
Kemal Abdülrazık 
"Evet, Madam Keriman 

Hamza'nın kocası benim." Ke
mal Abdülrazık kendisini böy-
İe tanıştırıyor. 

"Evet, ben Muhammed 
Kemal Abdülrazık. 1925 İsken
deriye doğumluyum, 
1936'dan bu yana Kahire'de-
yiz. Polis Akademisi'nde oku
dum. 1942'den bu yana İhvan 
üyesiyim. Çğnkü, ömrüm bo
yunca bizim İslâm'ımız için bir-
şey yapmak istedim. Çünkü, 
ben İslâm'ı leziz, mükemmlel 
bir yaşam biçimi olarak algıla
rım. Hırsızlık parası mı iyidir, 
yasal para mı? Sorarım size, 
bir kadınla evli beraberlik mi le
zizdir, evlenmeden beraberlik 
mi lezizdir? Bizim İslâmımız Al
lah'ın dünyaya lütfudur. 

."Nasır döneminde tutuk
landığım" zaman Polis Akade
misi'nde öğrenciydim, 
1948'de. Müslüman Kardeşle
rin bir yeraltı örgütü kurdukla
rını iddia ediyorlardı. Bu örgüt 
hükümeti düşürmeyi plânlıyor
du. Ama böyle değildi. Müslü
man Kardeşler hiçbir hükümeti 
düşürmek istemezler. Müslü
man Kardeşler İslâm yaşama 
biçimini kurmak isterler. Kur'-
an uyarınca." 

"Benim Türk aklım pek 
almıyor. Kur'an uyarınca 
yaşa nacaksa, şeriatın uygu
lanması gerekir. Baştaki hü
kümet buna yaşanmayaca
ğına göre, eninde sonunda 
kavgalaşılacaktır. "öyle de
ğil mi?" sorusuna cevap 
alamayınca, başka türlü 
deniyorum: 

"Mısır'daki İhvan hare
keti İle Suriye'deki İhvan 
hareketi arasında fark var 
mı?" 

"Kesin bir karşılaştırma ya
pamam, çünkü hiç Suriye'ye 
gitmedim. Ancak, kulandığımız 
ölçü, kimin, ne kadar İslâmiye-
te uygun yaşadığıdır. Müslü
manların kusurları İslâm değil
dir. İslâm Kur'an'da ve hadis
tedir." 

Kemal Bey, sözü tekrar 
değiştiriyor, 

"Ben İhvan'ın her faaliyetin
de vardım. İngilizlere karşı sa
vaşmak için Filistin'e gitmeye 
hazırlanıyordum. Gitmedim, 
çünkü, akademideydim. Polis 
asker sayılır. Sonra da 
1954 deH[üujkraridTm."Toplam 
19 yıl Nasır'ın hapishanelerin
de yattım. İlki, 1954-64 arası 
on yıl, sonra tekrar bir dokuz 
yıl. Mısır'da ne kadar hapisha
ne varsa bulundum. Özellikle, 
çöldekilerde. Çadırlarda, böy
le bir sıcağı düşünemezsiniz. 
Ve yılanlar!.. Fırtınalar!. İkinci 
tutuklanışımda yaşlı annemi de 
aldılar. Sonra 1971'de Sedat, 
hüküm giymiyenleri tahliye et
ti." 

"19 yıl hüküm giymeden 
mi tutuklu kaldınız," soru
sunun cevabı dehşet verici: 

"Şimdi ne işle meşgul
sünüz?" 

"Arao Müteahhitleri Şirketi'-

sini yapan bir medeniyet 
var. İşkencenin binbir yolu
nu deneyen, insan hayatını 
hatta gezegenin geleceğini 
hiçe sayan bir medeniyet. 
Müslümanın divalektiğl, 
böyle bir medeniyetle başe-
debilmesi için, o medeni
yetten olmak zorunluluğun
dadır. Yani, bizim aklımız 
bunca domuzluğa ermez. 
Erdirmek de istemeyiz. An
cak, erdlremezsek mağlu
buz. Erdirsek, müslümanlık-
tan kopacağımız için yine 
mağlubuz. Bu çok önemse
diğim çelişkiye ilişkin dü
şüncelerinizi öğrenebilir mi
yim?" 

"Sizin gibi modern bir ga
zeteciye şunu söyleyebilirim 
Müslüman, hayatında bazı 
şeyleri yapmak, diğerlerinden 
kaçınmakla yükümlüdür. Allah 
Peygamberlerine bile istikbale 
bakmamalarını emretmiştir. Bi
zim bütün sorumluluğumuz, 
Allah'ımıza ve Peygamberimi
ze itaat etmektir. Toplumsal ve 
özel hayatımızda İslâmiyet'i iz
lemektir. Gerisi, Allah'ın işidir. 
Bize, Rock Hudson'unkinden 
daha iyi bir film yapmak emri 
verilmedi. Biz müslümanız, re
kabete girmeyiz. Bize sadece 
yumuşak, cömert ve sakin ol
mak emredildi. Tüm insanlığa 
nezaketle bakmak ve onlara 
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İki eski tüfek 
• "Müslüman, hayatında bazı şeyler yapmaz, diğerlerinden kaçınmakla yükümlüdür. Al

lah peygamberlerine bile istikbale bakmamalarını emretmiştir. Bizim bütün sorumlulu
ğumuz Allah'ımıza ve Peygamerimiz'e itaat etmektir. Toplumsal ve özel hayatımızda 
İslâmiyet'i izlemektir. Gerisi, Allah'ın işidir." 

yerine uyuşturucu madde vb. 
kullanan yabani gençlerin ye
tişmelerine neden oldu. Oysa, 
Nasır bizle işbirliği yapsaydı, 
Ortadoğu'daki diğer ülkeler bi
zimle işbirliği yapsalardı, kalp
le kafayla birlikte olabilirdik. 
Şimdiki halde, Amerika ile mi 
birlikte olalım, Rusya ile mi bir-

i 

Kemal Abdülrazık ve eşi Keriman Hamza 

anlatmak, bizim leziz Islâmiye- likte olalım, bu iş değil... Biz 
timizi tatmalarını sağlamak em
redildi. Eğer bizi atom bomba
sıyla öldüreceklerse, o zaman 
çağımız geldi demektir. Sorun 
yok. Hepsi bu. Eğer, atom 
bombasını alabilirsek iyi. Kur'
an, onlara karşı hazır durmak 
için elinizden geleni yapın der. 
'Elinizden geleni'. Çünkü, za-

dünyanın üçüncü gücüyüz. 
Biz birlikte olabilirdik. Bu iş de
ğil. Benim yolum, dinimdir; mil
liyetim, dinimdir. Terör filân de
ğil. Leziz bir yaşam biçimi. Na-
sır'dan bu yana İhvan'ın faali
yetleri durdu. Bizim mevcut ol
mamamız bütün ülkelere bü
yük zarar verdi. Kur'an'la ha-

"Rahmetli mürşidimiz Hasan el-Benna eğer isteseydi 1946'da hü
kümeti bir gecede devralırdı. Bu yıllarda İhvan'ı kimse durdura
mazdı. Hükümet bile. Neden yapmadı? Kendi söyledi, 'Siz eğer 
Dava 'nızın bir hükümetle sonuçlanacağını düşünüyorsanız, o za
man İslâmiyet hakkında hiçbirşey bilmiyorsunuz demektir. Siz, 
kuşaklara öğretmelisiniz, sizin göreviniz budur. Doğuştan, ölüme 
kadar. Sadece öğretmek. Hükümeti devirmek isteseydi, yemin 
ederim, birkaç saatte devirirdi. Herkes, müslüman, teröristler, te
röristler diyor... Eğer Hasan el-Benna hükümeti sabah isteseydi, 
öğleye varmadan onun olurdu. Ama o, Kur'an-ı öğretmenin bi
rinci sorumluluk olduğunu biliyordu, tıpkı Hz. Muhammed'in yap
tığı gibi." 

nin güvenlik görevlisiyim. Mı
sır'ın en büylük inşaat şirketi
dir bunlar." 

Bu mükemmel Ingilizce-
niz nereden?" 

"Kendim öğrendim. Hep 
öğrenmek isterdim, leziz İslâ-
mımızı bu dilde anlatabilmek 
isterdim. Bu nedenle eşime mi
safirimizle tanışmak istediğimi 
söyledim. Bana sormak istedi
ğiniz şeyler varsa, hizmetiniz-

•• deyim." 
İnsanı utandıran bu ne

zaket Türkiye'de kaldı mı di
ye merak etmekten kendimi 
alamıyorum. Kemal Bey 
haklı olarak sözü hapishane 
dönemine getiriyor, çektik
leri acılan dile getiriyor. 
Zeynep-el Gazali'den sarsıl
mış olmam nedeniyle, ak-
lımdaki paradokslara cevap 
bulmaya çalışıyorum: 

"Keriman Hanım'la size 
şu soruyu yöneltmek istiyo
rum. Biz, barbar olmayan 
bir medeniyetin çocukları
yız, islamiyet'te bilim insa
na hizmet eder. Müslüman 
fizikçi olur ama o atom 
bombasını bulamaz, çünkü, 
onu aramak için yola çıkma
yacaktır. Biz iyiliğin çeşitle
mesini yaparız, kötülüğün 
değil. Diğer taraftan karşı
mızda kötülüğün çeşitfeme-

fer insanların değil, onun zafe
ridir." 

"Kuşkusuz. Ancak, be
nim Türk kafam bu tutumu 
mağlubiyetçi bir tavır olarak 
görüyor. Ben, bırakın, Rock 
Hudson'unkinden daha iyi 
bir film yapmayı, onlannkin-
den çok daha iyi herşeyi 
yapmanın yaşamsal bir ge
reklilik olduğuna inanıyo
rum. İntihar etmeyeceksek 
tabii." 

"Kur'an ve hadisler bize 
herşeyi söyler: Nasıl tuvalete 
gideceksiniz, düşmanlarla na
sıl ve ne zaman savaşacaksı
nız ve niçin? Sabırlı olmak için 
bir zaman, tartışmak için bir za
man, mücadele edebilmek için 
bir zaman vardır. Ama, bütün 
bunların amacı nedir? Bizim 
amacımız İslâmiyet'i yaymak
tır. Gerçek zafer, İslâmiyet'in 
yayılmasıdır, insanlığın iyiliği 
için yayılmasıdır. Zaten emir 
böyledir. Bizim son varışımız 
cennete yada cehennemedir. 

' Bizim amacımız budur. Biz on
lardan sorumlu değiliz, sadece 
bildiğimizi söyleriz." 

"Tebliğ?" 
"Sen kötü bir adamdan iyi 

bir adam yapamazsın. Onu sa
dece ben yaparım, der Allah. 
Ortadoğu'da İhvan'ın olmayı
şı, sağlıklı, huzurlu gençlerin 

dişle yetişen gençlerin yerini 
yabani gençler aldı. Hanımlar 
düştü. Biz kelime-i şehadet ge
tirenin müslüman olduğuna 
inanırız. Kusurlu olabilir, ama 
müslümandır. Cumhurbaş-
kan'ları da müslümandırlar, 
hükümetler de." 

"Burada bizden kasıt, 
ihvan-ı Müslimin mi?" 

"İhvan'ın ilk kuşağı. Nasır 
ın zulmünden sonra yeni bir 
kuşak yetişti. Onlar, İslâmiyet'i 
iyaşamayan müslüman 
değildir' diyorlar. Hayır, bu 
doğru değil. Müslümandırlar 
ama kusurlu, hatalı müslüman
dırlar. Bu aramızdaki büyük 
farktır. Bunlar insanları birbirle
rinden ayırırlar. Ama, genç ku
şakların böyle düşünmelerinin 
başlıca nedeni, Nasır döne
mindeki zulümdür. Bu gençler, 
bize böyle zulümü reva gören
ler müslüman olamazlar diye 
düşünüyorlar." 

"Bu anlaşılabilir bir ta
vır." 

Biz onları öldürmek istiyo
ruz, onlar müslüman değil, di
yorlar. Biz hayır onlar da müs
lümandır, ama kusurludurlar 
diyoruz. Eski Başkanımız, 'Ben 
kimsenin çektiği çilelere göre 
tavır almasını istemiyorum. Çi
lenin tavır belirlemesini istemi
yorum.' Çile Allah'tandır. Cen

nette ödüllendirilir. Biz kıskan
mayız, intikam almayız. Allah'
ın bileceği iştir. Bizim istediği
miz, dünyadaki müslüman ül
kelerin bir araya gelmesidir, 
yaraları sarmak için, tehdit et
mek için değil." 

Ahmet Adil Kemal 

Ahmet Adil Kemal Bey, 
bankacı. Faysal Bankası İngi
lizce konuşmasına rağmen, 
Kemal Abdülrazık Bey çevir
menliğini üstlendi. Ancak, İh-
van'ların, birbirleri yerine/adına 
konuşmak şeklinde tezahür 
eden birliktelikleri, sohbetimizi 
alışılmışın dışına çıkardı: 

"Yazdığınız kitapların is
mini rica etsem?" sorusu
nun cevabı Kemal Abdülra
zık Bey'den geldi. 

"Önceleri daha okulday
ken, çok kısa ve yoğun bir ki
tapçık yazdı: 'Kur'an'a ilişkin 
herşey', nasıl toplandığı, nasıl 
yazıldığı, nasıl okunmalı.. Kısa
cası bilinmesi gereken herşe
yi leziz ve yoğun bir kitapçıkta 
topladı. Bundan sonraki kitap
ları çok değerli askeri kitaplar
dı. İslâm askeri tarihi hakkında, 
İslâmiyet'in Ortadoğu'yu fet
hi." 

Soruyu yine Adil Kemal'e 
yöneltiyorum, 

"Ancak siz ticaret oku
dunuz, bankacısınız. Kendi 
konunuza teksif olmanız da
ha yararlı olmaz mıydı, diye 
düşünüyorum?" 

"Bu sadece bir hobiydi. Bu 
kitaplarla ödül kazandım, bir 
de madalya. Başkan Sedat 
verdi." 

"Kemal Bey (Abdülrazık) 
yine devreye giriyor, 

"Kardeşim Alev, size bir 
şey açıklamalıyım. Müslüma
nın temel görevi dinini beşeri
yete ulaştırmaktır. Dünya işi, 
nasıl yemeli, nasıl üretmeli, na
sıl öğretmeli, nasıl inşa etmeli: 
Ama asıl iş 'dava'dır. Bu ne
denledir ki, bankacılar, ticaret 
erbabı İslâmiyet hakkında ki
tap yazarlar. Bu nedenledir ki 
bir polis memuru harekete ka
tılır. Temel harekete katılır." 

"Ahmet Adil Kemal Bey İs
rail'den örnek getirerek, orada, 
hemen her bakanın ve devlet 
görevlisinin Yahudilik'ten hare
ketle işlev gördüğünü 
söylüyor. 

Kemal Bey, devamla, 
"Her müslümanın temel 

görevi İslâmiyet olmalıdır" 
diyor. 

"Ancak, bana öyle geli
yor ki, ihvan hareketinin bit
iğinin söylenmesinin bir 

nedeni de bu. Bilginiz olsun 
diye söylüyorum benim 
gözlemleyebildiğim kada
rıyla genç kuşaklar bir o ka
dar da dünyevi faaliyet gör
mek istiyorlar; hiç değilse 
bu dönemde. Batj'mn tehdi
dini omuzlarında hissediyor 
gibiler; İhvan'dan belirli, 
günlük sorunlar için belirli 
programlar taleb ediyorlar. 
Çünkü, geri kalanını bildik
lerini düşünüyorlar. Belki 
bilmiyorlar, ama dava yı 
bildiklerini sanıyorlar, öyle 
olunca da, bu aşamada çö
züm istiyorlar. Kendilerini 
korumak için ne yapmalıla-
nn cevabını istiyorlar, örne
ğin, sizi, Arafat'a yardım et
mediğiniz için suçluyorlar. 
Safinaz Kâzım a bakalım; 
evet, ben İhvan'dan deği
lim, diyor, ama yine de, 
'Arafat'ın cehenneme kadar 
yolu var,' dediğine hep bir
likte şahit olduk. Neden, 
çünkü, arafat bir, laik; iki, 
Humeyni'den yardım almak 
istememiş. Ne ki, benim ko
nuştuğum insanlar, İhvan'ı 
Filistinlileri ölüme terket-
mekle suçluyorlar. Parmak
lan kıpırdatmamakla suçlu
yorlar; çünkü diyorlar, İh
van o kadar münzevi oldu 
ki, kendi ruhtan ile o kadar 
meşguller ki, yani, kişisel 
kurtuluşları ile o kadar meş
guller ki, Kimseyi gözleri 

görmüyor diyorlar. Ne 
dersiniz? 

Yine Kemal Bey, 
"Kardeşim Alev, 1948," 
"Lütfen, 1986'ya döne

mez miyiz?" 
"Bir dakika, 1948'de Filis

tin'deki ilk çatışmalarda el-
Benna ...Müslüman Kardeşler 
oradaydılar." 

"Bunu biliyorum ama..." 
"Müslüman Kardeşler işgal 

ettiler..." 
"Ancak, efendim, bu kırk 

yıl önce..." 
"Lütfen, bir dakika, bir or

du değiliz.. Biz kırk yıl önce, Fi
listin'deki, Mısır'daki, Irak'taki, 
Ortadoğu'daki herkese, biz bir 
İslâm Savaşındaki yerlerimizi 
almak zorundayız dedi. Savaş 
açmak zorundayız dedik. Son
ra, Mısır ordularını ve diğerle
rini topladık ve gittik. Aynı şey, 
hep aynı şeyi söyledik. Birşey-
ler yapmalıyız. Hükümete de 
söyledik. Biz muntazam bir or
du değiliz." 

"Aynı şeyi bugün de 
söylüyor musunuz?" 

"Evet. Müslüman Kardeş
ler sorunlarla yerine ve zama
nına göre ilgilenir. Bir örnek, 
Kahire ile Filipinler arasındaki 
mesafeyi düşünün. İhvan hare
ketinin yeni Mürşid-i Amm'ı 
Hamid Abdülnasr kardeşi-

S 
miz, Marcos'dan sonra Filipin
lerin büyük kadını Akino' 
çok önemli, açık ve haklı 
mesaj yolladı. Ve akino müslü-
manlarla olan çatışmayı dur
durmaya söz verdi. Onlara 
özel bir devlet kurmak için ka
nun geçirmeye söz verdi. Af
ganistan'da..." 

"Ancak bir dakika, Aki-
no'nun bir Amerikan kukla-

kendi Izlâm'ımızı söylemek is
tiyoruz. Bizim İslâm'ımız en ter
cihe şayan olandır; eğer anlar-
larsa, onlar da İslâm'ı tercih 
edeceklerdir." 

"Ahmet Bey, bu noktada 
devreye giriyor, 

"Biz şimdi bankamız kana
lıyla Çin ile ortak bir yatırıma gi
riyoruz. Müslüman Çinlilerle, 
belli bir bölgede..." 

"Yeri gelmişken söyliye-
lim; Müslüman Çinliler de
dikleriniz Türklerdir." 

"Evet. Faysal'ı da bizimle 
gelmeye davet ettik." 

"Yine Kemal Bey, 
"Bizim plânımız döneme ve 

ülkeye göre çalışmaktır. Afga
nistan'a yardım gönderdik. Bir 
kardeşimiz o yardımı yapmak 
için orada bulunduğu sırada 
kazada öldü, Harun Müced-
didi. Yardım Konseyi'nin baş
kanıydı. Allah, elinizden gele
ni yapınız, buyurur. Bizim eli
mizden gelen budur. Faruk 
döneminden iki yıl sonra, ih
van üniversitelerde kamplar 
kurdu, Kanal'da savaştı, şehid 
verdi, Ömer Şahin, Ahmed 
Menessi..." 

"Bir şey sorabilir mi
yim..." 

"Gördüğünüz gibi biz hiç 
geri durmadık..." 

"Geriye baktığınızda, ya
ni, 44 yılınızı gözlemlediği
nizde, bir öz-eleştiri yapma
nızı istesem, kendi şahsınız 

"Biz dünyanın üçüncü gücüyüz. Biz bir
likte olabilirdik. Bu iş değil. Benim yolum, 
dinimdir; milliyetim, dinimdir. Terör filan 
değil. Leziz bir yaşam biçim. Nasır'dan 
buyana İhvan'ın faaliyetleri durdu. Bizim 
mevcut olmamamız bütün ülkelere bü
yük zarar verdi. Kur'an'la, Hadisle yeti
şen gençlerin yerini yabani gençler aldı. 
Hanımlar düştü. Biz kelime-i şehadet ge
tiren müslüman olduğuna inanırız. Ku
surlu olabilir, ama müslümandır. Cum
hurbaşkanları da müslümandırlar, hükü
metler de." 

sı olduğunu düşünmüyor 
musunuz?" 

"Belki. Ama, fark etmez. 
Biz Amerika ile, Rusya ile, ing
iltere ile konuşmak; onlara, 

ve İhvan açısından, bakma
nızı istesem, başka türlü ha
reket etmeniz gerektiğini 
düşündüren bir hareket var 
mı? Yani, yanıldığınız bir 

=n 
durum oldu mu? Bir dönüm 
noktasının yanlış değerlen
dirilmesi gibi, hata gibi, ku
sur gibi?" 

"Keşke, Kur'an ve sünneti 
daha iyi öğrenseydim. O zş-, 
man daha iyi anlatabilirdim. B$ 
benim bakış açım. Hükümetin 
İslâmî tavıra bu kadar çeşitli... 
engeller ve baskılar uygulama
masını isterdim. Rahmetli mür
şidimiz Hasan el-Benna eğer 
isteseydi 1946'da hükümeti bîr 
gecede devralırdı. Bu yıllarda 
İhvan'ı kimse durduramazdı. 
Hükümet bile. Neden yapma
dı? Kendi söyledi, 'Siz eğer 
'dava'nızın bir hükümetle so
nuçlanacağını düşünüyorsa
nız, o zaman islâmiyet hakkın
da hiçbir şey bilmiyorsunuz 
demektir. Sız, kuşaklara öğret
melisiniz, sizin göreviniz budur. 
Doğuştan, ölüme kadar. Sade 
ce öğretmek. Hükümeti devir
mek isteseydi, yemin ederim, 
bir kaç saatte devirirdi. Herkes, 
müslüman, teröristler, terörist
ler diyor... Eğer Hasan el-
Benna hükümeti sabah iste
seydi, öğleye varmadan onun 
olurdu. Ama, o, Kur'an'ı öğret
menin birinci sorumluluk bili
yordu, tıpkı Hz.Muhammed'in 
yaptığı gibi. Savaşlarının birin
de meleklerden birisi Peygam
berimize geldi: "Düşmanları
nın üzerine dağları devirmemi 
ister misin?" diye sordu, onun 
cevabı, "Hayır," oldu, "çünkü 
belki ikinci kuşaklan müslüman 
olurlar." anlıyor musunuz? Bi
zim tavrımız budur." 'i 

"Dolayısıyla, Hasan el-
Benna bir hata yapmadı?" 

"Hayır, yapmadı. Yol bu
dur. Biz bundan dolayı çok eza 
çektik. Ama bizim de istediği
miz buydu. 1946'da biz de 
gençtik, çünkü ama, o uzak 
görüşlüydü. Tıpkı, bugün 
'programları nedir' diye soran 
delikanlılar gibi. Nedir prog
ramlar? Kur an ve sünnet'ın 
kurallarını uygulamak kolaydır, 
ama, imanlı olmak zordur, 
iman 'yaratmak' zordur." k 

"Ahmet Adil Bey devren 
ye giriyor, 

"Biz her durumda, doğru 
bildiğimizi yapmaya çalıştık. 
Şimdi, tabii ki, daha tecrübeli-' 
yim. Ama hep doğru bildiğimi
zi yapmaya çalıştık." 

Yarın: Ömer Şerif 

Başkan Reagan tarafından NATO Avrupa 
Müttefik Kuvvetleri Komutanlığından haziran 
ayında ayrılması kararlaştırılan General Rogers, 
Avrupa'daki ABD askerlerinin sade Avrupa'nın 
çıkarı için değil, aynı zamanda ABD'nin çıkar 
larını korumak için Avrupa'da bulunduklarını 
belirtiyor. 

Bire karşı onbeş kişi Gene 
rai Bernard Rogers'in lehi

ne oy kullandı. Avrupa'daki 
N A T O müttefiki ülkelerin hep
si, ayrıca Kanada ve ittifakın 
Genel Sekreteri Lord Carring-
ton onun NATO'nun komuta
nı olarak kalmasını istediler ve 
söylediler. 

Ancak bunlardan 'Büyük' 
olanı, aynı zamanda General 
Rogers'in amiri. durumunda 
bulunanı,bunun aksini istedi. 
ABD'nin karan geçenlerde ka
mu oyuna açıklandı. N A T O ' -
daki herkesin Barni diye tanı
dığı adam ve eşi, 30 Haziran'-
da B e l ç i k a ' n ı n bat ı s ında, 
Mons'taki N A T O karargâhla
rından ayrılacaktı. 

N A T O Avrupa Müttefik 
Komutanlığı makamındaki se
kiz yıllık rekorundan sonra, iki 
yıl daha aynı makamda kalma
yı istediğini açıkça belli etmiş
ti Barni. Buna rağmen A B D , 
onun görevden ayrılması doğ
rultusunda karar verdi. Geçti
ğimiz günlerde kendisiyle ya
pılan görüşmede "şunu anla
manızı isterim ki bu karar yü
z ü n d e n A B D ' y i 
eleştirmiyorum" diyordu. Ya
saları biliyor ve kabul ediyor
du. Eisenhower zamanından 
beri, Avrupa'daki ABD birlik
lerinin komutanı olan kimse 
N A T O Avrupa Müttefik Kuv
vetleri Komutanlığına getirildi. 
Kanun böyleydi. 

Ancak ne vardı bu Kansas-
lı'dajd, Avrupa içindeki daya

nışma onun döneminde bu ka
dar artmıştı. Barni göreve gel
diği 1979 yılında Atlantik'in iki 
yakasının birbirine daha uzak 
olduğunu söylüyor. Diyor ki, 
Yıldız Savaşları, silahsızlan
ma, bölgesel üçüncü dünya 
buhranları ve Avrupa'daki 
Amerikan askeri varlığı konu
sunda Avrupa'yla ABD arasın
daki çıkar tartışmaları, Beyaz 
Saray'ın son zamanlardaki si
yasal zayıflığı ve önümüzdeki 
iki yıl içinde A B D , İngiltere ve 
Fransa'da yapılacak olan se 

çimlerle birleşince ittifakın yö
netimi daha da zorlaşıyor. 

Lord Carrington, Barni'nin 
önemli bir komutan olduğunu, 
zira kritik durumlarda ne söy
lemesi, nasıl davranması ge
rektiğini bildiğini söylüyor. 
Kendi görevinin, usulüne uy
gun birşekilde: "Bana Avru
pa'yı savunma görevini verdi
niz. O halde benim de size, şu 
ya da bu nedenle bunu yapama
yacağımı, hangi ülke olursanız 
olun, üzerinize düşeni yapma
d ı ğ ı n ı z ı s ö y l e m e k 
durumundayım" demek oldu
ğuna inanıyor. 

Haki renkli askeri giysile
riyle ABD'nin Avrupa'daki bir 
temsilcisi gibi görünüyor Ro
gers. Ancak aynı zamanda 
ABD'ye karşı Avrupa'nın sesi 
olmayı da biliyor gerektiğinde. 
13 yılını Avrupa'da geçirmiş. 
Bunun üçyılı Rodos uzmanlığı, 
Mons'a gitmeden önceki iki yı
lı ise Almanya'da bölge komu
tanlığı şeklinde geçmiş . "Av
rupalı ların görüşlerini, bazı 
duygularını. ABD'nin bir te
şebbüsü karşısında reaksiyon
larının ne olacağını anladığımı 
ümid ediyorum. Bu arada, 
ABD'nin konumunu Batı Av
rupa'ya arzedebildiğimi de tah
min ediyorum" diyor . 

Avrupa Müttefik Komutanı
nın Amerikalı olmak yerine 
Avrupalı olması gerekmez mi 
sorusuna şöyle cevap veriyor 
Rogers: "Şu üç neden dolayı
sıyla gerekmez. Birincisi Av
rupa'da 326 000 kişilik bir 
Amerikan kuvveti var. Bunla
rın denetimi ABD'nin elinde. 
Ve ABD'nin nükleer planlama
sıyla buradaki Amerikan askeri 
varlığı doğrudan bağlantılı. 

İkincisi. N A T O Avrupa 
Müttefik Komutanlığına bir 
Kanadalı ya da Avrupalı'nın 
getirilmesi büyük bir ihtimalle 
genel sekreterin Amerikalı ol
ması anlamına geliyor. Ameri
kalı olmayanların bunu kabul 
etmesi çok zor. Asıl problem-
se şu: N A T O ülkeieri. A B D -
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KİMLİK KARTI 
1922: Kansas Fainiew'de doğdu 
1939-43: Kansas Eyalet Üniversitesi'nde ve ABD Askeri aka
demisinde eğitim gördü. 
1943: Takım komutam olarak orduya girdi. 
1947-50: Rodos Uzmanı olarak Avrupa'da çalıştı. 
1952: Kore'de tabur komutanı olarak görev yaptı. 
1960-62 Batı Almanya 'da ABD Birlikleri Bölge Komutanlığı 
yaptı 
1966-67: Vietnam'da Bölge Komutan Yardımcısı olarak 
çalıştı. 
1976-79: ABD'de Ordu Komutanlığı 
1979-87: NATO Avrupa Müttefik Kuwetler Komutanı olarak 
görev yaptı. 

den başka hangi ülke üzerinde 
ittifak edebilirler bu konuda? 

Rogers, Avrupa'daki Ame
rikan kuvvetlerinin kısmen de 
olsa geri çekilmesinden yana 
değil. "Avrupa'yaaskerlerimi
zi geri ç e k e b i l e c e ğ i m i z i 
gösterelim" tavrını saçmalık 
olarak nitelendiriyor. Avru
pa'daki A B D askerlerinin sa
de Avrupa'nın değil, A B D ' 
nin de çıkarları için orada bu
lunduğunu söylüyor. 

Rogers bazı rakamlar veri-
vor. 100 000 Amerikan aske

rinin Avrupa'dan ç e k i l i p 
ABD'ye getirilmesinin 1 mil
yar dolara, bunların ABD'de 
yerleştirilmesi için kurulacak 
yeni tesislerin 5 milyar dola
ra, kriz anında bunların yeni
den Avrupa'ya taşınmasının ise 
25 ila 100 milyar dolara malo-
lacağını söylüyor. 

Haziran'da görevi son bulna 
cak olan Rogers. Avrupa'da 

ki nükleer füzelerin kaldırılma
sına, NATO'nun caydırıcılık 
politikasını etkisiz hale getire
ceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. 


