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    Annan planı fazla değişmez   05/01/2003  YORGO KIRBAKİ - RADİKAL   Siyaset bilimci, Rodos Adası'ndaki Ege Üniversitesi fahri öğretim üyesi Herkül Milas'la söyleşi:  Annan planı yeni değişikliklere elverişli mi?   Plan zaten zor kabul ediliyor. Bir de değişiklik yapılırsa ne olacak? Bir tarafın lehine yapılacakdeğişiklik diğer tarafın aleyhine olacak. Dolayısıyla değişiklik istemek, planı reddetmekle aynıanlama geliyor. Bu, planda değişiklik isteyen iki taraf için de geçerli.  Planı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çözümü sağlayabilir mi?   Kabul edilmesi gerçekten zor.  Taraflar yıllarca çok daha iyi beklentiler içindeydi. Bu bir uzlaşmaplanı. İki tarafı da tatmin etmiyor ya da bir noktaya kadar tatmin ediyor. İki tarafı da rahatsızeden yerleri var. Ancak uzlaşma da bu şekilde sağlanabilir. Yani sanıyorum ki Annan planını ikitarafı da tam olarak tatmin etmeyen bir uzlaşma planı sayarsak, o zaman plan başarılı demekmümkün. Şimdi ne kadar başarılı olur, ne kadar uygulanır onu zaman gösterecek. Dengeli veadil bir plan olduğu kesin. Zaten rahatsızlıklardan bu belli oluyor.  Bir Kıbrıslı Rum veya bir Kıbrıslı Türk planın hangi bölümlerinden rahatsız olur?   Türk tarafının rahatsızlıkları zaten biliniyor. Ben Rum tarafını anlatayım. Rum tarafında birtakımkomiteler kuruldu. Plan kabul edilmez diye sağda solda koşuşturuyorlar. Rumlar, başkanlıkkonusunda itiraz edebilirler. Bir Türk bize nasıl başkan olur diyebilirler. Güney Kuzey'e nedenekonomik yardımda bulunsun diyebilirler. Toprak iadesi yetersiz diyebilirler. Her şeyisöyleyebilirler. Dilin kemiği yok ki.  Yani tamamen kendilerinden yana aşırıcı bir düzenleme yapılmasını isteyebilirler. İşte bununiçin bu plan değişmemeli ve değişemez. Çünkü, Rum istekleri doğrultusunda değişirse, Türktarafı kabul etmeyecek, Türk istekleri doğrultusunda değişirse, kabul etmesi zaten zor olan Rumtarafı hiç kabul etmeyecek.  BM Genel Sekreteri bizleri iyi mi tanıyor, yoksa hiç mi tanımıyor?   Öncelikle biz kendimizi tanıyor muyuz? İnsanın en zor bileceği şey kendisidir. Yabancılar bizidaha iyi biliyor. Ben bunu Türkiye'de de, Yunanistan'da da gördüm. Yabancılar bizi kendimizitanıdığımızdan çok daha iyi tanıyor. Plan bu açıdan başarılı ve dengeli. Planı hazırlayanlar ikitarafın da duyarlı olduğu konuları çok iyi biliyor ve bu duyarlılıkları tatmin etmek için ellerindengeleni yaptı.  Annan planında 28 Şubat'a kadar çözüm isteniyor. Bu tabancayı şakağa dayamak değil mi?   Baskı var ama tabanca göremiyorum. Tabanca sonunda ölüm getiren bir şey, burda istenen ikitoplumun mutluluğu için çözüm. Tabii baskı var. Ancak, baskı da gerekli. Çünkü 28 yıldır, hatta40 yıldır bir çözüm bulunamadı. Dolayısıyla herkes sabırsız. Anlayışla karşılamak gerek.  Ya Rum kesimindeki seçimler müzakereleri etkilemez mi ?   Doğrusu ben müzakere yapılmasını pek öngörmüyorum. Çünkü müzakere edilecek çok az şeyvar. Hatırlarsanız Annan taraflara istedikleri değişiklikleri bildirmelerini istemişti. İki lider cevapverdi. Yapılan değişiklikler çok küçük, marjinal değişikliklerdi. Sanırım Annan bu şekilde sinyalide verdi. Eğer bundan sonra değişiklikler yapılacaksa bunlar çok küçük olacak. Dolayısıylataraflar müzakere edelim mi, etmeyelim mi yerine planı kabul edelim mi, etmeyelim mikonusunu kendi içlerinde tartışmalı.  Sonunda Annan planı hedefine ulaşabilir mi?   Zor bir soru. Zaman gösterecek tabii, niyete de bağlı. Avrupa'da ve Kıbrıs'ta yeni dinamikleroluşması iyi bir şey, çünkü insan ilişkilerini etkileyecek. Gerçekçi bir ütopya peşindeyiz. Sağlanırmı bilemem ama ben iyimserim.  Geçmişte olanların unutulmayacağını, tarafların birlikte yaşayamayacağını, yaralarınkapanamayacağını söyleyenlere cevabınız nedir?   Önyargılar hem var hem de önemli. Birlikte yaşamak da kolay değil. Ancak, Annan planı ile ikitoplum birlikte yaşamayacak ki yan yana yaşayacak. Bu farklı bir şey. Birlikte yaşayacak olanlaryöneticiler. Toplumlar yavaş yavaş ve yıllar sonra iç içe birlikte yaşayacak. Bu nedenlekorkmaya gerek yok.  Denktaş ve Klerides hakkındaki görüşleriniz?   Bu iki insanı değerlendirmek çok zor. Bunlar öncelikle politikacı. Sanırım politikacılarzamanımızda tüm dünyanın en iyi aktörleri. Zaten iyi bir aktör olamayan politikacı da olamıyor.Bu bakımdan gerçek kimliklerini, gerçek düşüncelerini çıkaramıyorum. Sadece Denktaş rolünüpek iyi oynayamadı. Çünkü şu anda yaygın görüş, Denktaş'ın uzlaşmadan yana olmadığışeklinde. Yani hiç olmazsa Klerides bu açıdan puan toplamış görünüyor.  Denktaş, Rum tarafının Kıbrıslı Türklere 'teşvik' adı altında ilan edeceği bir dizi önlemi rüşvetolarak nitelendirdi.   Denktaş'ın vurguladığı Rumlar ile Türklerin bir arada yaşayamayacağı. Bu tema Denktaş'ıntezidir. Rumların tezi ise federe bir çözüm ile bir arada yaşamaktır. Tabii taraflar ne kadarsamimi bilemem.  Rumların yıllardır Türklerle birlikte yaşama arzusu mu vardı? Yani çözüm olursa kardeşlerine mikavuşacaklar?   Hayır tam tersi. Baksanıza kamuoyu araştırmalarına göre Rumların büyük bir kesimi Annanplanını istemiyor, Türklerle bir arada yaşamayı istemiyor.    
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