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Karen Fogg gidiyor. Karışık duygular içindeyim. Bir taraftan böyle bir gidişi içime 
sindiremiyorum. Gidişi Türkiye Cumhuriyeti’ne yaraşır olmalıydı; istenmeyen kişi (“persona 
non grata”) ilan edilmeliydi. Çekip gitmek zorunda kalmalıydı. Böyle gitmeyecekse, ben 
kalmasından yanaydım.  
 

Karen Fogg’u çok arayacağım. Karen Fogg gibi açık sözlü, en ateşli Avrupa Birliği 
yandaşlarını bile çileden çıkartan davranışlar sergileyen bir büyükelçiyi bir daha nasıl 
bulacağız? Kendisine gerçekten müteşekkir olmalıyız. Avrupa Birliği’nin gerçek yüzünü 
saklayabilecek inceliklere sahip meslekten bir diplomat olsaydı, ulusalcı güçlerin işi bu kadar 
kolaylaşır mıydı? Tabii ki Karen Fogg’un uyguladığı politika AB’nin politikasıydı; ama Karen 
Fogg’un bazı kişilik özellikleri Türkiye düşmanı politikaların en kaba bir biçimde ortaya 
dökülmesine yardımcı oldu. 
 

Karen Fogg’un ermeni tablosu krizini hatırlayın. Karen Fogg 5 Temmuz 2001 tarihinde 
Gaziantep’e gitmişti. Valiliği ziyaret etmiş. Valilik girişinde Gurur Salonu’nda Fransız 
askerlerinin ve Fransız üniforması altındaki Ermenilerin vahşetine karşı direnişi simgeleyen 
bir kabartmayı gördükten sonra, “Fransız işadamları gelirse aşağıdaki tabloyu da gösterin o 
zaman” demiş. Salonda buz gibi bir hava esmiş, Vali Sayın Erhan Tanju basın mensuplarını 
salondan çıkartmış. Ziyaret de kısa süre sonra sona ermiş (Hürriyet, 6.7.2001). Sağol, Karen 
Fogg. Sen sağol; ama Avrupa Komisyonu’ndan para alıp seninle övüne övüne fotoğraflar 
çektirenler ne yapacaklarını kara kara düşünsünler. Herhalde musluklar da bir parça kısılır. 
 

Karen Fogg 14 Mart 2001 tarihinde kamu görevlilerine verdiği “AB ve Türkiye İlişkileri” 
konferansına, PKK’nın renkleri olan yeşil, kırmızı ve sarı renkli bir fularla gelmiş ve 
demokrasi dersi vermişti. Karen Fogg Avrupa Birliği’nin kendisine verdiği görevleri biraz 
pervasızca ve cesurca yerine getirdi. İyi ki de öyle yaptı. Yaptığı doğruydu. Ama Karen 
Fogg’dan para koparmak için çevresinde dolanıp ona yağ çekenlerin yaptığı doğru muydu? 
 

9 Mayıs 2000 günü Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel Çankaya’da bir tören 
düzenledi. Törenin davetli listesinin hazırlanmasında Karen Fogg’a da inisiyatif verildi. Karen 
Fogg’un hazırladığı liste önerisindeki bazı isimler Çankaya tarafından silindi. Karen Fogg, 
büyük bir pervasızlıkla, isimleri Çankaya tarafından silinmiş bazı kişileri de yanına alarak 
törene katıldı. Bu kişiler arasında Kürt Enstitüsü Başkanı ile Mazlum-Der, İnsan Hakları 
Derneği, MÜSİAD ve İnsan Hakları Vakfı temsilcileri de vardı. Karen Fogg görevini yaptı; 
peki ya bir yabancı devletin koltuğu altında Çankaya’da Avrupa Günü kutlayanlar 
koruyucuları gidince ne yapacak? Yeni temsilci bu kadar cesur olabilecek mi? 
 

Karen Fogg, 2001 yılı Ocak ayında Demokratik Çerkez Platformu üyeleriyle görüştü ve 
Çerkezlerin Türkiye’nin reformist gücü olduğunu ilan etti.  
 

Karen Fogg, 2000 yılı Haziran ayında Alevileri temsil ettiğini ileri süren bazı kuruluşlarla 
görüştü ve onları desteklediklerini ileri sürdü.  
 

Akla rasgele gelen bu vukuatların ardından bombayı İşçi Partisi ve Aydınlık patlattı. Karen 
Fogg’un elektronik haberleşmesi tüm pislikleri ortaya çıkardı.  
 

Karen Fogg’u çok arayacağım. Tanrı bize hep Karen Fogg gibi açık sözlü, diplomatik 
tezgahtan yeterince geçmemiş, kendine fazlasıyla güvendikçe hatalar yapan, kendini çok 
akıllı görüp herşeye karışan, tarih bilgisi ve bilincinden yoksun olduğu için Türkiye’yi sömürge 
zannederek gerçek niyetlerini açığa vuran, maşa kullanmak yerine ateşteki kestaneleri eliyle 
alma akıllılığını gösteren büyükelçiler nasib etsin. Amin. Bu vesileyle Avrupa Muhipleri 
Cemiyeti’nin üyelerinin üzüntülerini, farklı bir anlayışla, paylaşıyorum. İnşallah Avrupa 
Komisyonu’nun yeni temsilcisi de uşaklara karşı yeterince cömert olur. Amin. 


