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Asrın Boşanma Davasında Son Celseler 
 

Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu 

 

Başbakan Theresa May, İskoçya’dan Galler bölgesine kadar uzanan gezilerinde, Birleşik Krallık (BK) 

halkını,  nasıl sonunda kötünün iyisi bir boşanma anlaşmasını Brüksel’e kabul ettirdiğini anlatıyor. 

Önlerindeki süreçte, ülkenin belli kayıpları olacağını, ama 2016 referandumu’nu onurlandırmak için, 

daralan ekonomik koşullarda, özüne dönmenin maliyetini nasıl gururla üstleneceklerini açıklıyor. 

Bakalım önce 11 Aralık 2018’de BK parlamentosunu,  sonra onların temsil ettiği BK halklarını ikna 

edebilecek mi?  

 

Halkın Sesini Duymuşlardı Ya! 

May’in nahif azınlık hükûmeti, İngiliz Parlamentosu’nu ikna kabiliyetinin sınırında. Başta İşçi Partisi ve 

hep Brexit karşıtı olan, İskoç Ulusal Partisi’ne,  önce Brüksel’e ödeyeceği 43 milyar Avro boşanma 

tazminatını kabul ettirmek, deveye hendek atlatmak kadar zor.   

 

Bunun dışında özellikle İskoçya, sağlık sektörlerinde yaşanacak uzman işgücü kaybının acısını 

şimdiden yüksek sesle dile getiriyor. Yumuşak geçişin şu anda BK’da çalışan AB ülkeleri vatandaşları 

ile kıta AB’sinde yaşayan BK vatandaşlarını etkilemeyeceği ifade edilse bile, insanların kulaklarına 

kaçan kar suyu, onların duyma yeteneğini azaltıyor. Tası tarağı toplayan daha şimdiden “evli evine; 

köylü köyüne” misali daimi ikametgâh peşinde. 

 

BK’nın tek dişe dokunur kara sınırı olan Kuzey İrlanda sınırı ve Cebel-i Tarık’taki garip sınır ile ilgili 

açıklamaları, kulaklarda tatmin edici bir yankılanma yapmıyor. Daralacak ticaretin bedelinin ise 

yükselen gümrük koruması telafi edilemeyeceği, her yıl AB’ye akan fonların, ülke içinde kalıp, Ulusal 

Sağlık Hizmetlerini (NHS) ihya etmeye yetmeyeceği düşünülüyor.  

 

“Alçaklara ve Yükseklere Kar Yağarken” 

Zaten bu işin sonunda galiba yine halka gitmek var. Eğer BK Parlamentosu, başbakan May ve ekibinin 

tüm çabalarına rağmen, BK çıkarına uygun bir Brexit anlaşması olmadığını düşünür de önlerine konan 

metni onaylamazsa, yine çarnaçar halkın sesine dönecekler. Şu sıralar, alçaklara ve yükseklere kar 

yağarken üşüyen halk, şimdi “bu işin sonunu kara kara düşünmek” durumunda. Üstelik şimdi artık 

tüm ayrıntılar ortada. Görünen köyde, zorluklar ve görece mahrumiyetler var. Ulusal gururu 
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yelpazeleme, siyasi egemenliği BK halklarına iade etme ve ekonomik özerkliği yeniden ele geçirme 

iddiaları, ekmeğe katık olacak mı, olmayacak mı halk daha iyi değerlendirebilecek.  

 

Zaten AB Para Birliği’nde değillerdi. İngiliz Pound’u hiç cüzdanlarından çıkmadı. Evet, İskoçya, bir de 

İskoç Pound’unu tedavüle sürdü. Ama para,  ulusal egemenlik aracı idiyse, onu hiç kaybetmemişlerdi 

ki!  

 

Şimdi AB Gümrük Birliği ve Ortak Tarım Politikası’ndan çıkmak bakalım midelerine nasıl oturacak! 

Eğer artık BK halkı bunları  düşünüyorsa, o zaman var ve ülkenin geleceğine sahip çıkacak birileri. 

Böylece dünya âlem, BK halkının sesinin, hakkın mı, yoksa ali çıkarların sesi mi olduğunu görecek. 

 

İkinci Referandum “İkinci Bahar” Olur mu? 

BK, şu anda yaklaşık 700 milyon nufusu olan İngiliz Ülkeler Topluluğu (British Commonwealth) ile 

birlikte, 1973 yılında, o zamanki Avrupa Ekonomik Topluluğu’na girdiği zaman bile siyasi tartışmalar 

henüz bitmemişti.  Zaten ancak Charles de Gaulle’ün istifasından sonra, Danimarka ve İrlanda ile AET 

üyesi olabilmişti. Ben 1975 yılında işçi partili başbakan Harold Wilson’un bitmeyen tartışmaları 

noktalamak için BK’nın AET üyeliğinin devamı konusunu, halkın oyuna götürdüğünü hatırlıyorum. 

1975 referandumu’nda, seçmenlerin  %67,2’sinin evet oyuna karşı, sadece %32,8’u hayır deyince 

nokta konmuş, sorun çözülmüştü. Ama 41 yıl sonra aynı tereddüt, üstelik fazlasıyla yine yaşandı ve 

2016 referandumu, mütereddit %51,9’in AB’den çıkma iradesine karşı, %48,1 AB yanlısı oy ile 

üzerinde “güneşin batmadığı” düşünülen BK’ı bugünkü garip yol ayırımına getirdi. 

 

Şimdi eğer ikinci bir referandum ile tercih, üyeliğin devamı lehine çıkarsa ne olur? Ne yazık ki bu 

ayrılmak isteyen eşin eve geri dönmesi kadar bile kolay olmayacaktır. Mart 2019 bence BK’a, AB ile 

üyeliğe devam kararı olsa bile ikinci bahar yaşatmayacaktır. BK, Brüksel’e aynı koşullarda gibi gözükse 

bile, prestij kaybı ile dönmüş olacaktır. 

 

Mart 2019’dan sonra, Mayıs (May) soyadlı bir başbakanları artık olmayabilir. İkinci referandum, Brexit 

karşıtı bir sonuç verirse, Nisan 2019’da, BK yeni bir hükmet bekleyebilir. Gelecek yılın ilk aylarında 

artık ülke içi siyasi çalkalantıları, ancak iki-üç olay gölgeleyebilir. Dışarıda, 1. Rusya-Ukrayna 

çatışmaları ve Baltık denizi çevresinde Rus tehdidinin yoğunlaşması; 2. Doğu Akdeniz’deki jeostratejik 

çırpıntılar; İçeride ise, 3. Megan ve Harry’nin Kraliyet ailesine vereceği yeni torun. Hep birlikte 

göreceğiz.   


