AKIL HOCASI
Zbigniew Brzezinski

Egemen sınıﬂar ne yaparlarsa
yapsınlar halkları bütünüyle belleks�z hale get�remezler. Belk� zayıﬂatab�l�rler halkların hafızasını,
sakatlayab�l�rler. Ya da ters-düz
edeb�l�rler tar�hsel gerçekler�. Fakat
bütünüyle başarılı olamazlar.

klas�k doyurucu b�r b�yograf�
olamayacağının farkındadır. Bu yazı
Zb�gn�ew Brzez�nsk�'n�n, unutulmayacak halk düşmanları l�stes�n�n
öneml� �s�mler�nden b�r� olduğunun
altını ç�zmey� amaçlamaktadır.
S�yaset uzmanı...

Halklar unutmazlar...
Mayıs ayında öldüğünde telev�zyon
ve gazetelerde "s�yaset uzmanı"
den�ld� onun �ç�n. Doğruydu. Evet,
K� tar�hsel �lerleme, eş dey�şle
b�r s�yaset uzmanıydı o. Ve fakat bu
halkların geleceğe yürüyüşü, bu
ve bunun g�b� kavramların b�l�nçl�
unutmama özell�ğ�nden, bu hatırla- b�r terc�h olarak üret�ld�ğ�, kullanılma eylem�nden bağımsız b�r olğu
dığı da malum. En özet �fadeyle halk
değ�ld�r.
düşmanlığına meslek� b�r kılf
g�yd�rme çabasıdır söz konusu
Halklar bağrından çıkan kahraman- olan... O b�r uzmandı; tüm ömrünü
ları unutmadıkları g�b�, son tahl�lde Amer�kan emperyal�zm�n�n çıkarlarıtar�h�n çöp tenekes�ne g�decek ve
na adamış, bunun �ç�n kafa yormuş,
orada sonsuza dek unutulacak olan pol�t�kalar, stratej�ler üretm�ş b�r
sömürücüler�, zal�mler�, katl�amcıla- uzman. Yan� uzman b�r halk düşmarı da unutmazlar.
nı, uzman b�r emperyal�st akıl...
Halklar hatırlarlar...

Halklar düşmanlarını-halk düşmanlarını-unutmazlar. Ve zaten halk
düşmanlarını tar�h�n o d�ps�z çöp
tenekes�nde sonsuza dek unutturacak olan da budur: Düşmanı unutmamak...

B�l�n�r, emperyal�zm�n paralı uşakları çoktur. Her alanda b�l�m�n her
dalında, ekonom�de, s�yasette,
kültür-sanatta... b�lğ� ve yetenekler�n� emperyal�zm�n, tekeller�n
h�zmet�ne sunarlar. Bunun karşılığını da alırlar elbette. Ne var k�
Zb�gn�ew Brzez�nsk�...
Brzez�nsk�'y� sadece onlardan b�r�
olarak görmek-em�n�z k� buna
İşte o da dünya halklarının asla
kend�s� de karşı çıkardı-yanlış
unutmaması gereken düşmanların- olacaktır. O, emperyal�zm�n maaşlı
dan b�r�d�r. Emperyal�stler�n akılho- b�r kadrosu olmanın çok ötes�ndecası, b�r halk düşmanıdır. Ve bu yazı d�r.
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Brzez�nsk� tepeden tırnağa b�r
emperyal�stt�r. Şu ya da bu tekel�n-sermaye gücünün sah�b� olup
olmaması önems�zd�r. Onun bütün
bey�n kıvrımları emperyal�st �deoloj�yle, emperyal�zm�n kan em�c�
saldırgan pol�t�kalarıyla doludur.
O B�r Amer�kalı...
1928'de Polonya'nın başkent�
Varşova'da doğmuş olsa da, b�r
göçmen olsa da, o tepeden tırnağa
ve en az Sam Amca kadar Amer�kalıdır. Ve zaten Amer�kalı olmak, söz
konusu olan Brzez�nsk� g�b� halk
düşmanlarıysa, b�r m�ll�yet-vatandaşlık meseles� değ�l, �deoloj�k ve
sınıfsal b�r varoluş, terc�h meseles�d�r.
Ömrünü emperyal�zm�n çıkarlarına
adamak da elbette b�r �nsanın kend�
ulusuna yapab�leceğ� en büyük
�hanett�r.
Başkanlar kadar Başkandı. Belk� de
Daha Fazla...
Horward'dan s�yasal b�lg�ler doktorasını "Sovyetler B�rl�ğ�'nde Totol�ter
S�stem" adını taşıyan tez�yle alan
Brzez�nsk�, J�mmy Carter'den Barack
Obama'ya kadar b�r çok ABD başkanıyla b�rl�kte çalıştı. Onlara danışmanlık yaptı. Onların akıl hocasıydı.
ABD başkanları onun ürett�ğ� "ulusal
güvenl�k pol�t�kaları"nı hayata

geç�rd�ler. Ulusal güvenl�k pol�t�kalarının da emperyal�st saldırganlık
pol�t�kaları olduğu, dünya halklarına
karşı sürdürülen savaşın pol�t�ka ve
takt�kler� olduğu elbette tartışılmaz.

Ve plan bozulunca önem� artan
Türk�ye'de neler olacağı da b�l�r�z
hep�m�z. Türk�ye, daha etk�n ve
kullanışlı b�r �şb�rl�kç� olmalıdır. Ama
büyüyen devr�mc� mücadele bunun
önünde engeld�r. O halde, Türk�ye
halklarının payına bu proje kapsaBaşkanlar kadar başkandı o, belk�
mında b�r asker� faş�st cunta düşede daha fazla. Öyle k� onun �ç�n-ve cekt�r. K� bu satırlar 12 Eylül Asker�
kend�s� g�b� b�r "s�yaset uzmanı"
Faş�st Cuntası'nın emperyal�zmle
olan K�ss�nger �ç�n-"ABD'de �k�
�l�şk�s�n�, onun açısından gerekl�l�ğ�başkan vardır, Brez�nsk� ve Kıss�nn� de ortaya koyar. Brzez�nsk�, h�ç
ger" den�l�yordu. SSCB ve b�r bütün kuşku yok k�, darbec� şeﬂer�n de
olarak sosyal�zme karşı sürdürülen akıl hocasıdır...
"soğuk savaş"ın kurmay heyet�ndend�. k�, bu amaçla Dav�d Rockaf�l- D�ğer yandan Yeş�l Kuşak Projes�n�n
ler tarafından 1973'de kurulan üçlü b�r ayağı da Sovyetler B�rl�ğ�'ne
kom�syon'un �lk d�rektörüydü.
Amer�ka'nın hegomonyasını kabül
etmeyen �kt�darlara karşı, hatta
"Yeş�l Kuşak" Projes�n�n yaratıcısıy- k�m� ulusal-sosyal kurtuluş mücadedı...
les� yürüten �ler�c�, devr�mc� örgütlere karşı �slamcı örgütler�n oluştuABD'n�n, emperyal�st-kap�tal�st
rulması ve eğ�t�l�p s�lahlandırılmas�stem�n en büyük düşmanı, en
sıydı. Brzez�nsk� buna özel önem
büyük tahd�t elbette sosyal�zmd�.
verd�. B�r yandan Amer�kancı s�yasal
Sovyetler B�rl�ğ'n�n varlığı emperya- �slamcılığın önü açılacaktı . B�r
l�zm başta Ortadoğu olmak üzere
yandan da Sovyetler B�rl�ğ� ve ulusal
dünya üzer�ndek� hak�m�yet emelle- bağımsızlığını korumaya çalışan
r�n�n önünde engeld�. Sovyetler
ülkeler hedef olarak göster�lecekt�.
B�rl�ğ�'n�n etk�s�, gücü engellenmel�yd�. Brzez�nsk�, �şte bu doğrultuda, Tanrın değ�l fakat Amer�ka'nın o
Sovyetler b�rl�ğ�'ne karşı Yeş�l Kuşak dönem Tal�ban ve benzer� �slamcı
projes�n�n m�marıydı...
güçler�n yanında olduğu doğruydu.
Ve onlar, Amer�ka'nın çıkarlarına
"ABD Ulusal Güvenl�k İşler� Danışh�zmet ett�kler� sürece, "haklı b�r
manı . BREZEZİNSKİ, kend� adını
mücadele" vereceklerd�(!) K� daha
verd�ğ� dokt�r�nde şöyle d�yor:
sonra aynı Tal�ban'ı ve �slamcı k�m�
"Bölgede Türk�ye'den Pak�stan'a
örgütler� "terör�t","düşman" �lan
kadar uzanan b�r bunalım kuşağı
edecek; bunlara karşı savaş adı
vardır. Bu bunalım tüm bölgey�
altında emperyal�st saldırgalığına
etk�lemekted�r. Sovyetler, bu
"terör�zme karşı mücadele" ,
bunalımı Batı'nın bağımlı olduğu
"özgürlük mücadeles�"
Körfez petrolünü kontrol edecekle- kılıﬂarını g�yd�recekt�
r� b�r fırsat yaratacağı umuduyla
Amer�kan emperyal�zm�.
kışkırtmaktadır" Ve BREZEZİNSKİ
Dünya halkları" ya benden
bu durumda İran, Pak�stan ve
yanasın ya düşmanTürk�ye'den oluşan b�r' koruyucu
sın" tehd�yle karşı
kuşak' oluşturulmasını ve Pak�stan, karşıya kalacaktı.
Suud� Arab�stan, Türk�ye'ye arasın- Ve uzak değ�l,
da 'anlayış b�rl�ğ�' kurulmasını �ster. hatırlanır; emperYıl 1979'dur; henüz şah �kt�dardadır. yal�st Amer�ka
Şah (İran'da, B�z�m notumuz)
Irak ve Afgan�sdevr�l�nce bu plan bozulur, Türk�tan'a "demokras�
ye'n�n önem� artar" (Haklıyız
ve özgürlük"
Kazanacağız C�lt 1, sayfa: 434-435) götürecekt�.
Bugün Sur�ye'ye

götürmeye çalıştığı g�b�... El-Ka�de,
İŞİD vb. örgütler Brzez�nsk�'n�n
yaratıcısı olduğu Yeş�l kuşak projes�n�n dünya halklarına sunduüu
armağanlar olacaktı...
Brzez�nsk�'ler Açık Sözlü Olurlar...
Brzez�nsk�, açık sözlüdür. Yeş�l Kuşak
projes�yle hedeﬂer�n�n ne olduğunu,
her koşulda bel�rley�c� olanın emperyal�st s�stem�n çıkarları olduğunu da
açıkça bel�rt�r ve savunur. Yeş�l Kuşak
projes�, kazandırmıştır... Ger�s� çokta
öneml� değ�ld�r. 1998 yılında b�r
söyleş�s�nde Brzez�nsk� bunu şöyle
açıklar: "Dünya tar�h�nde hang�s�
daha öneml�? Tal�ban mı yoksa
Sovyetler İmparatorluğunun çöküşü
mü? Bzı heyecanlı Müslümanlar mı,
yoksa Orta Avrupa'nın kurtuluşu ve
soğuk savaşın sonu mu"
Sosyal�zme karşı zafer kazandık,
öneml� olan budur d�yor Brzez�nsk�.
D�ğer "yen� sorunlar" bu büyük
zafer�n yanında pek öneml� değ�ld�r.
Çünkü Brzez�nsk� sınıfsal düşünür.
Her emperyal�st g�b� o da en başta
kom�n�zm düşmanıdır...
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Her şey Amer�kan İmparatorluğu
�ç�n...
K�tapları, yazılarıyla da ünlüdür
Zb�gn�ew Brzez�nsk�. En çok tanınan
k�tabı da Büyük satranç tahtası (The
Grand Chessboard)'dır. K�tap,
emperyal�zm�n dünya üzer�ndek�
mutlak zafer�n� �lan ederken;
dünyanın artık tek kutuplu b�r yer
olduğunu söylerken, d�ğer yandan
da -ve esas olarak - ABD'y� yen� tür
b�r süper güç olarak tanımlıyordu.
Söz konusu olan Amer�kan İmparatorluğu'ydu. Brzez�nsk�'ye göre,
"tar�hte �lk kez b�r süper güç,
gerçekten küresel rak�ps�z"d�.
Ama buna rağmen Brzez�nsk�
Amer�kan �mparatorluğu'nun
mutlak hak�m�yet� �ç�n sürekl� olarak
hegemonya mücadeles� vermes�
gerekt�ğ�n� söylüyordu. Amer�ka
kend�n� Ortadoğu'yla sınırlamamılıydı. Kfkasya, Balkanlar, Orta Asya
ve Uzak Doğu... buraları da zorlamalıydı.
Yan� özetle hucumda b�r Amer�ka,
saldırgan b�r Amer�ka... Bölgesel
kr�zler, ekonom�k müdahaleler,
�şgaller... bunlar olacaktı. Bunların
sonucunda da dünya halkları m�lyon
m�lyon öleb�l�rd�. Göçlere zorlanab�l�rd�. Açlık, kan, gözyaşı. ölümler...
Amer�kan İmparatorluğu'nun
hegomonyasının halklara b�ç�len
faturası olmaya devam edecekt�.

k�tabında bakın bunu nasıl �fade
Ve elbette pas�f b�r f��l değ�ld�r
ed�yor: "(...) Şu anda ABD'n�n
unutmamak. Hatırlamakta öyle...
hak�m,�yet emeller�ne karşı dünya Sayısız eylem�n ön koşuludur, �lk
üzer�nde nufusu genç, eğ�t�ms�z,
adımıdır. Hesap sormanın mesela. Ya
�şs�z ve yen� teknoj�ler�n verd�ğ�
da savaşmanın �lk adımı... Ve hatta
�mkanlar sayes�nde dünyada olup
bu günün dünyasında eş anlamlı
b�tenlerden haberdar son derece
sayılırlar.
öfkel� m�lyonlar var. Onların başında
nükleeer bomba patlatamayacağını- Unutmamak, savaşmaktır...
za göre başka çareler düşünmel�y�z."
Brzez�nsk�'ler� unutmayacağız.
Brzez�nsk�'ler�n Amer�kan İmparatorNükleer bomba değ�l belk� ama
luğu'na karşı savaşacağız. Kurtuluşa
sayısız türde bombaları kullanmak- kadar hem de...
tan vazgeçm�ş değ�l Amer�kan
emperyal�zm�. Başımıza yağan
bombalardan b�l�yoruz bunu. Ama
elbette Brzezs�nsk�'n�n söyled�ğ�
gayet açıktır... İdeoloj�k bombardımandan bahsed�yor Brzez�nsk�.
Ps�koloj�k savaştan söz ed�yor.
Soğuk savaş sona erm�ş olsa da,
emperyal�zm varoldukça vazgeçm�yecekler� ps�koloj�k savaştan... Ve
Eng�n TANER
her geçen gün bu zorunluluğun
büyüdüğünün altını ç�z�yor Brzez�nsk�. Çünkü öfkes� büyüyor kara
kara kafalı halkların ve Brzez�nk�'ler
bu öfken�n yıkıcı gücünü çok �y�
b�l�yorlar.

O halde, d�yorlar, ters-düz ed�lmel�
tüm gerçekler. Halklar önce �deolej�k olarak tesl�m alınmalı. Bunun �ç�n
bey�nlere saldırılmalı. Emperyal�st
�deolej� empoze ed�lmel�. Yozlaştırılmalı halklar. Kend�n� taanımamalı.
Dostu-düşmanı k�m, b�lmemel�.
Nereden geld�k ve nereye g�d�yo"... başka çareler düşünmel�y�z"
ruz, b�r f�kr� olmamalı. Sınıf b�l�nc�nden, ulusal b�l�nçten, tarşh b�l�nc�nBrzez�nsk�, tüm emperyal�stler g�b�, den yoksun olmalı.
halklara yaşattıklarının , yarattıkları
tablonun farkındadır. Ve bu tabloHalkların b�l�nçler� tesl�m alınmalı...
nun dünya halklarında b�r karşılığı- Bunun �ç�n nükleer bomba �şe
nın olacağının da b�l�nc�nded�r.
yaramıyacağına göre; �deolej�,
kültür, sanat, yozlaşma... bombardıKorkudur bu... Halklar "artık yeter" manı temel alınmalı.
d�yerek ayağa kalktıklarında emperyal�stler�n başına neler gel�r, b�l�r
Sonuç olarak...
Brzez�nsk�. İsyan, d�ren�ş, ve devr�mler... O halde bu tehl�kelere,
Unutmak mümkün ve doğru olab�l�r
d�nam�klere karşı b�r şeylae yapılm� Zb�gnıew Brzez�nsk�'y�? Olamaz
malıdır. Özell�kle de gençl�k... çok
elbette. Belleğ�m�ze kazıyoruz onu.
korktuğu gençl�k �ç�n b�r şeyler
Suçlarıyla beraber. Halklara yaşatyapılmalıdır. Yen� stratej� adlı
tıklarıyla beraber, h�ç unutmamacısına kazıyoruz belleğ�m�ze.
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