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Birleşik Karalık’ın (BK) AB’den ayrılması konusu tam bir pehlivan tefrikasına dönmüş 

bulunuyor. Yarın yine önemli bir gün ve Avam Kamarası toplantısında alınacak kararların artık 

yavaş yavaş nihai durum ile ilgili önemli bir aşama olacağı düşünülüyor. 

 

Eşitler Arasında Birinci (Primus Enter Pares) Kim? 

Yarın Başbakan May, BK parlamentosunda bir kez daha ifade verecek, ifade alacak. Geçen 

hafta Brüksel’de yürütülen müzakereden nasıl eli boş döndüğünü, lafları evire çevire, hem 

muhafazakâr, hem işçi, hem de partilerinden ayrılıp da bağımsız bir grup oluşturan 

“muhafazakâr işçiler”e açıklamaya çalışacak. 26 Şubat’ta Başbakan May’in, “eşitlerine” laf 

anlatması, deveye hendek atlatmaktan daha kolay olmayacak. Çünkü Pazar günü yaptığı 

açıklamada, başbakan, hâlâ Brüksel ile yürütmekte olduğu “yeni” müzakerelerde ilerleme 

kaydettiklerini ve nihai bir anlaşmanın artık avuçlarının içinde olduğunu söyledi. Somut bir 

nirengi noktasını işaret etmeden, avucun içinde havuç mu var, yoksa sopa mı var 

göstermeksizin,  12 Mart’ta yeni bir “anlamlı oylama” (Meaningful voting) isteyeceğine 

dikkat çekti. Oysa daha önce eğer geçen hafta somut bir paket olmaksızın parlamento’nun 

önüne çıkarsa, 26 Şubat’ta yapacağı açıklamayı, 27 Şubat’ta  üyelerin tartışmasına açacağını 

belirtmişti. Yine de 27 Şubat tartışması kaçınılmaz gibi gözüküyor.  

 

Sanki Temcit Pilavı  

Anladığım kadarı ile elde avuçta ne var bakmaksızın (veya göstermeksizin), alternatif 

arayışları, yarın yeniden Avam Kamarası’nın gündemini işgal edecek. Halk dışarıda gösteri 

yaparken içeride aynı şeyler tartışılacak. Ayaklarının altından çim halı kayan BK, Kuzey İrlanda 

ve İskoçya’nın birlikten ayrılması ihtimalini bile hesaba katmayan bir aymazlık içinde, Kuzey 

İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırın nasıl geçici değil de kalıcı olarak açık 

tutulacağını ve AB ile mütesavver bir gümrük birliği anlaşmasının esaslarını tartışacak. Tası 

tarağı toplayıp adanın dışına kaçan, kaçmaya hazırlanan sermaye ve şirketleri, 

profesyonelleri düşünmeksizin, sendikaların ve finans kurumlarının yaptıkları açıklamaları 

hesaba katmaksızın, aynı iki konuda, bütün gün konuşacaklar. Ama işin sonunda  farklı bir 

noktaya ulaşabilirler. O da 27 Şubat’ta BK parlamentosu Brexit sürecini Başbakanın elinden 

alabilir.   



Bre Exit, Bre Mori Brexit 

Ancak 12 Mart oylamasına sadece 2 hafta kala, muhafazakâr partideki endişeler artarken 

buna Brüksel’in çare bulmasını beklemek hayalperestlik olur. Yine de yeni istifaların da 

olabileceği ihtimali gözönüne alınırsa, başbakan May yarın hükumetinin düşmesini bile göze 

alarak gelecek olmalı Parlamento önüne. “Ah bre mori exit” neler nelere kadir gibi gözüküyor 

şu aşamada! Brexit aslında Bayan May’in istediği bir şey olmasa da bir süreci 

yönetebileceğini düşünerek bu işe kendi talip oldu. Bu işi beceremezse ne olur? Size 

söyleyeyim cesareti ve yıkılmadan ayakta kalması, ona hükumeti düşürülürse bile yeni kapılar 

aralar. Artık bir önemli uluslararası kuruluşa başkan mı olur? Yoksa Birleşmiş Miletler’in Orta 

Doğu’ya Özel Temsilcisi olarak mı atanır bilemem. Tabii, 27 Şubat’ta parlamento görevi hala 

May’de bırakabilir. Ancak 12 Mart oylamasında, 29 Mart tarihini ötelenebilir. Veya AB 

anlaşmasının 50. maddesine dayanarak “exit” ten vazgeçilebilir. Bu kaynar kazanda, çeşitli 

felaket senaryoları ile iyice haşlayarak kıvama getirilen BK halkına ikinci referandum olarak 

sunulabilir. Böylece halkın sesine bir kez daha kulak vermiş olurlar.  

    

Bıçak Kemiğe Dayanınca mı? Yumurta Kapıya Gelince mi? 

Şu sıralar “bıçak kemiğe dayandı” havasında bıkkınlık emaresi gösteren bazı BK parlamento 

üyeleri, “aman ne olacak anlaşmasız ayrılalım olsun bitsin artık” tavrını benimsemiş 

gözüküyor. Ama bu işin maliyetinin çok yüksek olacağının bilincinde olanlar “yumurta kapıya 

gelince” iki seçenekten birinin mutlaka öne çıkacağı düşüncesinde: Ya 29 Mart’ı erteleyip 

zaman kazanma veya 50 maddeye dayanarak bu işten vazgeçme. Aslında ben 29 Mart’ın 

öteleneceğine ikinci alternatiften daha fazla bir şans vermiyorum. Belirsizlik BK ekonomisini 

fena halde hırpalamakta. Buna daha fazla dayanamazlar. Ama eğer 27 Şubat’ta parlamento 

Brexit sürecini May’den alır da o da istifa ederse, belki Kraliçe yeni bir isme hükumet kurma 

görevi verir. Acil durum hükumeti kurulur ve acil karar alabilir. Ama hükumetin düşmesi 

erken seçimi gündeme getirirse, belki Brüksel yeni bir zaman ayarına giderek BK ya yeni bir 

takvim ve uyum kolaylığı sağlar. Ne de olsa bunca yılın ortakları. Acil durum yardımının 

böylesi kötü gün dostluğu olur, böylece kimsenin yüzü yere gelmez.    

 


