 
Hitler’in 
ünlendirdiği 
Nazi  
selamı  
egzersizleri 
yapıyormuş... Londra’da çıkan Sun  
Gazetesi, nereden bulmuşsa, 1933  
yılında saray bahçesinde çekilmiş kısa  
bir filmden bir kare yayımlayınca, bütün 
İngiltere şaşırmış ve ayağa kalkmış... 

Bizim gazeteler öyle yazıyor... 
Zihnim hemen 1970’lerin başlarında 

Londra’nın ünlü Hyde Park’ının hatipler 
köşesine kısa bir yolculuk yaptı. 

Her hafta hiç aksatmadan bodur 
merdiveniyle gittiği Hyde Park’ta, 
o köşenin sağladığı “özgürlük”ten 
yararlanarak İngiliz sistemini eleştiren 
Trinidadlı konuşmacının en elverişli 
konusu kraliyet ailesiydi. Prens Charles 
ve kız kardeşi Anne’den başlar, kraliçenin 
kardeşi Margaret’e geçer, oradan da sıra 
2. Elizabeth ve eşi Prens Philip’e gelirdi. 

Konuşmasının bir yerinde, biraz durup 
“Kraliçe ve eşinin Nazi hayranlığını  
bilmiyor muydunuz yoksa?” diye sözüne 
vites kazandırırdı Trinidadlı. “Yoksa kra-
liçenizin Alman asıllı olduğunu da mı 
bilmiyorsunuz? Charles’ı İngiliz tah-
tına vâris veren Prens Philip’in aslında 
Yunan asıllı olduğunu da mı?” 

Etrafa baktığımda, İngiliz dinleyicilerin 
“Olmaz öyle şey” dercesine kafa 
salladığını, bazı aşırı milliyetçilerin,  
siyah derili konuşmacıyla, “Atıyorsun” 
diyerek dalga geçtiklerini görürdüm. 

Kraliçe Elizabeth’in ataları Alman 
kraliyet ailesinden; Prens Philip de 
Korfu Adası’nda doğmuş bir Yunan 
gerçekten... Aile fertleri, başında 
bulundukları İngilizlerden farklı olarak, 
Alman geleneğine uygun biçimde, yılbaşı 
hediyelerini yılbaşından bir gün önce açar... 

Sun Gazetesi’nin yaptığı, biraz bilgisi 
olanlar için “mâlumun ilâmı” aslında. 

Yoksa gazetenin Avustralyalı sahibi 
Rupert Murdoch giderayak İngiltere’yi 
monarksız bırakmayı, cumhuriyet  
haline dönüştürmeyi mi amaçlıyor? 

“Olmaz” demeyin, “Murdoch”  
adını işittiğinizde biraz duracaksınız...

Bayram şekeri niyetine

‘Heil 
Deutschland’

ACABA dünyada dengeler 
etnik ve dini eksende yeniden 
oluşurken, İran ve Şii ekseni  
varlığını daha belirgin hale  
getiriyor, buna karşılık Rusya ve 
Ortodokslar kaybedenler kulü-
büne üye kaydı mı yaptırıyor? 

Barack Obama, Beyaz 
Saray’da 8 yılını doldurmak 
üzere, ay sayıyor... Geride  
bırakacağı miraslardan en  
önemlisi, Küba ve İran ile  
düşmanlık zemininde yürüyen 
ülke ilişkilerini tersine çevirmek 
oldu. İki ülkeye de yakında  
büyükelçi atayacak ABD... 

Ortodokslar ile farklı bir 
durum yaşanıyor. Gerçi  
o konuda ABD ön planda görün-
müyor, daha çok Avrupa Birliği 
devrede, ama olsun... ABD olum-
suz gelişmelere sesini çıkarmıyor. 

Varoufakis’in, hani şu refe-

randum öncesi Avrupa’ya mey-
dan okuyan Yunan maliye 
bakanının istifaya zorlanması 
sonrası yaptığı “Bize tuzak 
kuruldu” beyanı çok açıkla-
yıcı. Gerçekten de Yunanistan’a, 
SYRIZA ve Tsipras kullanılarak 
“tuzak” kurulmuşa benziyor. 

Bu tuzaklardan biri referan-
dumdu; referandum sonrası 
Yunanistan daha güçsüz hale 
geldi, görmüyor musunuz? 

Rusya’nın başına da çorap 
örülüyor. O çorabın adı da 
Malezya Havayolları’na ait  
MH17 uçağı... 1 yıl önce,  
17 Temmuz 2014 tarihinde,  
298 yolcusuyla Ukrayna  
üzerinde düşürülmüştü MH17... 

Ukrayna’da ayrılıkçı güçlere 
yardımcı Rus askerlerinin eylem-
den sorumlu olduğu iddiası  
Batılı ülkeler tarafından dillen-

diriliyor, Moskova ise bu iddiayı 
kesin bir dille reddediyor... 

Uçakta çeşitli ülkelerin 
yolcuları bulunduğu için her  
ülke saldırının kimin imzasını 
taşıdığını merak ediyor; bunun 
için hemen her ülkede bir 
komisyon kuruldu ve çalışıyor. 

Galiba başına çorap  
örülmek istendiğinin farkında 
Ruslar, bunun için olayın 
yıldönümünde üst düzey 
bir komutanı medya önüne 
çıkararak iddiaları yalanladılar... 

Benim tahminim şu:  
Özellikle son yalanlamada  
yakalanan hatalı açıklamalar  
üzerine gidecek yolcusunu kay-
betmiş ülkeler ve Ruslar kaçındık-
ları kuyuya düşürülecek... 

Yunanistan gibi  
Rusya’da da Ortodokslar  
çoğunluğu teşkil ediyor...

İLK uyarı Kadir Has Üniversite-
si’nin Türk dış politikası üzerine 
yaptığı araştırmadan gelmişti: 
Türkiye’de insanlar haberleri gide-
rek artan biçimde geleneksel 
medyadan ziyade internetten ve 
sosyal ağlar üzerinden alıyorlar... 

Pek çok gazete ve gazeteci  
bu gerçekliği kabul etmiş  
ve ona göre kendilerini  
konuşlandırmış durumda. 

İsterse etmesin. Pew 

Araştırma Merkezi, 
Amerikalıların, kendileri ve 
dostları dışındaki dünyadan haber 
almak için, olayları olur olmaz 
öğrenme imkânı sağlayan sosyal 
platformları, Twitter’ı (yüzde 63) 
ve Facebook’u (yüzde 63)  
tercih ettiklerini, bu eğilimin 
artarak devam ettiğini belirledi. 

2013 yılında bu oranlar Twitter 
için 52, Facebook için de 47 idi. 

Bilin diye aktarıyorum.

Şiiler çıkışta, Ortodokslar inişte

İyi mi kötü mü 
haberler?

ADALET 
Bakanlığı, tar-
tışma konusu olan 
bilirkişilik siste-
minin baştan sona 
değiştirilmesi 
için düğmeye 
bastı. Kamuoyu-
nun görüşüne açı-
lan “Bilirkişilik 
Kanunu Tasla-
ğı”na göre, bilir-
kişiler sınavla 
belirlenecek ve 
Bilirkişilik Üst 
Kurulu (BÜK) 
oluşturulacak. 
BÜK 17 kişiden 
oluşacak. 

Adalet Bakanlığı Müsteşarı, 
Hukuk İşleri Genel Müdürü, 
Bilirkişilik Daire Başkanı, Yargı-
tay, Danıştay ve Askeri Yargıtay 
üyeleri arasından seçilecek birer 
kişi, HSYK tarafından belirle-
nen 1. sınıf adli, idari hâkimler 
ve cumhuriyet savcılarından  
4 kişi kurulu oluşturacak. Bölge 
adliye mahkemelerinin olduğu 
yerlerde de “bilirkişilik bölge 
kurulu” kurulacak. Bölge kurul-
ları, BÜK’ün belirlediği ilkeler 

çerçevesinde bilir-
kişilerin deneti-
mini yapacak ve 
performansını 
ölçecek. Perfor-
mans değerlendir-
mesi sonucunda 
yeterli bulunma-
yan bilirkişiler, 
sicilden silinecek. 

    SINAVLA    
    ALINACAKLAR

BÜK’ün yapa-
cağı sınavda başa-
rılı olanlar 5 yıl 
geçerli “Bilirkişi-
lik Yetki Belgesi” 
alacak ve sicile 

kaydedilecek. Bilirkişi olmak 
isteyenlerde, uzmanlık alanında 
5 yıl çalışmış olma şartı arana-
cak. Hukuk öğrenimi görmüş 
kişiler, hukuk alanı dışında ayrı 
bir uzmanlığa sahip olduğunu 
belgelendirmedikçe bilirkişi ola-
rak atanamayacak. Bilirkişile-
rin taraflarla görüşmesi yasak 
olacak. Bilirkişiler, taraflardan 
ancak hâkim veya cumhuriyet 
savcısı aracılığı ile bilgi alabilecek. 
n Fevzi ÇAKIR/ANKARA

Bilirkişilik sistemini değiştiren yasa taslağı hazır. Bilirkişilik için 
artık “iyi bir performans” ile “sicil listesine girmek” şart olacak  

Bilirkişilik sistemi 
sil baştan değişiyor

ELEŞTİRİLER DE 
TASLAKTA

TASLAKTA bilirkişilere 
yönlendirilen bazı eleştirilere 
de yer verildi. “Uygulamada 
bilirkişiliğin bir meslek 
haline dönüştüğü, hâkim-
lik mesleğinin gerektirdiği 
hukuki bilgiyle çözümlen-
mesi mümkün olan konu-
larda bile sıklıkla bilirkişi 
görevlendirildiği ve bilirki-
şinin adeta hâkimin yerine 
geçerek yargı yetkisini kul-
landığı, dile getirilen eleştiri-
ler arasındadır” denildi.

UZUN yıllar terörle gündeme gelen 
Hakkâri artık çözüm sürecinin seme-
resini topluyor. Hakkâri’nin 4 bin 135 
metre yükseklikteki Cilo Dağı’na tır-
manan dağcılar, Sat Gölleri’nde kulaç 

attı. Henüz erimeyen kar örtüsü  
ve rengârenk çiçekler arasında  
özgürlüğe kulaç atan dağcılar, bir 
taraftan da Ege, Akdeniz sahillerini 
aratmayan görüntüler sergiledi. n AA

ABDULLAH Çatlı’nın kızı 
Gökçen Çatlı Özen, internet siteleri 
üzerinden babası hakkında hakaret 
içerecek biçimde görüntü, yorum 
ve fotoğraf paylaşanlar hakkında 
hukuk mücadelesi başlattı. 

6 Kasım 1996’da, Susurluk’ta 
yaşanan trafik kazasında ölen 
Çatlı’yla ilgili paylaşımlara yönelik 
suç duyurusu dilekçesinde, IP 

adreslerinden tespit edilecek 
kişiler hakkında Çatlı’nın “manevi 
hatırasına hakaret” suçundan dava 
açılması istendi. Suç duyurusu, 
ailenin avukatı Yasin Beşir Vural 
tarafından, İstanbul Bakırköy 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
gönderilmek üzere Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapıldı. 

n Cemal DOĞAN/ANKARA

Cilo Dağı’nda özgür kulaçlar

Çatlı’nın kızının internet savaşı

BAYRAMDAN  
bir gün önce kapımı 
çalan siyasetin ta 
göbeğinde bulunan  
bir dostum, “Sana  
iki duyurum var” 
diye sözüne başladı. 

Onun bana yazı 
telkinine âşinayım, 
o da benim bu tür 
telkinlere kapalı 
olduğumun ve “Yaz” 
denildiğinde genellikle 
yazmadığımın farkındadır. Yıllardır 
birbirimizi böyle idare ederiz. 

Konuşması bitip çekip 
gittiğinde söylediklerini ya 
bana atamayacağımı ve bu 
defalığına alışkanlığımdan 
vazgeçeceğimi biliyormuş gibiydi. 

İlk dediği şu: Hükümete yakın 
çevrede artık “kalem atışması” 
olmaktan çıkan bir karalama fur-
yası esiyor ya; birilerine yan-
lış yerden yükleniliyor... Bir süre 
öncesine kadar “yandaş” diye 
adlandırılan gazetelerin başında 
iken şimdilerde bir internet site-
sinden düşüncelerini duyurmaya 

çalışan gazeteciler, 
11. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül ile  
irtibatlandırılıyor... 

Hiç ilgisi yok. 
Abdullah Gül 

zaman zaman 
geçmişte tanıdığı 
kişilerle bir araya 
geliyor; bunlar arasında 
gazeteciler de var. 
Ancak adı kendisiyle 
birlikte anılan  

o arkadaşlarla görevi bıraktıktan 
sonra hiç bir araya gelmemiş... 
Bunu, serzeniş kokan bir ifadeyle, 
bana bizzat kendisi söyledi. 

Bu yanlışlığı düzeltmek  
senin görevin olsun... 

Diğer konu ise koalisyon  
ihtimalini beğenmeyip seçimin 
tekrarlanmasını daha uygun 
bulanlara bir hatırlatma... 

Anayasa’da tanınmış “45 gün 
doldu” gerekçesi kullanılır ve 
yeniden seçim kararı alınırsa,  
Yüksek Seçim Kurulu (YSK)  
devreye giriyor. Hükümet çekili-
yor, yerine Meclis’te temsil  

edilen 4 partinin milletvekili sayı-
larına göre oluşan bir Bakan-
lar Kurulu geliyor. Yani seçimin 
ne zaman yapılacağı da devletin 
imkânlarının partiler tarafından 
nasıl kullanılacağı da farklılaşıyor. 

Şunu hatırlat: Diyelim YSK 
seçim tarihi olarak kasım veya 
aralık ayları içerisinde bir pazar 
gününü belirledi. Yani en erken  
4 ay sonrasını... Bu 4 ay  
içerisinde siyasete yeni bir  
renk katılırsa ne olur? Seçime 
katılmaya hak kazandığı  
bilinen partilerden birinde mey-
dana gelirse bu renklenme? 

Ülkede temayüz etmiş,  
“Bu kişi ve kişiler siyasi 
hayatta olmalı” diye iç  
geçirilen şahsiyetleri bünyesinde 
toplarsa o yeni renklenen parti? 

Benim “Ne demek istiyor-
sun?” sorumun geleceğini bek-
liyor olmalı ki, “Sen anlamasan 
bile, seçimin tekrarını isteyen-
ler mutlaka anlayacaktır”  
deyip yanımdan ayrıldı o dostum. 

Yoksa dediklerini yazmasa  
mıydım?


