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MAO ZEDUNG'UN SEÇME ESERLER1NIN 
• • • • • • 

UÇUNCU BASIMINI SUNARKEN 

Mtto Zedung'un Se�nıı Eseı·/eı·'inin birinci cildi, ilk olarak Ekim 1976'da 
Aydınlık Yayınları'nca yayınlanmıştı. Bunu yine aynı yayınevinin A ğustos 
1979'cla yaptığı ikinci baskı izlemişti. 

Şimdi Kaynak Yayınları, 1 O yıl aradan sonra, üçüncü kez Türkiyeli okurla
ra sunuyor Mao Zedung'u. 

Birinci ( 1924-1927) ve İkinci ( 1927-1937) Devrimci İçsavaş dönemini kap
sayan elinizdeki cildin ardından, Mao Zedung'un Se�·nıe El·eı·leı·'ini oluşturan beş 
ciltlik seriyi sırasıyla yayınlayacağız. Çince baskıda bulunmayan bazı yazıları da 
ekleyeceğiz. Ayrıca l 957'den sonraki yazıları da 6. ciltte toplayacağız. 

Se�·nıe E.feı ·/ı'ı· 'in birinci cildini baskıya hazırlarken, Aydınlık Yayınları'nın 
Uygurca baskıyla karşılaştırılmış İngilizce'den yapılan çevri.sini esas aldık. 

1979 yılından bu yana, Çin'de Latin alfabesi kullanan yabancı dillerde ba
sılan bütün metinlerde yer ve kişi adlarının Çin fonetik alfabesine uygun ola
rak yazıldığı biliniyor. Kaynak Yayınları, bu kuralı uygulamakla bi.rlikte, dili
mize yerleşmiş kimi adları korumayı ve Türkçe alfabede bulunmayan kimi 
harfleri doğrudan aktarmak yerine, bu sesleri kendi ııtfabemizde olan harflerle 
karşılamayı yeğlemiştir. 

Ülkemizin düşün yaşamında önemli bir gereksinimi karşılayacağına inan
dığımız Mao Zedung'un Se�·nıe Eseı·/eri'ni sizlere yeniden sunmanın mutlulu
ğu içindeyiz. 

• • • • • • 

DORDUNCU BASIMI SUNARKEN 

Se�·me Eserleı·'i.n elinizdeki dördüncü basımını, daha önceki basımlarda 
yer almayan bazı yeni yazılan da ekleyerek genişletilmiş olarak yayımlıyoruz. 

Bu genişletilmiş basımda yeni olarak eklenen bazı yazılar şunlardır: 
Yeni Bir A ltın Çağa Doğru (1919); Ulusal Devrimde Tüccarların Rolü 

(1923); Çin Hükümeti ve Yabancılar ( 1923); Japonlara Karşı Savaşmak İçin Çin 
işçi ve Köylü Kızıl Ordusu'nun Kuzeye Y ürüyüşü Üzerine Bildiri ( 1934); Halk 
Y ığınlarının Büyük Birliği (1919); Köylülüğün Gücü ve İşçilerin Önderliği; 
Komünizm ve Diktatörlük (1920); Bayan Çao'nun İntiharı (1919); Evlilikle 
İlgili Bildiri { 1931 ); Çin A nahtardır (1936); Milletler Cemiyeti Bir Haydutlar .. . 
Birliğidir ( 1932); Ulkeyi Moskova'ya Teslim Etmeyeceğiz ( 1936); ispanya 
Halkına Mektup (1937) .. . 
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Genişletilmiş 4. Basım 





• 

SEÇME ESERLER1N YAYIMLANIŞI KONUSUNDA 
• 

BIR AÇIKLAMA 

Seçnıe Eseı·/eı· 'iı1 bu basımı, Mao Zedung'un Çin devriminin çe
şitli dönemlerinde kaleme aldığı önemli yazıları içeriyor. Bugüne 
kadar çeşitli yerlerde, Mao Zcdung'un eserlcriı1in birçok Çince ba
sımı çıktı. Ancak bunların hiç biri yazarın kendisi tarafından göz
den geçirilmemişti; rasgele bir düzen içinde basılmışlardı, metinde 
yanlışlar vardı ve bazı önemli yazılar alınmamıştı. Elinizdeki bası
mın içeriği, zaman sırasına ve 192 1  'de kuruluşundan bu yana Çin 
Komünist Partisi'nin tarihindeki önemli dönemlere göre düzenle
miştir. Ayrıca daha öı1ceki basımlarda bulunmayan bazı önemli ya
zılar bu basıma alınmıştır. Yazar, bütün yazıları okumuş, bazı anla
tım değişiklikleri yapmış ve yer yer metni gözden geçirmiştir. 

Bu  basımla ilgili olarak, şu noktaları açıklığa kavuşturmak ge
rekiyor. 

1 .  Bu derleme gene de eksiktir. Devrime ilişkin belgelerin 9oğu 
Guomindang tarafından yom edildiği ya da uzun savaş yılları sıra
sında kaybolduğu için, Mao Zedung yoldaşın bütün yazılarını, özel
likle de yazılarının büyük bir bölümünü oluşturan çok sayıda mek
tup ve telgrafını derleme olanağından yoksunuz. 

2. Geniş ölçüde okunmuş olan bazı yazılar (örneğin, ' 'Köylük 
Bölge Araştırmaları ''), yazarın isteği üzerine bu basıma alınmamış
tır. Gene aynı nedenle, "Ekonomik ve Mali Sorunlar'' adlı yazının 
yalnızca Birinci Bölümü alınmıştır. 



3. Bu derlemeye açıklama ııotları cklcıııniştir. Başlıklara il işkin 
bazı açıklamalar her yazının ilk sayfasınııı altına geri kalan siyasi 
ya da öteki açıklamalarsa yazıların sonuna konulmuştur. 

4. Çiıı'de yapılan bu basım, tek bir cilt olarak ya da dört ciltlik 
• 

bir takım olarak bulunabilir. Birinci Cilt, Birinci Devrimci iç Savaş 
( 1 924- 1 927) ve İkiııci Devrimci İç Savaş ( l 927- 1 937) dönemlerini; 
• • • 

ikinci ve Uçüncü Ciltler, Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı ( l 937-
1945) dönemini; Dördüncü Cilt de, Üçüncü Devrimci İç Savaş 
( l 945- l 949) dönemini kapsamaktadır. 
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HALK YIGINLARININ BÜYÜK BİRLİGİ* 
(1919) 

Devletin çöküşü, insanlığın acıları ve toplumun itildiği karanlık, 
hepsi de son dereceye ulaştı. Elbette, yetkinleştiııııe ve reform yön
temleri arasında, eğitim, sanayileşme, ağır çabalar, yaratma, yıkma 
ve kurma, bunların hepsi kabul, ama bunlardan daha temel olan bir 
yöntem vardır ki, o da halk yığınlarının büyük birliğidir. 

Tarihi incelersek şunu buluruz ki, tarihin akışı içinde yer alan 
bütün hareketler, ne türde olursa olsun, istisnasız hepsi de belli sa
yıda halkın birliğiyle yaratılmıştır. Daha büyük bir hareket doğal 
olarak daha büyük bir birleşmeyi gerektirir ve en büyük hareket en 
büyük birleşmeyi gerektirir. Bütün bu birleşmelerin, refoıııı ve di
reniş dönemlerinde daha çok görülmesi olasılığı vardır . . .  

Temel olarak hizmet gören ideolojisi ister yeni ister eski olsun, 
ister doğru ya da yanlış olsun, zafer ile yenilgiyi belirleyen bu bir
liğin sağlamlığı ya da zayıflığıdır . . .  

(Soylular ve kapitalistler toplumun öteki güçlü kesimleri baskı
larını en uç noktaya vardırdılar) ve sonunda devletin çöküşü, in
sanlığın acıları ve toplumun karanlığa gömülüşü de en uç noktaya 
ulaştı. Bu noktada refoıııı ve direniş hareketi doğar, halk yığınları
nın büyük birliği başarılır. 

Fransa'nın halk yığınlarının büyük birliği, monarşi taraftarları
nın büyük birliğine karşı koyduğunda ve "siyasal refoıııı''un zaferi 

* Mao'nun dergisi Şiang-Çiang Pinglun No. 2 ,  3, 4 (Temmuz ve Ağustos l 9 l 9)da
ki bir makaleden alınmıştır. 
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elde edildiğinde, birçok ülke Fransız örneğini izledi ve her tür ''si
yasal reformaları" ele aldı. Soyluların büyük birliği ile kapitalistle
rin büyük birliğine karşı halk yığınlarının büyük birliğini ç ıkarınış 
ve onları ''toplumsal reform"un zaferine götürmüş olan Rusya'daki 
soı1 yılın savaşımından sonra, birçok ülke -Macaristan, Avusturya, 
Çekoslovakya, Almanya- Rusya'nın örneğini izlemiştir ve her tür 
toplumsal reformları ele almıştır. Bu zafer her ne kadar tamamlan
mamışsa da . . .  kuşkusuz tamamlanabilir ve onun bütün dünyaya ya
yılacağı düşünülebilir. 

Halk yığınlarının büyük birliği niçin böylesi11e müthiş bir etkin
liğe sahiptir? Çünkü, bir ülkedeki halk yığınları soylulardan, kapi
talistlerden ve toplumdaki öteki iktidar sahiplerinden sayıca çok da
ha fazladır . . .  

• • 

Oteki ülkelerdeki kardeşlerimizin çıkarlarını elde etmeye çalı-
• 

şırlarken bu yöntemi sık sık kullandıkarını biliyoruz. Biz de doğrul-
malı, onları izleyerek büyük birliğimizi yaratmalıyız . . .  Biz doğru
lup da bir haykırdıkmıydı, hainler tir tir titreyecekler ve kaçıp can
larını zor kurtaracaklardır . . .  

• 

insanlara acı çektiren zorbalara karşı direnmek için büyük bir 
birlik yaratmak istiyorsak ve kendi öz çıkarlarımızı kollamak isti
yorsak, zorunlu olarak bu birliğe temel hizmeti görecek birçok kü
çük birliklere sahip olmamız gerekir . . .  Koşullarımız ve meslekleri
miz farklı olduğu için, ortak çıkarlarımız alanında da az çok belli 
farklılıklar olacaktır . . .  Bu yüzden, ortak çıkarlarımız için savaşım 
yöntemi (birlik) de az çok belli farklılıklar gösterecektir . . .  

Biz köylüyüz ve bu yüzden çeşitli çıkarlarımız için, bizim gibi 
toprakta çalışan başkalarıyla birleşmek istiyoruz. Toprakta çalışan 
bizlerin çıkarlarını ancak kendimiz koruyabiliriz! . .  Toprak ağaları 
bize nasıl davranıyorlar? Kiralar ve vergiler ağır mı, hafif mi? Ev
lerimiz yaşamaya elverişli mi, değil mi? Karınlarımız tok mu, değil 
mi? Yeterli toprağımız var mı? Köyde işleyecek toprağı olmayanlar 
var mı? Bu sorunlara sürekli yanıt aramalıyız . . .  Biz işçiyiz, çeşitli 
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çıkarlarımız için bizim gibi işçi olanlarla birleşmek istiyoruz . . .  Üc
retlerimizin düzeyi, çalışma gününün uzunluğu, kar hisselerinin eşit 
ya da eşitsiz paylaşılması gibi bizi ilgilendiren böyle sorunlara bir 
çözüm aramamazlık edemeyiz . . .  

Biz öğrenciyiz, yiı ıııinci yüzyılda yaşarken bizi gene eski tören
lere ve eski yöntemlere uymaya zorluyorlar. Ülke hemen hemen 
mahvolmak üzereyken, gene de yurdumuzu sevmemizi yasaklayan 
afişler yapıştırıyorlar . . .  Biz kendi öz birliğimizi istiyoruz . . .  Biz ka
dınız, bir ızdırap denizinde daha da derine batırılıyoruz, kendi bir
liğimizi kurmak istiyoruz. 
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. . .... .... 

YENi BiR ALTIN ÇAGA DOGRU* 
( 1 920) 

Dünyadaki e11 büyük sorun 11edir? En büyük sorun, yemek için 
yiyecek bulmaktır. En büyük güç nedir? En büyük güç, halk yığın
larının birliğidir. Neden korkmamalıyız? Öte-dünyadan korkmama
lıyız. Hayaletlerden korkamamalıyz. Ölülerden korkmamalıyız. 
Bürokratlardan korkmamalıyız. Militaristlerden korkmamalıyız. 
Kapitalistlerden korkmamalıyız . . .  

An bu andır! Dünyadaki büyük dalga, gitgide daha da şiddetle
nerek ilerliyor! . .  Ona uyan yaşayacak, karşı koyan yok olacak . . .  

Dünya savaşının ve yaşamlarındaki acılığın bir sonucu olarak, 
birçok ülkelerdeki halk yığınları ansızın her türden eylemlere giriş
tiler. Onlar, Rusya'da aristokratları ve zenginleri devirip alaşağı et
tiler . . .  Kızıl bayrağın ordusu dalgalar halinde doğuya ve batıya ya
yılıyor, çok sayıdaki düşmanları silip süpürüyor . . .  Tüm dünya bu
nunla sarsılmıştır . . .  Çin Setti ile Çin Denizi'nin çevrelediği alan 
içindeyse, 4 Mayıs Hareketi doğdu. Bayrağı güneye doğru , Sarı Ne
hir'den Yangze'ye ilerledi. Kanton'dan Hankov'a birçok gerçek ya
şam dramı oynandı; dalga, Tungting Gölü'nden Min Nehri'ne doğ
ru kabarıyor. Yer gök ayaklanmakta, hainler ve alçaklar kurtuluşu 
kaçmakta buluyorlar. Evet! Bütün bunları biliyoruz! Uyandık artık! 

'' Husiaııg Çiaııg Pinglun dergisiııin Tenııııuz 1 9  l 9'daki ilk sayısı için Mao tarafın
dan yazılnıış nıanifestodan ve aynı dergininin Temmuz ve Ağustos 1 9  i 9'daki 2-
4 Nlı.lu sa}·ı larında ba.�ılnıış "Halk Yığınlarının Büyük Birliği" adlı nıakalesin
den alınmıştır. 
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Bu dünya bizim, bu ulus bizim, toplum bizim toplumumuzdur. Biz 
konuşmazsak, kim ko11uşacak? Biz eyleme geçmezsek, kim geçe
cek? Biz ayaklanıp savaşmazsak, kim ayaklanıp savaşacak? . .  

Güçsüzlüğümüzüı1 kaynağı esas olarak güçsüz oluşumuzda de
ğil, pratikten yoksun oluşumuzda yatar. Çünkü, binlerce yıldır, yüz
milyonlarca Çinli, bir köle yaşamına itilmiştir. Yalnızca bir tek kişi 
-''imparator''- köle değildi, daha doğrusu o da ''uhrevi alem''in kö
lesiydi. İmparator her şeyi denetlediği için hiçbir pratik fırsatı veril
medi bize . . .  

Bir an bile gecikmeye tahammülü olmayan halk yığınlarının yü
ce birliğinin gerçekleştirilmesi için, daha enerjik biçimde hareket 
etmemiz gerekmektedir. Bizim Çin halkımız, doğuştan büyük bir 
enejiye sahiptir. Baskı ne kadar şiddetliyse, ona karşı direnç de o 
kadar büyüktür ve uzun bir süre birikmiş olan şey kuşkusuz aniden 
patlayacaktır. Çin halkının yüce birliği başarılmalıdır. Hepimiz ça
ba göstermeli, hepimiz en son gücümüzle ilerlemeliyiz. Altın çağı
mız, aydınlık ve muhteşem çağımız, ilerdedir. 
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BAYAN ÇAO'NUN iNTiHARI* 
( 1 919) 

Bir kişiye intihar kararı verdiren tamamen o kişinin içinde bu
lunduğu durumlardır. 

Bayan Çao'nun başlangıçtaki düşüı1cesi ölümü aramak mıydı? 
Tam tersine, yaşamı istiyordu. Eğer yaşamak yerine Bayan Çao ölü
mü arayarak sona erdiyse bu onu içinde bulunduğu durumların ölü
me itmesi nedeniyledir. Bayan Çao'nun kendini içinde bulduğu du
rumlar, şunlardı : 1 )  Çin toplumu; 2) Çangia'da Nanyeng Soka
ğı'ndaki Çao ailesi; 3) Kocalığa istemediği kimsenin ailesi, 
Çangşa'da Kontzuyüen Sokağı'ndaki Vu ailesi. Bu  üç etken, bir üç
gen kafes halinde demirden üç ağ oluştuı·111uştur. Bu üç ağın içine 
bir kez yakalanınca, mümkün her yolu deneyerek yaşamı araması 
boşunaydı. Yaşamayı sürdüı ıııesi için hiçbir yol yoktu. Yaşamın ter
si ölümdür ve Bayan Çao böylece ölüme zorlandığını duydu . . .  
Eğer, bu üç etkenden biri demir bir ağ olmasaydı ya da bu ağlardan 
biri çözülmüş olsaydı, Bayan Çao kuşkusuz ölmüş olmayacaktı. l )  
Eğer Bayan Çao'nun ebeveyni, zorlamaya başvurmamış da Bayan 
Çao'nun  özgür iradesini kabu llenmiş olsaydı, kuşkusuz Bayan Çao 
ölmemiş olacaktı; 2) eğer Bayan Çao'nun ebeveyni, zora başvurma
mış da Bayan Çao'nun gelecekteki kocasının ailesine görüşünü 
açıklamaya, reddedişinin nedenlerini açıklamaya izin vermiş, so
nunda gelecekteki kocasının ailesi onun görüşünü kabul etmiş ve 

* Cangşa'da Ta Kung Pao dergsinde, 1 6  Kasım 1 9 1 9'dan it ibaren yayımlanan çeşit
l i makalelerden alınmışıır. 
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birey olarak özgürlüğüne saygı gösteııııiş olsaydı, kuşkusuz bayan 
Çao ölmemiş olacaktı; 3) onun özgür iradesini ebeveyni ve gele
cekteki kocasının ailesi kabul etmeyi reddetmiş olsa bile, eğer bir 

• 

kimsenin ebeveyninin evinden kaçıp başka sığınacak bir yer bula-
bilme olgusunun şerefsizce değil de şerefli bir şey olarak düşünül
düğü tümüyle yeni bir dünya olsaydı, bu durumda da kuşkusuz Ba
yan Çao ölmemiş olacaktı . Eğer bugün Bayan Çao ölüyse, bunun 
nedeni üç demir ağ tarafından sıkıca kuşatılmış olmasıdır (toplum, 
kendi ailesi, gelecekteki kocasının ailesi); yaşamayı boşuna aradı 
ve sonunda ölümü aramaya yöneltildi . . .  

Dünkü olay önemlidir. Olay, başkalarınca hazırlanan utanç verici 
evlenmeler sistemi nedeniyle, toplumsal sistemin karanlığı, bireysel 
iradenin yadsınması ve bir kimsenin kendi eşini seçme özgürlüğünün 
yokluğu nedeniyle oldu. Umulur ki, ilgili kişiler bu olayın bütün 
özellikleri üzerine fikir söylesinler ve kendi aşkını seçme özgürlüğü 
nedeniyle, bir şehit ölümüyle ölen kızın onurunu savunsunlar . . .  

Ebeveynin ailesi ve gelecekteki kocanın ailesi, hepsi de topluma 
bağımlıdırlar; her ikisi de toplumun parçasıdır. Ebeveyninin ailesi
nin · ve gelecekteki kocanın ailesinin bir cinayet işlediğini, ama bu 

• 
cinayetin kaynağının, toplumda yattığını anlamalıyız. Iki ailenin 
kendisinin bu cinayeti işlediği doğrudur, ama suçluluğun büyük bir 
kısmı onlara toplum tarafından geçirilmiştir. Üstelik, eğer toplum 
iyi olsaydı, o aileler bu suçu işlemek isteselerdi bile, bunu yapma 
fırsatını bulamayacaklardı . . .  

Bu toplum, Bayan Çao'yu ölüme götüı111üş olan etkenler taşıdı
ğından, son derece tehlikelidir. Bayan Çao'nun ölümüne neden ola
bildi; aynı biçimde Bayan Çieh'in, Bayan Sun'un, ya da Bayan Li'nin 
ölümüne de neden olabilirdi. Kadınlan olduğu gibi erkekleri de öldü
recek niteliktedir. Bizim hepimiz, olası kurbanlar olarak, bize öldürü
cü bir darbe indirebilecek bu tehlikeli şeyin önünde sıkıntılı olalım. 
Yüksek sesle protesto etmeli, henüz ölü olmayan öteki insanları uyar
malı ve toplumumuzun sayısız kötülüklerini ayıplamalıyız . . .  

' 

27 



Eğer evleı1me refoııııu için bir kampanya düzenlersek, her şeyden 
önce kaldırılması gereken, evlenme üzerine olan batıl inançlar ve en 
başta evlenmelerin yazgı tarafından önceden belirlendiği inancıdır. 
Bir kez bu inançlar kaldırılırsa, arkasında evlenmelerin ebeveyn tara
fından düzenlenmesinin saklandığı bahane aynı anda yok olur, sonra 
da ''karıkocanın toplum tarafından kararlaştırılamayacağı'' kavramı 
toplumda hemen belirecektir. Ve karı kocanın toplum tarfından karar
laştırılamayacağı kavramının ortaya çıkmasıyla, sayılamayacak çok-

• 

lukta bir aile devrimi ordusu doğacak, evlenme özgürlüğü ile sevme 
özgürlüğünün büyük dalgası Çin'i baştan başa saracaktır . . .  

• 

intihara karşı tutumum onu reddetmektir . . .  hedefi her şeyden ön-
ce yaşamaya çalışmak olaı1 insan, doğal eğilimine karşı duııııayacak 
ve ölmek istemeyecektir. İkincisi, her ne kadar intihar, toplumun 
insanları bütün umutlarından yoksun bırakması olgusundan kaynak
lanıyorsa da . . .  yitirdiğimiz umudu yeniden kazanmak için topluma 

•• 

karşı savaşım veııııeliyiz . . .  savaşarak ölmeliyiz. Uçüncüsü, eğer 
insanlar kendi yaşamlarına cesaretle son verenlere saygı gösteri
yorlarsa, bu, asla intiharın kendisine saygı değil, daha çok intihar 
eden kişiye esin veren ''kaba kuvvete direniş''in cesur ruhuna saygı
dır . . .  

Bir kimse için kendi canına son veı·ıııektense, savaşarak ölmek 
çok daha iyidir. Savaşımın hedefi ''başkaları tarafından öldürülmek'' 
değil, ''gerçek bir kişiliği ortaya koymaya yönelik bir yere ulaş
mak''tır. Eğer bir kişi bütün çabalarına karşın bunu elde edemez de 
ölene dek çarpışır ve kendini feda ederse, o zaman o dünyadaki en ce
sur kişi olacak ve trajedisi insanların aklında büyük bir iz bırakacak
tır! . .  
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KOMÜNİZM VE DİKTATÖRLÜK* 
(1 920) 

Gangşa'daki konferansında Russell . . .  komünizm lehine, ama iş
çiler ve köylülerin diktatörlüğüne karşı bir tavır aldı. O, bir kimse
nin varlıklı sınıfların bilinçlerini değiştirmek için eğitim yöntemini 
kullanması gerektiğini; böylece özgürlüğü sınırlamanın, savaşa ve 
kanlı devrime başvuı ıııanın zorunlu olmayacağını söylüyordu . . .  
Russel'in görüşüne itirazım birkaç sözcükle belirtilebilir: ''Bu, tü
müyle bir teori olarak çok iyidir, ama pratikte geçerliliği yoktur. '' 
Eğitim, 1 )  para, 2) kişiler ve 3) araçlar gerektirir. Günümüz dünya
sında, para tümüyle kapitalistlerin ellerindedir. Eğitime kumanda 
edenler ya kapitalistlerdir ya da kapitaistlerin köleleridir. Günümüz 
dünyasında, eğitimin en önemli iki aracı ,  okullar ve basın, tamamen 
kapitalist denetim altındadır. Kısacası günümüz dünyasında eğitim, 
kapitalist eğitimdir. Eğer çocuklara kapitalizmi öğretirsek büyü
düklerinde, bu çocuklar da ikinci kuşağın çocuklarına kapitalizmi 
öğreteceklerdir. Eğitim, kapitalistlerin ellerinde kalmaktadır. Bun
dan başka, kapitalistler, kapitalistleri korumak ve proletaryayı en
gellemek için yasalar geçirecek ''parlamentolara'' sahiptirler; bu ya
saları uygulamak ve yasaların içerdiği avantaj ve önlemleri zorla
mak için ' 'hükümetlere'' sahiptirler; kapitalistlerin iyi durumlarını 
korumak ve proletaryanın istemlerini bastıııııak için ''ordulara'' ve 
''polise'' sahiptirler; zenginliklerinin dolaşımında depo hizmeti gö-

,. Ka.�ım l 920'de ve Ocak 1921  'de Çai Hoşen'e yazılmış ve Hunan Lişi Zuliao der-
gisi, No.9, 1 959'da yayımlanmış olan iki mektuptan alınmıştır. 
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rccek "bankalara'' sahipt irler; 111alların üretiınini tekel altına alma
ları111 sağlayan "fabrikalara'' sahiptirler. Bu nedenle, eğer komünist
ler siyasal iktidarı ele geçirmezlerse, dünyada herhangi bir sığınak 
bulamayacaklardır; bu durumda eğitime nasıl kumanda edebilirler
di? Bu baakımdan, kapitalistler eğitime kumanda etmeyi ve kapita
lizmi övüp göklere çıkarmayı sürdürmelidirler ki, proletaryanın ko
mü11ist propaganadasıyla fikir değiştirenlerin sayısı günden güne 
azalsın. Sonuç olarak, kapitalistleri eğitme yönteıninin geçerliliği 
olmadığına inanıyorum. Şimdi söylediklerim bunun birinci ne
denini oluşturur. İki11ci neden ise, zihni alışkanlıklar ilkesine ve in
sanlık tarihi11e ilişkin gözlemlerime dayanarak, bir kimsenin kapi
talistlerin komünizme dönüşmesini kesinlikle umut edemeyeceği 
kanısında oluşumdur. Eğer bir kimse onları dönüştürıııek için 
eğitim gücü kullanırsa, eğitimin iki aracının -okullar ve basın- ta
mamen ya da hatta önemli bir kısmının denetimini elde edemiyece
ği için, o kimsenin, propaganda aracı olarak değil yalnız bir ağazı 
ve bir dili, hatta bir ya da iki okulu ve gazetesi olsa bile . . .  bu, ka
pitalizm taraftarlarının kafa yapısını birazcık olsun değiştirmek için 
gerçekten yeterli olamaz; öyleyse bir kimse kapitalizm taraftarları
nın pişman olup iyiye yöneleceklerini nasıl umabilir? Psikolojik ba
kış açısından bu kadarı yeterli. Tarihsel bakış açısından ise . . .  hiçbir 
despotun, emperyalistin ve militaristin halk tarafından devrilmeksi
zin kendi özgür iradesiyle tarih sahnesini terkettiği tarih boyunca 
hiç görülmemiştir. I .  Napolyon kendini imparator ilan etti, başarısız 
oldu; sonra, ili. Napolyon da öyle, Yuan Şihkay başarısız oldu; son
ra, ne yazık, Tuan Çiyui de öyle. Şimdi söylediğimden, gerek 
psikolojik gerek tarihsel bakış açısından, eğitim alanındaki birkaç 
zayıf çabanın gücüyle kapitalizmin devrilemeyeceği anlaşılabilir. 
Bu, ikinci kanıttır. Üçüncü bir kanıt da var, en güvenilir ve çok 
önemli bir kanıt, gerçeklikteki önemi daha da fazla. Komünizm he
define ulaşmak için eğer biz barışçı araçlar kullanırsak, bunu nihai 
olarak ne zaman başaracağız? Varsayalım ki bir yüzyıl gereklidir, 
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proletaryanın aralıksız feryatlarıyla dolu bir yüzyıl. Bu durum kar
şısında hangi koı1umu be11imseyeceğiz? Proletarya, burjuvaziden 
sayıca kat kat büyüktür; eğer proletaryanın insanlığın üçte ikisini 
oluşturduğunu varsayarsak, o halde yeryüzünün bir milyar beşyüz 
milyon insanından bir milyarı proletaryadır (belki de rakam daha da 
yüksektir), bu yüzyıl boyunca geri kalan üçte bir kapitalist, prole-

• • 

taryayı zalimce sömürecektir. Buna nasıl dayanabiliriz? Ustelik, 
proleta.rya zaten kendisinin zenginlik sahibi olması gerektiği olgu
sunun, çektiklerinin gereksiz olduğu olgusunun bilincine vardığı 
için, proleterler hoşnut değillerdir ve komünizm için bir istek doğ
muş ve bu zaten bir olgu durumuna gelmiştir. Bu olguyla yüz yüze
yiz, onu görmezlikten gelemeyiz. Bunun bilincine vardığımız za
man eyleme geçmek isteriz. Kanımca Rus Devrimi'nin aynı zaman
da her ülkedeki radikal komünistlerin her gün daha da güçlenmele
rinin, çoğalmalarının ve daha sıkı bir biçimde örgütlenmelerinin ne
deni budur. Bu doğal sonuçtur. Üçüncü kanıt budur. 

Anarşizme ilişkin kuşkularımla ilgili bir nokta daha var. Savım, 
iktidar ve örgüt olmadan bir toplumun yalnızca olanaksız oluşuyla 
ilgili değildir. Böyle bir toplumun kurulması ve onun nihai biçimi
ni alması yolundaki zorlukları da belirtmek isterim. Bütün bu 
belirtilen nedenler yüzünden, mutlak özgürlük, anarşizm ve hatta 
demokrasi üzerine şimdiki görüşüm, bunların teoride iyi, ama pra
tikte geçerliliği olmadığıdır. 
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ULUSAL DEVRİMDE TÜCCARLARIN ROLÜ* • 

( 1 923) 

Şimdiki hükümet darbesi, politikayı ısrarla yadsıyan tüccarları 
• 

canlandırdı ve onları ansızın politikaya dikkat gösteı ıııeye yöneltti. 
Bu çok iyi bir haber! . .  Şanghay Ticaret Odası . . .  tüm ulusa bir bil
diri yayınladı. Bildiri şöyle diyor: ''Ülkeyi temsil eder durumda 
olan ve siyasal iktidan gaspetmiş bulunan Zao Kan ile Kay Ling
vey'in herhangi bir eylemini bu ayın l4'ünden itibaren halkımızın 
kabul etmeyeceğini Çinlilere ve yabancılara şerefle bildiııııeyi gö-

l '' ze a ıyoruz . . .  
Aynı zamanda, Ticaret Odası ''halkın iradesini temsil edemeye

cek olan'' ulusal meclisi tanımamaya karar verdi ve üstelik ulusun 
işleriyle olumlu bir biçimde uğraşacak bir organ olarak demokratik 
bir komite örgütlemeye karar verdi. Bu eyleme . . .  tüccarların poli
tikaya karışmalarının ilk hareketi ve üç yıldır susan tüccarların şim
di korkunç tonda konuşmalarının bir belirtisi olarak bakılabilir. 

Çin'deki şimdiki siyasal sorun, ulusal devrim sorunundan başka 
bir şey değildir. Hiyaneterini gerçekleştirıııek için ortaklık kuran 
militaristler ile yabancı emperyalizmi alaşağı etmek için halk gücü
nü kullanmak, Çin halkının tarihsel görevidir. Bu devrim tüm bir 
halkın görevidir. Tüccarlar, işçiler, köylüler, öğrenciler ve öğret
menlerin hepsi de devrim çalışmasının bir bölümünde sorumluluk 
almak zorundadırlar; ama tarihsel zorunluluk ve ınevcut eğilimler 

* Siangıao dergisi, No.3 1 -32 ( 1 1  Temmuz 1 923)"ıe basıl;ın "Pcking Hükümcı 
Darbesi ve Tüccarlar" makalesinden alınmıştır. 
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nedeniyle, ulusal devrimde tüccarların sorumlu olmaları gereken iş, 
halkın geri kalanının yüklenmeleri gereken işten hem daha acil hem 
de daha önemlidir. Biliyoruz ki, yansömürge Çin'in bu politikası, 
tüm ülke halkının üstüne çifte bir baskı koymak için militaristler ile 
yabancı güçlerin birleşmiş olması gerçeğiyle belirgindir. Tüm ülke 
halkı, doğal olarak bu tür çifte ezilme altında derin bir acı çekmek
tedir: Ancak, bu acıları en şiddetli ve en acil olarak duyanlar, tüccar
lardır. Herkes biliyor ki tikin ve gümrükler tüccaralar için öli.in1 ka
lım sorunlarıdır. ''Likiıı ''i kaldıı ıııak ve gümrük tarifelerini yükselt
mek'' için tüccarların baskılı istekleri en güncel çıkarların ın dile ge
tirilmesidir. Ama tikin'i kaldırıııak ve tarifeleri yükseltmek kolayca 
yapılabilecek bir şey değildir, çünkü tikin'i kaldırmak militaristlerin 
çıkarlarını zedelemekte, tarifeleri yükseltmek de, yabancı emperya
lizmin çıkarlarını zedelemektedir. Eğer tikin tümüyle kaldırılırsa, 
militaristler günden güne zayıflayacak ve tüccarlar şişmanlayacak. 
Bu durumda ise militaristleri alaşağı etmek için tüccarların bir bağır
ması yetecek. Ama akıllı militaristler bu biçimde bir taş kaldırıp 
kendi ayağını incitmek gibi aptalca bir şeyi kesinlikle yapmayacak
lardır. Ve eğer bir kimse yabancı mallar üstündeki tarifeleri dikkate 
değer bir biçimde yükseltirse, ya da hatta anlaşmalarla değişmez ta
rifeleri kaldırarak, Çinlilerin kendilerince konulan koruyucu tarife
lerle onları değiştiı·ıııeye, böylece Çinli tüccarları engelleyen zincir
leri kaldıııııaya dek giderse, ülkenin sanayisi ve ticareti hızla gelişir 
ve yabancı mallar artık Çin'de tutunamaz hale gelir. Kurnaz yabancı 
emperyalistlerin böyle bir aptallığı yapması daha da az bir olasılık
tır . . .  B ir yandan yabacı güçlerle militaristlerin, öte yandan da tüc
carların konumlan gerçekten uzlaşmaz durumdadır . . .  

Şimdiye dek ''barışsever'' olan ve bir devrimi zorunlu kılan siya
sal dönüşümü hiçbir zaman akıllarına getirmeıniş olan bu tüccarlar, 
"asker sayısınınn azaltılınası ,  anayasanın uygulanması ve mali re
formlar'' yolunda birkaç telgrafla bu işin üstesinden gelemezlerdi. 
Devrimin kendi kişisel katılmalarını zorunlu kıldığını ve ancak tüm 
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halka örgütlenme çağrısında bulunarak ve bir yığ111 hareketi yarata
rak devrimci bir gücün ortaya konulabileceğini de hiç akıllarına ge
tirmemişlerdi. Hatta siyasal refoııııun, siyasal bir parti gerektirme
diği11i ve Guomindang'ın devrimci çabalarını irdelemenin gereksiz 
olduğunu düşünecek kadar ileri gittiler. Kahkahayla sarsılmadan bu 
toy ve çekingen tutumları, şimdiki durumlarıyla karşılaştırmak ola
naksızdır. Hiikümet daı·besi karşısındaki tutumlarında Şanghay 
tüccarlarının eylemlerine bakarak, tutumlarını zaten değiştirdikleri
ni, pasifliklerini attıklarını, devrimci yöntemleri benimsediklerini, 
ulus sorunları için cesaretle sorumluluk yüklenmeye çağrıda bulun
duklarını ve bu yolda hızla ilerlediklerini biliyoruz. 

Şanghay tüccarları doğrulmuş ve harekete geçmişlerdir. Şang
hay'in dışındaki tüccarlarıı1 da doğrulacaklarını ve birlikte eyleme 
geçeceklerini umuyoruz. Şimdiki durum, yangın bacayı sarmışçası
na olanca ağırlığıyla üzerimize çökmüştür ve bir kez daha aymazlı
ğa düşmemize izin veııııemektedir. Şimdi devrimi başaııııak için 
tüm ulusu birleştiııııeliyiz. Tüccarlar arasında hizipleşmeye göz yu
mulamaz. Bilmelidirler ki, yabancı güçler ve askeri yönetim, bütün 
tüccarların, aynı zamanda tüm ulusun ortak düşmanıdırlar. Üstelik, 
başarılı bir devrimden sonra elde edilen yararlar, ortak yararlar ola
caktır. Ortak düşmanı alaşağı etmek ve ortak çıkarı sağlamak için 
birleşmek ve savaşım veııııek esastır. Tüccarların örgütü ne ka
dar geniş olursa, etkileri o kadar büyük, tüm halkı yönlendiı·ıııe ye
tenekleri o kadar büyük ve devrimin başarısı o kadar çabuk olur! 

Sonuç olarak, tüm ülkenin tüccarları için bir uyarımız var: 1 )  
Devrimin büyük amacına ulaşmak, kolay iş değildir, hatta yabancı 

• 

güçler ile militaristlerin çifte baskısı altındaki bir ülkede,0Çin'de, 
daha da zordur. Tek çözüm, tüm ülkenin tüccarları, işçileri, köylü
leri, öğrencileri ve öğretmenlerine, aynı zamanda ulusumuzu oluş
turan ve ortak bir eziliş altında acı çeken öteki öğelerine çağrıda bu
lunmak ve sıkıca kenetlenmiş birleşik bir cephe kurıııaktır. Tüc-

• • 

carlar ve Oğretmenler Birliği'nin işçilere katılmayı reddettiklerinde 
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ortaya çıkan geçmiş deneyimden öğrendiğimiz dersi artık gözden 
uzak tutmamalıyız. 2) Şimdi bu devrimde, ilk adımlarını zaten ce
saretle atmış bulunan tüccarların, ikinci adımlarını da aynı cesaret
le atmaları . . .  ileri doğru ilerlemeye çalışmaları ve hedeflerine ulaş
madan asla duııı1amaları gerekmektedir. Her şeyden önce en ufak 
bir engelle karşılaştıkları zaman, asla duı ıııamaları ya da yabancı 
güçler ve militaristlerle uzlaşma gibi yanlış bir yola sapmamaları 
gerekmektedir. Herkes inanmalıdır ki, hem kendini hem de ulusu 
kurtaı ıııanın tek yolu, ulusal devrimdir. Tarih boyunca ortya çıkan 
birçok devrimci davalar, bize örnek ve kılavuz olarak yararlı olabi
lirler. Artık karşı karşıya olduğumuz koşullar, bizi tarihsel bir göre
vi yerine getirıııeye çağırıyor.,Artık bunu inkar edemeyiz. Devrim
ci yöntemlerle -yeni bir çağ açmak ve yeni bir ulus kurmak- Çin 
halkının tarihsel görevidir. Bunu asla akıldan çıkarmamalıyız. 
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AMERiKA EN KANLI CELLAT* 
( 1 923) 

Geçmişte, bazı tüccarlar Amerika'ya baLılca inanırlardı. Ameri
ka'nın Çin'e yardım eden iyi bir dost olduğuna iyice inanırlardı; 
Atnerika'nıı1 gerçekte cellatların en kanlısı olduğunu bilmiyorlardı. 

• • 

Orneğin, tüccarlar gibi tüm ulusun karşı çıktığı Zao Kun'a siyasal 
iktidarı ele geçirmesi için Aınerika'nın nasıl gizliden gizliye yardım 
ettiğini düşünün; bundan başka, tüccarların isteği olan, pamuğun 
ihracatını yasaklama politikasını engellmek için Amerika'nın nasıl 
en büyük çaba gösterdiğini düşünün. Bunlardan ve daha başka bir
çok örneklerden, Amerika'ya batılca inanmanın bir hata olduğunu 
görebiliriz. 

* Hazir<ın l 923'teki "Peking Hükün1eı Darbesi ve Tüccarlar" adlı nıakaleden alın
mıştır. (Bölüm ili, "Ulusal Devrimde Tüccarların Rolü" nün noıuna bakınız.) 
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ÇİN HÜKÜMETİ VE YABANCILAR* 
( ı 923) 

Sık sık diyoruz ki: ''Çin Hükümeti yabancı efendilerin ticaretha
nesidir. '' Belki de buna iı1anmayanlar vardır. Aynı zamanda diyoruz 

• 

ki: ' 'Yabancıların (özellikle Ingilizlerle Amerikalıların) gösterdiği 
sahte dostluk, Çin halkını iliklerine dek sömürmek için yalnızca bir 
'sevgi' gösterisidir." Belki buna da inanmayanlar vardır. Yabancıla
rın muhalefeti nedeniyle pamuk ihracı üzerindeki yasaklamanın 
kalkmasından bu yana bir ölçüde söylediklerimize inanmak olanak
sızdır. Şimdi de yabancılar hükümete Çekiang'da sigara vergisini 
kaldırmak için baskı yaptıklarından inanmamak biraz daha olanak
sız olmuştur . . .  

İngiliz ve Amerikan firmalarınca üretilen sigaralardan küçük bir 
kısmı İngiltere, Amerika ve Japonya'dan ithal edilir, büyük bir kıs
mı da Şanghay, Hankov ve Çin'in daha başka yerlerinde kurulmuş 

• 

fabrikalarda Çin tütünü ve Çin emeği kullanarak, Ingiliz ve Ameri-
kan tüccarlarınca imal edilir, bu sigaralar için fabrika çıkışında "an
laşmalar'' uyarınca ufak bir vergi ödenir. Sonra bunlar büyük mik
tarlar halinde çeşitli illere taşınır, bunları Çin'in ''serbestçe'' vergi
lendiııııesine gene izin verilmez. Yalnızca Çekiang ilinde, sigarala
rın satış tutarı yılda l O milyon yuan'ın üzerindedir. Tüm ülke ölçü
sünde yıllık sigara satışı için kesin bir toplam rakam vermek ola
naksızdır. Yalnızca Çekiang'daki satışlar esas alındığında bunun 

" Siangtao dergisi, No. 38, 29 Ağustos 1 923. 
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200 milyon yuan'ın üstünde olması gerekir. Gerçekten bu ''korkutu
cu'' bir rakamdır! 400 milyon kardeşimden bir an düşünmelerini is
tiyorum: Yabancıların bu ''dostluğu'' gerçekten ne anlama geliyor? 

Çin Hükümeti'nin ''Bakanlar Kurulu'' gerçekten hem razı edile
bilir hem de onunla mutabık kalınabilir. Eğer yabancı efendileri
mizden biri yellense kokusu Bakanlar Kurulu'na mis gibi gelir; eğer 
yabancı efendilerimiz pamuk ihraç etmek isterse, Bakanlar Kurulu 
pamuk ihracatı üzerindeki yasağı anında kaldırıverir; eğer yabancı 
efendilerimiz sigara ithal etmek isterse Bakanlar Kurulu anında 
''telgrafla çeşitli illere sigara vergisini toplamayı durduııııa yöner
gesi verir''. Gene, 400 milyon kardeşimden bir an düşünmelerini is
tiyorum. Çin Hükümeti'nin, yabancı efendilerin ticarethanesi oldu-

• 

ğu doğru değil mi? 
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ÇIN TOPLUMUNDAKi SINIFLARIN TAHLiLi* 

Maı·t 1926 

Düşmanlarımız kimlerdir? Dostlarımız kimlerdir? Bu, devrimin 
en önemli sorunlarından biridir. Çin'de daha önceki bütün devrimci 
mücadelelerin çok az ilerleme sağlamasının temel nedeni, gerçek 
düşmanlara saldıı·ıııak üzere, gerçek dostlarla birleşmeyi başarama
mış olmalarıdır. Devrimci bir Parti kitlelerin rehberidir; devrimci 
Parti, kitleleri yanlış yola sokarsa, devrimi yolundan saptıtırsa, hiçbir 
devrim başarıya ulaşamaz. Devrimi kesin olarak başarıya ulaştırabil
mek ve kitleleri yanlış yola sokmaktan kaçınabilmek için, gerçek düş
manlarımıza saldıııııak üzere, gerçek dostlarımızla birleşmeye dikkat 
etmeliyiz. Gerçek dostları gerçek düşmanlardan ayırt etmek için, Çin 
toplumundaki çeşitli sınıfların ekonomik durumlarının ve bu sınıfla
rın devrim karşısındaki tutumlarının genel bir tahlilini yapmalıyız. 

Çin toplumundaki çeşitli sınıfların durumu nedir? 

" Mao Zedung Yoldaş, bu yazıyı, o sırada Parti içinde ortaya çıkan iki sapmayla 
mücadele amacıyla kaleme aldı. Başını Cen Dusiu'nun.çektiği, birinci sapmanın 
temsilcileri yalnızca Guomindang'la işbirliği yapılmasını savunuyor, köylüleri göz 
ardı ediyorlardı; bu, sağ oportünizmdi. Başını Çang Guoıao'nun çektiği, ikinci sap
manın temsilcileriyse, yalnızca işçi hareketini savunuyor, gene aynı şekilde köylü
leri göz ardı ediyorlardı; bu da, "sol" oportünizmdi. Her iki sapma da kendi güçle
rinin yetersiz olduğunu faik etmekle birlikte, nereden destek arayacaklannı ve sa
yıca en fazla mütıefıki nereden bulacaklarını bilmiyorlardı. Mao Zedung Yoldaş, 
köylülüğün, Çin proletaryasının en güçlü ve sayıca en büyük müıtefiki olduğunu 
gösterdi ve böylece Çin Devrimi'nin baş müttefikinin kim olduğu sorununu çözdü. 
Ayrıca, milli burjuvazinin yalpal;ıyan bir sınıf olduğunu ve devrimin yükselişi sıra
sında, sağ kanadının emperyalisılerin safına geçmesiyle, bu sınıfın parçalanacağını 
daha o sırada söyledi .  Mao Zedung'un bu görüşü 1 927'deki olaylarla doğrulandı. 
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Topı·ak Ağalaı·ı Sıı11fı ı·e Konıpı·adoı· Sınıfı 1 

Ekonomik bakımdan geri ve yarısömürge bir ülke ·olan Çi11'de, 
• 

toprak ağaları sınıfı ve komprador sıı1ıfı tamamen uluslararası burju-
vazinin bir parçasıdır; bunlarıı1 varlığı ve gelişmesi emperyalizme 
bağlıdır. Bu sınıflar, Çin'i11 en geri ve en gerici üretim ilişkilerini tem
sil ederler ve üretici güçlerin gelişmesi11i engellerler. Bu sıı1ıfları11 var
lığı Çiı1 Devrimi'nin amaçlarıyla asla bağdaşmaz. Büyük toprak ağa
ları sı11ıfı ve özellikle de büyük komprador sınıfı her zaman emperya
lizıni11 safıı1da yer alıı· ve eı1 karşıdevrimci grubu oluşturur. Etati.rtleı·2 

ve Guomiı1daı1g'ın sağ kanadı bu sıı1ıfların siyasi temsilcileridir. 

Oı·ra Buıjuvazi 
' 

Bu sıı1ıf Çiı1'iı1 şehirleri ve köylük bölgelerindeki kapitalist üre-
tim ilişkilerini temsil etmektedir. Esas olarak milli burjuvazinin3 

meydana getirdiği orta burjuvazi, Çin Devrimi'ı1e karşı tutarsız bir 
tutum takıı1ır; yabancı sermayeniı1 darbeleri ve savaş ağalarının 
baskısı altında inlerken, emperyalizme ve savaş ağalarına karşı, bir 
devrimin gereğini duyar ve devrimci hareketi destekler; ancak ülke 
içinde proletaryanın devrime militanca katılması ve ülke dışında da 
uluslararası proletaryanın etkin desteği sonucunda, devrimin kendi 
sınıfının büyük burjuva olma umudunu tehdit ettiğini sezince, dev-

, 
rime karşı kuşkucu bir tutum alır. Bu sınıf, siyasi bakımdan tek bir 

1 Başlangıçta komprador denilirken, yabancı bir ticari kuruluşta çalışan bir Çinli 
yönetici ya da Çinli bir yüksek memur kastediliyordu. Kompradorlar, yabancı 
ekonomik çıkarlara hizmet ederlerdi, emperyalizm ve yabancı seııııayeyle ya
kın ilişki leri vardı .  

2 Etatistler, o sıralar Çin Etatist Gençlik Birliği'ni kuran, bir avuç aşağılık faşist 
politikacıydı. Bu kuruluş daha sonra, Çin Gençlik Partisi adını aldı. Bunlar, 
Komünist Partisi'ne ve Sovyetler Birliği'ne karşı çıkarak, kendilerine karşıdev
rim saflarında mevki sağladılar, iktidardaki çeşitli gerici gruplardan ve emper
yalistlerden para aldılar. 

3 Milli burjuvazinin rolü kon.usunda daha fazla bilgi için bkz. "Çin Devrimi ve 
Çin Komünist Partisi", ikinci bCitüm, dördüncü kısım, Mao Zedung, Seçme 
Eserler, c .2, Şubat 1 976, Aydınlık Yayınları, s.318. 
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sınıfın, m.illi burjuvazinin hakimiyeti altında bir iktidarın kurulma
sından yanadır. Day Citao'nun4 gerçek takipçisi olduğunu söyleyen 
biri, Pekin'de yayımlanan C en Bao 'da, 5 ' 'Emperyalistlerin başını 
ezm�k için sol yumruğunuzu, komünistleri11 başını ezmek içi11 sağ 
yumruğu11uzu kaldırın'' diye yazıyordu. Bu sözler, orta burjuvazi
nin ne kadar büyük bir çıkmaz ve kaygı içi11de olduğunu göster
mektedir. Orta burjuvazi, Guominda11g'111 Halkın Refahı İlkesi'ni11 
s1 11ıf mücadelesi teorisi teınelinde yorumlaı1masına, Guomindang'ın 
Rusya ile ittifak yapınasına ve kon1ünistlerle6 sol kanatçıların Gu
omindang'a alınmas111a karşıdır. Ancak bu sınıfın, milli burjuvazi
nin hakimiyeti altında bir iktidar kurn1a çabas1111n gerçekleşmesi 
pek mümkün değildir. Çünkü günümüz dünya koşullarında iki bü
yük güç, yani devriın ile karşıdevrim, son bir mücadeleye girişmiş
lerdir, Her iki tarafın da büyük birer bayrağı vardır. Bunlardan biri, 
Üçüncü Enternasyonal'in dalgalandırdığı ve dü11yanın bütün ezilen 
sınıflarının çevresinde toplandığı devrimin kızı l bayrağı ;  diğeriyse, 
Milletler Cemiyeti'nin dalgalandırdğı ve dünyanın bütün karşıdev
rimcilerinin çevresinde toplandığı karşıdevrimin beyaz bayrağıdır .. 
Ara sınıflar, bir bölümünün sola dönerek devrime katılması, bir bö-

4 Day Citao, gençliğinde Guomindang'a katıldı ve bir süre Çan Kayşek'le ortakla
şa borsa spekülasyonu yaptı. 1925'te Sun Yatsen'in ölümünden sonra, antikomü
nist kışkırtmayla uğraştı ve Çan Kayşek'in 1 927'deki karşıdevrimci darbesine 
ideolojik zemin hazırladı. Uzun yıllar Çan Kayşek'e karşıdevrimde hizmet etti. 
Çan Kayşek rejiminin çöküşü karşısında, umutsuzluğa kapılarak 1 949 Şubat'ın
da intihar etti. 

5 Cen Bao, kuzeyli savaş ağalarının yönetimini destekleyen, Anayasal Hükümeti 
İnceleme Derneği adlı, siyasi grubun yayın organıydı. 

6 Sun Yatsen, 1 923'te Çin Konıünist Partisi'nin yardımıyla Guomindang'ı yeniden 
örgütlemeyi, Guomindang-komünist işbirliğini gerçekleştirmeyi ve Komünist 
Partisi üyelerini Guomindang'a kabul etmeyi kararlaştırdı . 1924 Ocak'ında Kan-

• •  
ton'da Guomindang'ın 1 .  Milli Kongresi'ni topladı ve bu kongrede, Uç Büyük Si-
yaset'i, yani Rusya'yla ittifak, Komünist Partisi'yle işbirliği, iŞçilere ve köylüle
re yardım siyasetlerini ortaya koydu. Mao Zedung, Li Daçao, Lin Boçu, Çu Çi
ubay ve daha başka }'Oldaşlar bu kongreye katıldılar ve Guomindang'ın devrim 
yolunu tutnıasına yardımcı oldular. Bu yoldaşlardan bazıları, Guomindang Mer
kez Yürütnıe Kurulu üyeliğine, bazılan da yedek üyeliğe seçildi. 
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lümününse sağa dönerek karşıdevrime katılma§ıyla hızla parçalan
maya mahkumdur. ''Bağımsız'' kalabilmeleri olanaksızdır. Dolayı
sıyla Çin'deki orta burjuvazinin, kendisinin önderlik edeceği ''ba
ğımsız'' bir devrimi düşünmesi boş bir hayaldir. 

Küçük Buı:juvazi 
Bu kesim, mülk sahibi kÖylüleri,7 el sanatları ustalarını, küçük 

tüccarları, aydınların alt kademelerini, yani öğrencileri, ilkokul ve 
ortaokul öğretmenlerini, alt kademelerdeki devlet memurlarını, bü
ro çalışanlarını ve küçük avukatları kapsamaktadır. Gerek büyüklü
ğü, gerekse sınıf niteliği bakımından bu sınıfın üzerinde önemle 
durmak gerekmektedir. Mülk sahibi köylüler ve el sanatları ustala
rı küçük çapta üretim yapmaktadırlar. Bu sınıfın bütün tabakaları, 
aynı küçük burjuva ekonomik temele dayanmakla birlikte, üç ayn 
bölüme ayrılır. Birinci bölümü, bir miktar paraya ya da tahıl fazla
sına sahip olanlar; yani kol ya da kafa emeğiyle, her yıl hayatlarını 
sürdüııııek için tükettiklerinden fazla kazananlar oluşturur. Bunlar 
zengin olmak isterler ve Mareşal Çao'ya8 taparlar. Gerçi büyük ser
vetler elde etme hayalleri yoktur, ama her zaman orta burjuva duru
muna yükselmeyi isterler. Bu burjuvaların el üstünde tutulduklarını 
gördükçe ağızlarının suyu akar. Böyleleri ürkektir, devlet memurla
rından ve biraz da devrimden korkarlar; ekonomik durumları bakı
mından orta burjuvaziye oldukça yakın olduklarından, bu sınıfın 
yaptığı propagandaya büyük güven duyar ve devrime kuşkuyla ba
karlar. Bu bölüm, küçük burjuvazi içinde bir azınlıktır ve bu sınıfın 
sağ kanadını meydana getirir. İkinci bölüm, ekonomik bakımdan 
esas olarak kendi kendine yeterli kimselerden oluşur. Bunlar, birin
ci bölümdekilerden epeyce farklıdırlar; onlar da zengin olmak ister
ler, ama Mareşal Çao, buna asla izin vermez. Üstelik son yıllarda, 
emperyalistlerin, savaş ağalarıhın, feodal toprak ağalarının ve bü-

7 Mao Zedung Yoldaş, mülk sahibi köylüler derken ona köylüleri ka�ıeımeketedir. 
8 Mar.ışal Çao, Çin halk edebiyaıının Zenginlik Tannsı Çao Gungming'dir. 
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yük komprador burjuvazinin baskı ve sömürüsü altında ezilerek, 
dünyanın artık o eski dünya olmadığını anlamışlardır. Eskisi kadar 
çalışmakla, hayatlarını sürdüııııeye yetecek parayı kazanamayac"ak
laı'ını sezmektedirler. İki yakalarını bir araya geıirebilmek için, da
ha uzun zaman çalışmak, daha erken kalkmak, işi daha geç bırak
mak ve çalışmalarında iki kat dikkatli olmak zorundadırlar. Artık 
yabancılara ''yabancı şeytanlar'', savaş ağalarına ''soyguncu gene
raller'', yerel zorbalara ve mütegallibeye de ''vicdansız zenginler'' 
diye söver olmuşlardır. Emperyalistlere ve savaş ağalarına karşı yü
rütülen harekete gelince, yabancıların ve savaş ağalarının çok güç
lü görünmeleri nedeniyle, bu hareketin başarıya ulaşacağından kuş
ku duymakta, yürütülen harekete katılmakta kararsız davranmakta 
ve tarafsız kalmayı yeğ tutmaktadırlar. Ancak hiçbir zaman devri
me karşı çıkmamaktadırlar. Sayıca çok kalabalık olan bu bölüm, 
küçük burjuvazinin nerdeyse yarısını oluştuııııaktadır. Üçüncü bö
lüm, yaşam koşullan günden güne kötüleşen kimselerden meydana 
gelmektedir. Bu bölümdekilerin çoğu, eskiden durumu daha iyi 
olan ailelerden gelmektedir; bunların durumu yavaş yavaş değiş
mekte, bugün zar zor geçinmekle birlikte, giderek daha kötü bir du
ruma düşmektedirler. Her yıl sonu hesaplarını kapatırken, ''Vay ca
nına! Gene mi açık verdik?'' diye donakalmaktadırlar. Eskiden da
ha iyi günler göııııüş, bugünse durumu her yıl gittikçe kötüleşen, 

• 

borçları yığılan ve gitgide yoksulluğa sürüklenen bu kimseler, ''ge-
leceği düşündükleri zaman titremektedirler'' .  Geçmişleri ve bugün
kü hayatları arasındaki bu büyük karşıtlıktan dolayı, büyük bir ruh
sal bunalım içindedirler. Bu kimseler devrimci hareket için çok 
önemlidirler. Büyük bir kitle meydana getirıııekte ve küçük burju
vazinin sol kanadını oluştuııııaktadırlar. Olağan koşullarda, küçük 
burjuvazinin bu üç bölümünün devrim karşısındaki tutumları fark
lıdır. Ama savaş zamanında, başka bir deyişle devrim dalgasının 
yükseldiği ve zaferin ufukta belirdiği zamanlarda, küçük burjuvazi
nin yalnızca sol kanadı değil, orta kesimi de devrime katılabilir; da-
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hası , proletaryanııı ve küçük burjuvaziniıı sol kanadıııııı büyük dev
rimci dalgasınııı sürüklediği sağ kanatçı larııı bile devrime katılma
sı ınümküııdür. 1925 yılındaki 30 Mayıs Hareketi'nin9 ve çeşitli 
yerlerdeki köylü hareketiııiıı tecrübeleri bu soııucu doğrulamıştır. 

Yaı·ıpı·o letaı·)·a 
Burada yarıprolctarya olarak tanımlaııaıı tabaka beş kesimdeıı 

oluşmaktadır: l )  Yarı mülk sahibi köylülerin büyük çoğunluğu; 1tı 2) 
yoksul köylüler: 3)  ki.içük :Zanaatkarlar: 4) tezgahtarlar: ı ı 5)  işpor
tacılar. 

Yokstıl köy·lülerle birlikte yarı mülk sahibi köylüleriıı ezici ço
ğuııluğu, köylü kitlelerinin büyük bir bölümüııü oluşturmaktadır. 
Köylü sorunu, özünde onların sorunudur. Yarı mülk sahibi köylüler, 
yoksul köylüler ve küçük zaııaatkiirlar, mülk sahibi köylülerde11 ve 
el sanatları ustalarından da daha küçük çapta üretim yaparlar. Ger
çi ortakçı köylüler ve yoksul köylülerin büyük çoğunluğu yarıpro-
9 30 Mayıs Hareketi ,  İngiliz polisinin 30 Mayıs 192S'te Şanghay'da Çinlileri 

katletmesini protesto amacıyl<ı, bütün ülkede girişilen antiemperyalisı bir 
hareketti. O ayın başlarında Çjngdao ve Şanghay'daki Japon dokunıa 
farikalarında önemli grevler patlak veıırıişıi. Japon enıperyalistleri ve onların 
uşakları kuzeyli savaş ağalan, bu grevleri bastıııııaya giriştiler. Şanghay'daki 
dokuma fabrikalarının sahibi olan Japonlar, 15 Mayıs günü Gur Çenghung 
<ıdında bir işçiyi vurdular ve birçok işçiyi de yaraladılar. Çingdao'daki gerici 
hükünıet, 28 Mayıs'ta sekiz işçiyi öldürdü. 30 Mayıs'ta Şanghay'da 2 bini aşkın 
öğrenci, işçileri desteklemek ve yabancılara tanınan ayrıcalıkların geri alınması 
için, y�bancılara ayrıcalık tanınan yerlerde ajitasyon yaptılar. 10 binden fazla 
insan, lngiliz polis merkezinin önünde toplanarak "Kohrolsun emperyaliznı ' "  ve 

• 
"Çin halkı birleşin'" sloganlannı haykırdı. Emperyalist lngiliz polisi ateş açarak 
birçok öğrenciyi öldürdü ve yaraladı. Bu olay, 30 Mayıs Katliamı olarak bil inir. 
Olay çok geçmeden bütün ülkede öfke uyandırdı ve işçilerin, öğrencilerin ve 
tezgahtarların her yerde başlattıkları gösteri ve grevler çok büyük çapta bir 
antiemperyalist harekete dönüştü. 

10 Mao Zedung Yoldaş "yarı-mülk sahibi köylülerin ezici çoğunluğu" derken, 
kısmen kendi topraklannda, kı snıen de başkalarından kiraladıkları topraklarda 
çalışan yoksullaşmış köylülerden söz ediyor. 

11 Eski Çin'de, tezgahtarlar birkaç tabakaya aynlırdı. Mao Zedung Yoldaş burada 
bu tabakaların sayıca en kalabal ığına değiniyor. Tezgahtarların bir de pro
leterlerle aynı nıaddi durumda bulunan aşağı ıabakası vardı .  
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letarya sayılır, ama bunlar geııe de ekoııomik durumlarıııa göre yu
�arı, orta ve aŞağı olınak üzere, daha küçük üç kesime ayrılabilir. 
Yarı mülk sahibi köylüler, mülk sahibi köylülerden daha kötü du
rumdadır; çünkü, her yıl ihtiyaçları olaı1 yiyeceğin yarısını olsun 
sağlayamamakta ve bu açığı kapamak için başkalarındaı1 toprak ki
ralamak, işgüçlerinin bir bölümünü satmak ya da küçük ticaretle 

• • 

uğraşmak zoruı1da kalmaktadırlar. Urünün he11üz alı11madığı ve es-
ki ürüııün de tüketilmiş bulunduğu, ilkbahar sonları ve yaz başlar111-
da çok yüksek faizle borçlanır ve yüksek fiyatla tal1ıl sat111 alırlar. 
Elbette, 011ların bu kötü durumu, başkalarıı1ı11 yardım111a hiç gerek 
duymaya11, mülk sahibi köylüleri11 durumunda11 daha zordur, ama 
yoksul köylülerdeı1 de daha iyi durumdadırlar. Çünkü, yoksul köy
li.ileri11 hiç toprağı yoktur ve bir yıllık çalışmalarının karşılığında 
ürü11ün a11cak yarısını, hatta yarısından bile azını al ırlar. Oysa ortak
çı köylüler, başkalarından kiraladıkları topraklardan elde edilen 
ürünüı1, ancak yarısını ya da yarısından azını alabilmelerine karşı
lık, kendi topraklarından elde ettikleri ürünün tümüne sahip olabi
lirler. Dolayısıyla, yarı mülk sahibi köylü ler, mülk sahibi l<öylüler
den daha devrimci olmakla birlikte, yoksul köylüler kadar devrim
ci değildirler. Yoksul köylüler, toprak ağalarının sömürdüğü kiracı 
köylülerdir. Bunlar da ekonomik durumlarına göre, gene iki kesime 
ayrılabilir. Bir kesiminin az çok yeterli tarım aracı ve biraz parası 
vardır. Bu tür köylüler, bir yıllık çalışmalarının karşılığı olan ürü
nü11 yarısını ellerinde tutabilirler. Açıklarını kapamak için yan ürün
ler yetiştirir, balık ya da karides tutar, tavuk ya da domuz besler ya 
da işgüçlerinin bir bölümünü satarak kıt kanaat yılı çıkarmaya çalı
şırlar. Bu yüzden, yarı mülk sahibi köylülerden daha çetin bir ha
yatları vardır, ama yoksul köylülerin öteki kesiminden daha iyi du
rumdadırlar. Yarı mülk sahibi köylülerden daha devrimci olınakla 
birlikte, yoksul köylülerin ö.teki kesimi kadar devrimci değildirler. 
Bu öteki kesiminse ne yeterli tarım aracı ,  ne paras ı, ne de yeterli 
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gübresi vardır. Ürünleri azdır; kirayı ödedikten sonra ellerinde pek 
az bir şey kaldığından, işgüçlerinin bir bölümünü satmaya daha da 
zorunludurlar. Dar günlerinde, çaresizlik içinde, akrabalarından ya 
da dostlarından yardım dilenir, kendilerine birkaç gün yetecek bir
kaç tu ya da birkaç şeng* tahıl ödünç alırlar ve dağ gibi yığılan 
borçlarının altında ezilirler. Bunlar köylüler içinde en kötü durum
da olanlardır ve devrimci propagandaya çok açıktırlar. Küçük zana
atkarlara yarıproleter denilmesinin nedeni, bazı basit üretim araçla
rına sahip olmalarına ve hatta kendi işlerinde çalışmalarına karşılık, 

• 

onların da sık sık işgüçlerini satmak zorunda kalmaları ve ekono-
mik durumları açısından az çok yoksul köylülere benzemeleridir. 
Büyük geçim sıkıntıları ve kendi kazançları ile harcamaları arasın
daki uçurum yüzünden, sürekli olarak yoksulluğa düşme ve işsiz 
kalma korkusu içindedirler; bu bakımdan da büyük ölçüde yoksul 
köylülere benzerler. Tezgahtarlar, dükkan ve mağazalarda çalışan 
insanlardır; çok az bir ücretle ailelerini geçindiı ıııeye çalışırlar ve 
fiyatların her yıl yükselmesine karşın, ücretleri ancak birkaç yılda 
bir biraz artar. Bir rastlantı sonucu, dostça bir sohbete dalacak olsa
nız, hemen bitip tükenmeyen geçim sıkıntılarını anlatmaya koyu
lurlar. Yoksul köylülerle ve küçük zanaatkarlarla aşağı yukarı aynı 
durumda bulunan tezgahtarlar, devrimci propagandaya oldukça 
açıktırlar. Mallarını bir sırığa geçirip geze geze de satsalar, yol bo
yunca tezgah da kursalar, işportacıların seı ıııaye ve kazancı çok az
dır. Geçinecek kadar para kazanamazlar. Durumları aşağı yukarı 

• 
yoksul köylülerin durumuna benzer; tıpkı yoksul köylüler gibi, 
bunlar için de koşulların değişmesi ancak devrimle mümkündür. 

Proletarya 
Modern sanayi proletaryasının sayısı yaklaşık iki milyondur. 

Sayıca fazla olmamasının nedeni, Çin'in ekonomik bakımdan geri 

* Tu ve şeng, Çin ölçü birimleridir. Bir ıu, on litredir. (Ç.N.) 
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olmasıdır. Bu iki milyon sanayi işçisi, esas olarak beş sanayi kolun
da, yani demiryolu, madencilik, deniz ulaşımı, dokuma ve gemi ya
pımı kollarında çalışır. Bunların büyük bir bölümü, yabancı kapita
listlerin işletmelerinde köleleştirilmiştir. Sayıca fazla olmamakla 
birlikte, sanayi proletaryası Çin'in yeni üretici güçlerini temsil eder, 
modern Çin'in en ilerici sınıfıdır ve devrimci hareketin önder gücü 
durumuna gelmiştir. Son dört yılın güçlü grevleri, sanayi proletar
yasının Çin Devrimi'ndeki rolünün önemini gözler önüne seııııiştir. 
Sözgelimi, denizcilerin grevleri, ı 2 demiryolu işçilerinin grevi, ı 3 
Kaylan ve Ciaozo kömür madenlerindeki grevler, 14 Şamin grevi 15  

1 2  Denizcilerin grevleri, 1922 başlarında Hongkong'daki denizciler ve Yangze lr
mağı'ndaki buharlı gemilerin tayfalarınca düzenlendi. Hongkonglu denizciler se
kiz hafta dayandı. Zorlu ve kanlı bir mücadeleden sonra, Hongkong'daki emper-

• 
yalist lngiliz yetkililer, en sonunda ücretleri artıııııak, Denizciler Birliği üzerin-
deki yasağı kaldım1ak, tutuklu işçileri salıveııııek ve şehitlerin ailelerine tazmi
nat ödemek zorunda kaldılar. Kısa bir süre sonra, Yangze lrmağı 'ndaki buharlı 
gemilerin tayfalan da greve giderek mücadelelerini iki hafta sördürdüler ve ba
şanya ulaştılar. 

1 3  Çin Komünist Partisi, 1 92 1  'de kurulduktan hemen sonra demiryolu işçilerini ör
gütlemeye girişti. 1922- 1 923 yıllarında, demiryollarının bütün ana hatlarında, 
Partinin önderliğinde grevler gerçekleşti. Bunlann en ünlüsü, Pekin-Hankov De
miryolu'nda 4 Şubat 1 923'te başlayan genel grevdi .  Birleşik bir sendika kuııııa 

• 
özgürlüğü uğrunda verilen bir mücadeleydi bu. Ingiliz emperyalizminin destek-
lediği kuzeyli savaş ağalan Vu Peyfu ve Siao Yaonan, 7 Şubat'ta grevcileri kat
lettiler. Bu olay, 7 Şubat Katlianlı olarak bilinir. 

1 4  Kaylan Kömür Ocaktan, Hebey Eyaleti'ndeki büyük Kayping ve Luançov kömür 
yataklanna genel olarak verilen addır. O sıralar bu kömür ocaklarında 50 binden 
fazla işçi çalışıyordu. İngiliz en1peryalistleri, l 900'daki Yi Ho Tuan Hareketi sıra
sında Kayping madenlerini ele geçirdiler. Bunun ardından Çinliler, Luançov Kö
mür Madencilik Şirketi'ni kurdular ve bu şirket daha sonra, Kaylan Madencilik İş
letmesi'ne katıldı. Böylece iki maden yatağı da İngiliz emperyalizminin mutlak 
denetimi atına girdi .  Kaylan grevi 1 922 Ekim'inde yapıldı. Hen1an Eyaleti'nde 
bulunan Ciaozo kömür madenleri de Çin'in başka bir ünlü kömür havza.�ındadır. 
Ciaozo grevi 1 Temmuz-9 Ağustos 1 925 tarihleri ara.�ında yapıldı . 

• 
1 5  Şam in, Jngiliz

_ 
emperyalizminin Kanton şehrindeki ayncalıklı bölgesiydi. Bu böl-

geyi yöııeten lngiliz erııperyallistleri, 1 924 Temmuz'unda, bölgeye girip çıkan 
bütün Çinlilerin, fotoğraflı bir geçiş belgesi taşımalarını zorunlu kılan, yeni bir 
polis kararnanıesi yayınladılar. Yabancılarsa bunun dışında tutuluyorlardı. 
Şamin'deki işçiler 1 5  Temmuz günü bu aynmı protesto etmek an1acıyla greve git-

• 
tiler. Sonunda lngliliz emperyalist leri bu kararnameyi geri almak zorunda kaldı lar. 
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ve 30 Mayıs Olayı'ııdaıı soııra Şaııglıay ve Hong-Kong'daki geııel 
grevler. 1 6  Saııayi işçilerinin bu durumda olmalarının biriııci ııedeni, 
bir arada bLılunmalarıdır. Halkııı başka hiçbir kesimi böylesine yo-

• 

ğun bir biçimde bir arada değildir. ikinci ııeden, ekononıik durum-
larıııııı kötülüğiidür. Her türlü üretim olanağından yoksun kılııımış
lardır; elleriııden başka bir şeyleri kalmamıştır; asla zengin olma 
umutları yoktur; üstelik eınperyal istler, savaş ağaları ve burjuvazi 
tarafıı1daı1 cıı aınansız bir biç imde ezilmektedirler. Özellikle iyi sa
vaşçıl<ır olıııalarınııı ııcdcııi budur. Şehirlerdeki hamallar da göz 
öııüııe alınması gereken bir güçtür. Bunlarııı çoğu liman işçileri ve 
çekçekçilerdir; aralarında ayrıca. lağım işçileri ve çöpçüler de var
dır. Ellerinden başka hiçbir şeye sahip olmayaıı bu insanlar, ekono-

• 

mik bakımdan sanayi işçilerine benzer bir durumdadırlar. Ama on-
lar kadar yoğun değildirler ve üretimde daha öııemsiz bir rol oynar
lar. Çin'de modern çiftçilik şimdilik çok sınırlıdır. Köy proletaryası 
derken, işgüçlerini yı llık, aylık ya da günlük olarak satan tarım iş
çilerini kastediyoruz. Ne toprağı, ne parası, ne de tarım aracı olan 
bu iıısanlar, ancak işgüçleriııi satarak yaşayabilirler. Bütün işçiler 
arasında en uzun süre, en düşük ücretle ve en kötü koşullarda çalı
şan ve en az işgüvenliğine sahip olanlar bunlardır. Bunlar, köylerde 
en fazla ezilen insanlardır ve köylü hareketi içindeki yerleri, yoksul 
köylülerinki kadar önemlidir. 

Bütün bunların dışında, topraklarını yitiren köylülerden ve iş 
bulamayan zanaatkarlardan oluşan, epey geııiş bir lümpen-proletar
ya vardır. Yarınlarına en az güvenle bakanlar bunlardır. Ülkenin her 
yanında gizli dernekler kurmuşlardır. Aslında bu dernekler, başlaıı
gıçta siyasi ve ekonomik mücadele amacıyla kurulmuş yardımlaş-

1 6  Şanghay'daki 30 Mayıs H;ırekeıi'nin ardından, 1 H<ıziran 1 925'te Şanghay'da ve 
1 9  Haziran'da da, Hongkong'da genel grevler patlak verdi. Şanghay'da 200 bini, 
Hongkong'daysa 250 bini <ışkın işçi greve k<ttıldı. Büyük Hongkong grevi bülün 
ülke h;ılkının dcsıeğiylc on alıı ay dayandı. Dünya işçi hareketi tarihinin en uzun 
greviydi bu. 
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ına dernekleriydi; örı1eğin, Fucien ve Guangdung'daki Uçler Derne-
ği, Hunan, Hubey, Guycov ve Sicuan'daki Kardeşlik Derneği, An
huy, Heı1a11 ve Şandung'daki Büyuk Kılıç ·Derneği, Çili 1 7  ve üç ku
zeydoğu eyaleti 11deki Akılcı Hayal Derneği ve Sanghay ve daha 
başka yerlerdeki Yeşil Kuşak Derneği. 1 8 Çin'in çetin sorunlarından 
biri de, bu insanların nasıl ele alınacağı sorunudur. Gözü pek savaş
çılar olmakla birlikte, yıkıcılığa yatkın ola11 bu insa11lar, doğru bir 
rehbçrlik altında devrimci bir güce dönüşebilirler . 

• • 

Ozetlersek, düşmanlarımız, emperyalizmle işbirliği içinde olan 
• 

herkes, yani savaş ağaları, bürokratlar, komprador sınıf, büyük top-
rak ağası sınıfı ve onlara bağlı aydınların gerici kesimidir. Devrimi
mizin önder gücü, sanayi proletaryasıdır. En yakın dostlarımız, bü
tün yarıproletarya ve küçük burjuvazidir. Yalpalayan orta burjuva
ziye gelince, sağ kanadı düşmanımız, sol kanadı da dostumuz duru
muna gelebilir. Ama biz, her zaman tetikte olmalı ve saflarımız ara
sında karışıklık yaratmalarına izin vermemeliyiz. 

1 7  Çi l l i ,  Hebey Eyaleti"nin eski adıydı. 
18 Uçler Derneği, Kardeşlik Derneği, Büyük Kılıç Derneği, Akılcı Hayat Derneği 

ve Yeşil Kuşak Derneği, halkın kurduğu ilkel gizli örgütlerdi. Üyeleri daha çok if
la.� etmiş köylülerden, işsiz zanaatkarlardan ve lumpen-proletaryadan oluşuyordu. 
Böyle unsurlar, feodal Çin'de, çoğu zaman bir din ya da boş inanç çevresinde bir 
araya gelerek, değişik adlar altında ataerki l  örgütler kurarlardı; bunlardan bazıla
n silahlıydı. Lumpen-proleterler, bu örgütler aracılığıyla birbirlerine, toplumsal 
ve ekonomik bakımdan yardım etmeyi amaçlar ve kimi zaman da kendilerini ezen 
bürokratlara ve toprak ağalanna karşı savaşırlardı. Böylesine geri örgütlerin, köy
lüler ve zanaatkarlar için bir çıkış yolu olamayacağı açıktı. Üstelik, toprak ağala
n ve yerel zorbalar bu örgütleri kolayca denetim altına alabilir ve kullanabilirler
di; bu nedenle ve körü körüne yıkıcılıklan yüzünden bunlardan bazılan gerici bi
rer güç olup çıktı lar. l 927"deki karşıdevrimci darbe sırdsında Çan Kayşek, emek
çi halkın birliğini parçalamak ve devrimi yok etmek için onlardan yararlandı. 
Modem sanayi proletaryası onaya çıkıp günden güne güçlendikçe, köylüler, işçi 
sınıfının önderliğinde adım adım yepyeni bir örgütlenmeye gittiler ve böylece bu 
ilkel, geri derneklerin varlık nedeni de onadan kalkmış oldu. 
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GİANGSU VE ÇEKİANG'DAKİ KÖYLÜLERİN ÇEKTİKLERİ 
- . . . 

ACILAR VE DiRENiŞ HAKERETLERI* 
( 1926) 

Eğer bir kimse Vuşi'deı1 gemiye binerse, ilk geleceği yer Kushan 
pazar kasabasıdır. Çiangyiı1, Şangşu ve Vusehi'nin üç hisien 'a arasın
da yer alır. Bu üç hisien'de köylüleri çok şiddetli biçimde ezen bir
çok büyük toprak ağası vardır. Geçen sonbaharda, Çou Şurping adlı 
Japonya'da okumuş bir Kushan öğrencisi köyüne geri döndü. (Şou 

• • 

daha önce Vusi Köy Oğretmen Okulu'nu bitiııııişti.) Böyle bir bas-
kının görünüşüne dayanamadı ve kiracı köylüleri "Kiracı Köylüler 
Yardımlaşma Kooperatifi'' adlı bir birlik içinde örgütlenmeye teşvik 
etti. Çou köyden köye giderek halka köylülerin çektiği acıların göz
yaşlarıyla konuştu. Çok sayıda Kushan köylüsü onu izledi ve 
Çiangyin, Şangşu ve Vuski hisien bölgelerindeki köylüler alevlendi
ler. Bulutlar gibi ayaklandılar, zengin ve insafsız büyük toprak ağa
larına karşı Çlktılar ve tek ses halinde kiraların düşürülmesini istedi
ler. Ama köylüler daha tam olarak birleşemeden köy soylusu toprak 
ağaları aralarında çoktan birleşmişlerdi ve üç hisien Çiangyin, 
Şangşu ve Vuşi'nin köy soylulan ile toprak ağaları aynı anda hare
kete geçtiler. Sun Çuanfrang'a mektuplar ve telgraflar yağdı; ve ta
bii Sun Çuanfrang toprak ağalarının emirlerine uydu. Geçtiğimiz 
Kasım ayında "Kiracı Köylülere Yardımlaşma Kooperatifi'ni dağıt-

* Aynı adla Siangtao dergisi, No. 1 79, (25 Kasını l 926)'da ba.�ıln11ş bir makaleden 
alınmıştır. 
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tı: Cl1ou Shui-p'i11g tutuklandı ve Ocak ayı11da idaın edildi. Kiraların 
düşürülmesi için gelişeı1 bu hareket bir süre için bastırılmış gibi gö
rüı1üyordu. An1a Chou Shui-p'i11g tabutu, evinde sergilenmek üzere 
Kushaı1'a geri getirildiğinde, köylüler her gün kalabalıklar hali11de 
tabutu ziyaret ettiler ve "Chou bizim için öldü, ölümüı1ün intikamı-
11ı alacağız'' diyerek, önü11de diz çöküp alınlarını yere vurdular. Bu 
yıl büyük bir kuraklık olduğundan hasat azdı; köylüler kiraların dü-

• 

şürülmesini sağlamak için yeniden ayaklanmayı kafalarına koydu-
lar. Bu onların ölınekten, hiç mi hiç korkınadıklarını gösteriyordu. 
Biliyorlar ki aç gözlü ve zalim toprak ağalarının sömürüsünü azalt
mak için birleşik bir savaşım tek çıkış yollarıdır . . .  

Tz'u -Hsi, Ni11gpo'11un doğusunda, Chekiang'da yer alır. Son ay
larda bu hsien'in Shanpei bölgesinde büyük bir ayaklanma oldu. Bu 
Sha11pei bölgesindeki köylüler haşin bir n iteliğe sahiptirler ve sık 
sık silahlı çatışmaya girerler. Bu yüzden, son yıllarda memurlar ve 
polis, aklı11 almayacağı ölçüde baskı yapıyordu ve köy soylusu top
rak ağaları sömürülerini daha da artırmışlardı. Bu nedenle köylüle
rin zaten birikmiş kızgınlıkları daha da derinleşti. Üstelik bu yıl ik
lim de dengesizdi, sonuç olarak iyi bir pirinç ve pamuk ürünü alı
namamıştı, gene de toprak ağaları insafsız kiralarında herhangi bir 
azaltma yapmayı reddettiler. Bunun üzerine aç köylülerin ayaklan
ması patlak verdi: Bir kez köylülerin ayaklanması patlak verince, 
bütün lumpenler cesaretle onlara katıldılar. 1 3  Eylül sabahı 2 bin
den fazla insan toplanarak açlıklarını duyurmak için polis karako
luna gittiler, polisle çatıştılar, polis karakolunu yaktılar ve polisin 
silahların ı  kendi aralarında dağıttılar. Sonra "güçlü aileleri yiyip bi
tiııııek'' için köy soylusu toprak ağalarının evlerine yöneldiler. On
ları yiyip bitirdikten sonra, köy soylusu toprak ağalarına kızgınlık
larından, onların perdelerini, tablolarını, rölyef kakmalı eski kapıla
rını ve pencerelerini tahrip ettiler. Bunu her gün yinelediler, öğütle
re kulak asmadılar ve böylece kızgınlıklarını yatıştırdılar. (Böyle 

5 1  



her patlayıştan) bir gün soııra, bu toprak ağalarıııdan biri olayı bil
dirmek için kente koştu .  Askerler ve polis geldi, her yeri altüst etti. 
Ama köylüleriıı önderleri zaten hemen hemen tümüyle kaçmışlardı. 
' 'Yasayı zorlama" ve "suçlar" üzerine yaygın bir propaganda baş
latıldı. Köylüler korktular ve böylece hareket bastırıldı. Bu 
hareketin başarısızlığının nedeni, yığınların kendilerini tam olarak 
örgütleyemeyişleri ve önderlikten yoksun oluşlarıydı. Böylece 
hareket ancak başlamış olarak kaldı ve başarısızlıkla sonuçlandı. 
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HUNAN'DAKİ KÖYLÜ HAREKETİNE İLİŞKİN 
BİR ARAŞTIRMA ÜZERİNE RAPOR* 

Maı·t 1927 

• •  

Köylü Sorununun Onemi 

Hunan'al son gidişimde, S iangtan, Siangsiang, Hengşan, Liling 
ve Cangşa illerindeki durum hakkında i lk elden soruşturma yaptım. 
4 Ocak'tan 5 Şubat'a kadar geçen otuz iki günde, i l  merkezlerinde 
ve köylerde, tecrübeli köylülerin ve köylü hareketi içinde çalışan 
yoldaşların katıldıkları toplantılar düzenledim; raporlarını dikkatle 
dinledim ve birçok bilgi topladım. Köylü hareketinin birçok yönü, 
Hankov ve Cangşa'daki eşrafın söylediklerinin tam tersiydi. Ş imdi
ye kadar habersiz olduğum birçok garip şey gördüm ve işittim. Bir-

* Bu makale, o sıralarda köylülerin devrimci mücadelesine, gerek parti içinden, ge
rekse parti dışından yöneltilen sızlanma ve eleştirilere bir cevap olarak yazılmış
tır. Mao Zedung Yoldaş, bu eleştirileri cevaplandıııııak amacıyla, otuz iki gün 
Hunan eyaletinde kalarak bir araştıııııa yaptı ve bu raporu kaleme aldı. Cen Du
siu'nun başını çektiği parti içindeki sağ oportünistler, onun görüşlerini kabul et
meyerek, kendi yanlış fikirlerinde direndi ler. Bunlann başlıca hatası, Guomin
dang içindeki gerici eğilim karşısında korkuya kapılarak, başlamış ya da başla
makta olan büyük devrimci köylü mücadelelerini desteklemeye cesaret edeme
meleriydi. Bunlar, Guomindang'ı yatıştım1ak amacıyla, devrimde proletaryanın 
temel müttefiki olan köylülüğü terketmeyi yeğlediler ve böylece işçi sınıfını Ko-

• 
münist Partisi'ni tek başına ve desteksiz bıraktılar. işte Guomindang, esas olarak 
Kon1ünist Partisi içindeki bu zaaftan yararlanabildiği içindir ki, 1 927 yazında 
devrime ihanet etmeye, "parti temizliği"ne girişmeye ve halka karşı savaş aç
maya cesaret edebiln1iştir. 

1 Hunan eyaleti, o sıralarda, Çin'deki köylü hareketinin merkeziydi. 

53 



çok başka bölge için de, aynı şeylerin geçerli old1,1ğuna inanıyorum. 
Köylü hareketi aleyhinde söylenen bütün sözler, hemen geri alın
malıdır. Devrimci yetkili lerin köylü hareketiyle ilgili olarak aldık
ları yanlış önlemler, hemen değiştirilmelidir. Devrimin gelişmesine 
ancak böyle katkıda bulunabiliriz. Çünkü, köylü hareketinin günü
müzdeki yükselişi çok büyük bir olaydır. Yakında Çin'iıı orta, kuzey 
ve güney eyaletlerinde yüz milyonlarca köylü, ne kadar büyük olur
sa olsun, hiçbir gücün durduramayacağı güçlü bir fırtına gibi, bir 
kasırga gibi çok ani ve şiddetli bir şekilde ayaklanacaktır. Onlar, 
kendilerini bağlayan engelleri parçalayacaklar ve kurtuluşa giden 
yolda h ızla ileri atılacaklardır. Bütün emperyalistleri, savaş ağaları
nı, yiyici memurları, yerel zorbaları ve mütegallibeyi mezara gön
dereceklerdir. Her devrimci Parti ve lıer devrimci yoldaş sıııanacak 
ve kitlelerin verdiği karara göre ya kabul edilecek ya da reddedile-

• •  

cektir. Uç seçenek vardır: Kitlelerin başına geçerek onlara önderlik 
mi edeceğiz? Bağırıp çağırarak, eleştirerek onların gerisinde mi ka
lacağız? Yoksa, önlerine dikilip onlara karşı mı çıkacağız? Her Çin
li, seçimini yapmakta özgürdür; fakat olaylar sizi bir an önce seçim 
yapmaya zorlayacaktır . 

. .  

Orgütlenin! 

Hunan'daki köylü hareketinin gelişmesi, hareketin şimdiden ol
dukça i lerleme gösteııııiş olduğu eyaletin merkez ve güney yörelerin
deki i llerle ilgili olarak kabaca iki döneme ayrılabilir. Birincisi, geçen 
yılın Ocak ayından Eylül ayına kadar olan örgütlenme dönemidir. Bu
nun Ocak-Haziran arası yeraltı faaliyetleri, devrimci ordunun Çao 
Hengti'yi2 kovaladığı Temmuz-Eylül arası ise açık faal iyet dönemiy
di. Bu dönemde köylü birliklerinin üye sayısı 300-400 bini geçmiyor-

2 O sıralarda Hunan'ın yöneticisi olan Çao Hengti, kuzey savaş ağalarının ajanıy
dı. 1926 yılında Kuzey Sefer Ordusu tarafından devrildi. 
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du ve köylü birlikleri11in doğrudan önderliği alt111daki yığınların sayı
sı bir milyondaı1 fazla değildi; köylük bölgelerde henüz hemen he
men hiç mücadele yoktu ve so11uç olarak köylü birlikleri başka çev
relerde çok az eleştiriliyordu. Birlikleri11 üyeleri Kuzey Sefer Ordu
su'nda kılavuz, keşifçi ve haınal olarak çalıştıklarından, bazı subaylar 
bile köylü birlikleri hakkında olumlu şeyler söylüyorlardı. Geçen 
Ekim'deı1, bu yılın Ocak ayına kadar olan ikinci dönem ise, devrimci 
eylem dönemiydi. Birliklerin üye sayısı iki milyona çıktı ve bu birlik
lerin doğrudan önderliği alt111daki yığınların sayısı 1 O milyona ulaştı. 
Köylüler, birliklere girerken, genellikle bütü11 aile adına bir kişinin 
adını verdiklerinde11, iki milyon üye demek, birliklerin etkisi altında 
aşağı yukarı 10 milyonluk bir kitle var demektir. Bugün Hunan'daki 
köylülerin hemen hemen yarısı örgütlenmiş durumdadır. Si�ngtan, 
S iangsiang, Liuyang, Cangşa, Liling, Ningsiang, Pingciaı1g, Siang
yin, Hengşan, Hengyang, Leyyang, Censien ve Anhua gibi illerde 
köylülerin hemen hepsi, köylü birliklerinde toplanmıştır ya da onla
rın önderliği altındadır. Köylüler, yaygın örgütlenmelerinin gücüyle 
harekete geçtiler ve köylük bölgelerde dört ay içinde, tarihte eşi gö
rülmedik büyük bir devrim yaptılar. 

Kahrolsun Yerel Zorbalar ve Mütegallibe! 
• 

Bütün iktidar Köylü Birliklerine! 

Köylülerin saldırılarının ana hedefleri, yerel zorbalar, mütegalli
be ve yasa tanımayan toprak ağalarıdır; fakat köylüler, bu hedeflerin 
yanı sıra, ataerkil düşünce ve kurumlara, şehirlerdeki yiyici memur
lara ve köylük bölgelerdeki kötü uygulama ve geleneklere de darbe
ler indirdiler. Saldırı, gücü ve hızı açısından çok şiddetliydi; önünde 
eğilenler yaşadılar, karşı koyanlar ise yok oldular. Bunun sonucun
da, feodal toprak ağalarının biı1lcrce yıl yararlandıkları ayrıcalıklar 
paramparça edilmektedir. Toprak ağalarının elde ettikleri bütün onur 
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ve saygınlık bir kenara atılmaktadır. Toprak ağalarının iktidarının 
çöküşüyle birlikte, köylü birlikleri şimdi tek yetkil i  organ durumuna 
geldiler ve yaygın bir slogan olan ' 'Bütün iktidar köylü birliklerine ! '' 
sloga11ı gerçekleşmiş oldu. Artık karıkoca arasındaki tartışmalar gi
bi önemsiz durumlar bile, köylü birliklerine getirilmektedir. Köylü 
birliklerinin bir üyesine danışmadan hiçbir şey çözülememektedir. 
Birlik, gerçekte köylük bölgelerdeki bütün işleri yönetmektedir ve 
kelimenin tam. anlamıyla, "onun borusu ötmektedir" Birliklerin dı
şında olaıılar, birlikler hakkında yalnızca iyi şeyler söyleyebilmekte 
ve birliklerin aleyhinde hiçbir söz edememektedirler. Yerel zorbala
rın, mütegallibenin ve kanun tanımayan toprak ağalarının bütün söz 
hakları ellerinden alınmıştır ve hiçbiri aleyhte bir söz mırıldanmaya 
bile cesaret edememektedir. Köylü birliklerinin gücü ve baskısı kar
şısında, yerel zorba ve mütegallibenin en önde gelenleri Şanghaya, 
ikinci derecedekiler Hankov'a, üçüncü derecedekiler Cangşa'ya, dör
düncü derecedekiler i l  merkezlerine kaçmışlar, beşinci ve daha alt 
derecedekiler ise köylerdeki köylü birliklerine teslim olmuşlardır. 

Küçük mütegallibeden biri, ''İşte on yuan. * Lütfen köylü birliğine 
giııııeme izin verin'' dediğinde, köylüler, ''Hıh ! Senin pis paranı kim 

• 

ne yapsın ! ' ' diye karşılık veı ıııektedirler. 
Daha önce köylü birliklerine karşı çıkan orta ve küçük toprak ağa

larının çoğu, zengin köylüler ve hatta orta köylülerin bir bölümü şim
di kabul edilmek için boşuna uğraşmaktadırlar. Çeşitli yerleri gezer-

• •  
ken, bana ' 'Eyalet merkezinden gelen Sayın Komite Uyesi, lütfen ba-
na kefil olun . .  " diye yalvaran insanlarla karşılaştım. 

Çin Hanedanı sırasında yerel yetkililerin düzenledikleri aile sayı
mı, bir usule uygun kütük, bir de ''diğer'' kütükten oluşurdu; birincisi 
namuslu kişiler, ikincisi ise hırsızlar, haydutlar ve diğer istenmeyen 
kişiler içindi. Şimdi de bazı bölgelerde köylüler, daha önce köylü bir
liklerine karşı çıkmış olaııları korkutmak içiıı bu yöntemi kullaıı
maktadırlar. "Adlarıııı diğer kütüğe geçirin'' diyorlar. 

* Yuan; Çiıı para birinıi. (Ç.N .) 
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Adlarının diğer kütüğe geçirilmesinden korkan bu tip insanlar, 
köylü birliklerine kabul edilmek için çeşitli yollara başvuruyorlar; 
ve bu sorun kafalarını o derece n1eşgul ediyor ki, adlarını  yazdirma
dan kendilerini güvenlik içinde hissetmiyorlar. Fakat çoğunlukla 
geri çevrildiklerinden, kendilerini sürekli olarak diken üstünde his
sediyorlar. B irliklerin kapılarının yüzlerine kapatılmasıyla, evsiz 

• • • 
barksız birer serseri ya da köylüleriı1 deyimiyle ''süprüı1tü'' durumu-
na düşüyorlar. Kısacası, dört ay önce ''köylü çetesi'' diye aşağılanan 
şey, şimdi en onurlu bir kurum olmuştur. Öı1celeri eşrafın gücü kar
şısında yerlere eğilenler şimdi köylülerin gücünün önünde eğiliyor
lar. İstisnasız herkes, geçen Ekim'den beri dünyanın değiştiğini ka
bul etmektedir. 

• 

''Çok Kötü! '' mü, Yoksa ''Çok iyi'' mi? 

Köylülerin ayaklanması, eşrafın tatlı uykularını kaçırdı. Köylük 
bölgelerdeki olaylarla ilgili haberlerin şehirlere u laşması, eşraf ara
sında hemen yaygara kopmasına yol açtı. Cangşa'ya varışımdan az 
sonra, her çeşit insanla karşılaştım ve bir sürü dedikodu dinledim. 
Orta tabakalardan Guomindang'in sağ kanat unsurlarına kadar her
kes, bütün bu olup biteni şu tek sözcükle özetliyordu: ''Çok kötü ! '' 
O sıralarda şehirlerde herkesin dilinde dolaşan ''Çok kötü ! '' fikrinin 
etkisi altında kalan, oldukça devrimci fikirlere sahip insaı1ların bi
le, köylük bölgelerde olup biteni gözlerinde canlandırdıklarında 
moralleri bozuluyor ve ''çok kötü'' sözünü reddedemiyorlardı. Hat

. ta bayağı ilerici insanlar bile, ''Çok kötü olsa da, bir devrimde böy
le şeylerin olması kaçınılmazdır'' diyorlar. Kısacası hiç kimse "çok 
kötü'' sözüı1ü bütünüyle reddedemiyordu. Ama daha önce de belirt
tiğimiz gibi, gerçek şudur: Geniş köylü yığınları, tarihi görevlerini 
yeri11c getiı·mek içi11 ayaklaı1mışlardır; köylük bölgelerdeki demok
rasi11in güçleri, köylük bölgelerdeki feodalizmin güçlerini yıkmak 
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için ayaklanmıştır. Yerel zorbalar. mütegallibe ve yasa tanımayan 
toprak ağalarıııdan meydaııa gelen ataerkil-feodal sınıf, binlerce 
yıllık zorba yönetimin temelini oluşturmuştur ve emperyalizmin, 
savaş ağalığının ve yiyici bürokrasinin de temel taşıdır. Bu  feodal 

• • 

güçleri yıkmak, milli devrimin gerçek hedet'idir. Omrünün milli 
devrime adadığı 40 yılı boyunca, Dr. Sun Yatsen'in yapmak isteyip 
de yapamadığı şeyleri, köylüler birkaç ay içinde yaptılar. Bu, şim
diye kadar, değil 40 yılda, binlerce yılda başarılamamış çok büyük 
bir iştir. Bu,  çok iyi bir şeydir. Hiç de ''çok kötü'' değildir. ''Çok kö
tü'' olmakla hiç ilgisi yoktur. "Çok kötü" açıkça toprak ağalarının 
çıkarları doğrultusunda, koylüleriıı ayaklanmasına karşı çıkmak 
için ortaya atılmış bir teoridir; açıkça toprak ağası sınıfının eski fe
odal düzenini koruma ve yeni demokrasi düzeninin kurulmasını en
gelleme teorisidir; açıkça karşıdevrimci bir teoridir. Devrimci yol-

• 

daşlardan hiçbiri bu saçmalığı ağzına almamalıdır. Eğer sağlam bir 
devrimci bakış açısına sahipseniz ve köylere gidip durumu kendi 
gözlerinizle görürseniz, hiç kuşku yok ki, şimdiye kadar hiç duy
madığınız ölçüde büyük bir heyecan duyacaksınız. Milyonlarca kö
le, yani köylüler, kendilerini il iklerine kadar sömürerek semirmiş 
olaıı düşmanlarını şimdi yere çalmaktadır. Köylülerin yaptığı, ta
mamen haklı bir şeydir, çok iyi bir şeydir! ''Çok iyi'' köylülerin ve 
bütün diğer devrimcilerin teorisidir. Her devrimci yoldaş, milli dev
rimiı1 köylük bölgelerde köklü bir değişmeyi gerektirdiğini bilme
lidir. 1 9 1 1  Devrimi,3 bu değişikliği gerçekleştiremedi ve bu yüzden 

3 1 9 1 1 Devrimi'yle, Çing Hanedanı'nın despotik rejimi devrildi. 1 O Ekim 1 9 1 1 'de, 
Çing Hanedanı'nın Yeni Ordu'sunun bir kesimi, burjuva ve küçük burjuva dev
rimci derneklerin teşvikiyle, Hubey eyaletindeki Yuçang'da ayaklandı. Bunu 
başka eyaletlerde çıkan a}·aklanmalar izledi ve çok kısa bir süre içinde Çing Ha
nedanı'nın hakimiyeti yıkıldı. 1 Ocak l 9 12'de, Nancing'de, Çin Cumhuriyeti Ge
çici Hükümeti kuruldu ve Sun Yatsen, Geçici Cumhurbaşkanı seçildi. Devrim, 
burjuvazinin köylüler, işçiler ve şehir küçük burjuvazisiyle kurduğu ittifak saye
sinde z<ıfere ulaştı. Ancak devriıııi yöneten grup, ııiteliği bakımından uzlaşmacı 
olduğu, köylülerin gerçek çıkarlarını savunmadığı, emperyalist ve feodal bas
kıya boyun eğdiği için, iktidar, kuzeyli savaş ağası Yunan Şikay'in eline geçti ve 
devrim başarısızlıkla sonuçlandı. 
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başarısızlığa uğradı. Bu değişiklik şimdi gerçekleştirilmektedir ve 
bu, devrimin tamamlanması açısından önemli bir etkendir. Her dev
rimci yoldaş, bu hareketi desteklemek zorundadır, yoksa karşıdev
rimci saflarda yer alıyor demektir . 

• 

''Fazla ileri Gitme'' Sorunu 

Bir de, ''Evet, köylü birlikleri gereklidir, ama fazla ileri gidiyor
lar" diyenler var. Bu,  orta yolcuların görüşüdür. Ama bakalım, ger
çek durum böyle mi? Doğru, köylük bölgelerde köylüler bir bakı
ma ''yönetilemez'' durumdadırlar. Bütün yetkiyi elinde toplayan 
köylü birliği, toprak ağalarına söz hakkı tanımamakta ve onların 
saygınlığını yok etmektedir. Bu,  toprak ağalarını yere çalıp, onları 
ayaklar altına almak demektir. Köylüler, toprak ağalarına, ' 'Seni di
ğer kütüğe geçireceğiz" diye gözdağı veııııektedirler. Yerel zorbala
rı ve mütegallibeyi para cezasına çarptırmakta, onlardan bağışta bu
lunmalarını istemekte ve tahtırevanlarını paramparça etmektedirler. 
Halk, topluca, köylü birliğine karşı çıkan yerel zorbaların ve müte
gafıibenin evlerine gim1ekte, domuzlarını kesip, tahıllarına el koy
maktadır. Hatta yerel zorbaların ve mütegallibenin evlerindeki genç 
hanımların fildişi kakmalı yataklarına birkaç dakikalığına uzanıp 
keyfetmektedirler. En küçük bir provokasyona girişeni hemen tu
tuklamakta, tutukladıklarının kafalarına kağıttan uzun külahlar ge
çirip, ''Pis toprak ağaları, şimdi anladınız mı bizim kim olduğumu
zu ! '' diyerek, bunları köylerde dolaştnıııaktadırlar. Köylüler, canla
rının her istediğini yaparak ve her şeyin altını üstüne getirerek, köy
lük bölgelerde bir çeşit terör cstiııııişlerdir. Bazılarının ' 'fazla ileri 
gitmek'' ya da ''bir yanlışı düzelteyim derken sınırları aşmak'' ya da 
''bu kadarı da gerçekten fazla'' dedikleri şey, işte budur! Bu  gibi 
sözler, ilk bakışta doğru gibi gözükebilir, ama aslında yanlıştır. B i
rincisi, köylüleri bütün bunları yapmaya iten, yerel zorbaların, mü-
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tegallibenin ve yasa tanımayan toprak ağalarının kendileri olmuş
tur. Bunlar ellerindeki iktidarı yüzyıllar boyu köylülere zulmetmek 
ve onları ayakları altında ezmek için kullanmışlardır. Köylülerin bu 
derece sert bir tepki göstermelerinin nedeni de budur. En şiddetli 
ayaklanmalar ve en ciddi karışıklıklar, hep, yerel zorbaların, müte
gallibenin ve kanun tanımayan toprak ağalarının en zalimce dav
randıkları yerlerde ortaya çıkmıştır. Köylülerin açık seçik bir görü
şü vardır. Kim kötüdür, kim değildir; en kötüsü kimdir, kim o kadar 
kötü değildir; kim ağır bir cezayı hak etmiştir, kim hafif bir cezay
la bırakılabilir; bütün bu konularda köylülerin açık seçik bir görüşü 
vardır ve verilen cezanın işlçnen suçu aştığı pek az görülmüştür . 
• 

ikincisi, devrim yapmak, ziyafet veııııeye, yazı yazmaya, resim 
yapmaya ya da nakış işlemeye benzemez; o kadar zarif, o kadar sa
kin ve yumuşak, o kadar ılımlı, uysal, kibar, ölçülü ve alicenap ola
maz.4 Devrim, bir ayaklanmadır, bir sınıfın başka bir sınıfı devirdi
ği bir şiddet hareketidir. Bir köylü devrimi ise, köylülüğün feodal 
toprak ağaları sınıfının iktidarını yıktığı bir devrimdir. Köylülerin 
en büyük zora başvurmadan, toprak ağalarının binlerce yıldır süre
gelen ve derin kökleri olan hakimiyetini yıkmaları olanaksızdır. 
Köylük bölgelerin, çok büyük bir devrimci atılıma ihtiyacı vardır; 
çünkü ancak böyle bir atılım, milyonlarca insanı harekete geçirip, 
onları büyük bir güç haline getirebilir. Yukarıda sözünü ettiğimiz ve 
bazıları tarafından "fazla ileri gitmek" diye nitelendirilen bütün ey
lemler, köylük bölgelerdeki görkemli devrimci atılımın, köylülerde 
yarattığı güçten doğmaktadır. Köylü hareketinin ikinci döneminde, 
yani devrimci eylem döneminde, bu gibi şeylerin yapılması zorun
luydu. Bu  dönemde, köylülerin kayıtsız şartsız hakimiyetinin kurul
ması gerekliydi. Köylü birliklerine yöneltilen kötü niyetli eleştirile
rin yasaklanması gerekliydi . Eşrafın hakimiyetinin tamamen yıkıl
ması, bunların yere çalınıp, kıpırdayamaz duruma getirilmesi ge-

4 Bunlar, Konfüçyus'un nıüriılerinden birinin, Konfüçyus'un erdenılerini anlatırken 
kullandığı terimlerdi. 
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rekliydi. Bu dönemde fatla ileri gitmek diye nitelendirilen bütün 
eylemler, devrimci bir önem taşımaktadır. Açıkça söylemek gere
kirse, bütün köylük bölgelerde bir süre için terör estiıı11ek gerekli
dir. Yoksa, köylük bölgelerde, karşıdevrimcilerin faaliyetlerini bas
tırmak ya da eşrafın hakimiyetini yıkmak mümkün olamaz. Bir 
yanlışı düzeltebilmek için olağan sınırları aşmak gerekir, yoksa 
yanlış düzeltilemez.5 Köylülerin ''fazla ileri gittiğinden'' söz eden
ler, ilk bakışta, daha önce sözünü ettiğimiz ''Çok kötü ! '' diyenlerden 
farkli gibi gözüküyorlarsa da, aslında bunlar da aynı bakış açısın
dan hareket etmekte ve aynı şekilde toprak ağalarının, ayrıcalıklı sı
nıfların çıkarlarını savunan teorisini dile getirmektedirler. Köylü 

-

hareketinin yükselmesini engellediği ve devrimi kösteklediği için 
bu teoriye karşı çıkmalıyız. 

'' Ayaktakımı Hareketi'' 

-

Guomindang'ın sağ kanadı, ''Köylü hareketi, ayaktakımının, 
tembel köylülerin hareketidir'' demektedir. Bu görüş Cangşa'da 
yaygındır. Köylerde bulunduğum sırada eşraf, ''Köylü birliklerinin 
kurulmasına bir diyeceğimiz yok; ama şu anda bu birliklerin başın
da bulunanlar iyi değil. Bunların değiştirilmesi gerekir ! '' demektey
di. B u  görüş, sağ kanat unsurlarının dediğiyle aynı kapıya çıkmak
tadır. Her iki görüşe göre de, bir köylü hareketi olabilir, (zaten ha-

5 E.�ki bir Çin deyişi olan "bir yanlışı düzeltirken sınırı aşmak" sözü, halkın faali
yetlerini kısıtlamak amacıyla sık sık kullanılmaktaydı. Buna göre, kurulu düze
nin sınırlan içinde 'kalan reformlara izin verilmeli, ama eski düzeni tamamen 
yıkmayı amaçlayan faaliyetler yasaklanmalıydı. Bu sınırlar içinde kalan eylem
lere "uygun" gözüyle bakılıyor, buna karşılık eski düzeni tamamen yıkmayı 
amaçlayan eylemler, "sınırı aşan" eylemler olarak nitelendiriliyordu. Bu, reform
culara ve devrimci saflardaki oponünistlere özgü bir anlayıştir. Mao Zedung 
Yoldaş; bu refom1cu anlayışı çürüttü. Metinde geçen "Bir yanlışı düzeltebilmek 
için sınırların aşılması gerekir, yoksa yanlış düzeltilemez" sözüyle de, eski feo
dal düzene son vermek için revizyonist-refoı ıııcu yönteme değil,. kitlelerin dev
rimci yöntemine başvurulması gerektiğini söylemek istiyordu. 
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reket ·başlamış olduğundaı1 kimse tersini söylemeye cesaret edeme
mektedir) aına bu hareketin başında buluı1anlar iyi değildirler. Bu  
görüşleri savuı1anlar, özellikle köylü birlikleriniı1 alt kademelerin
den sorumlu olan kişilerden nefret etmekte ve bunlara ''ayaktakımı'' 
demektedirler. Kısacası, eskiden eşraf tarafındaı1 hor görülen, ayak
lar altıı1da çiğnenen, toplumda yeri ve söz hakkı olmayan herkes 
şimdi cesaretle başkaldırmıştır. Sadece başkaldırmakla kalmayıp, 
iktidarı da ellerine geçirmişlerdir. Onlar, şimdi kasaba köylü birlik
lerinin (en alt kademeleri) başında bulunmaktadırlar ve bunları kor
kulan ve sa)1gı duyulan bir şey haline getirmişlerdir. Oı1lar, kaba, 
nasırlı ellerini kaldırarak, eşrafın başına indirmişlerdir. Onlar müte
gallibeniı1 boyı11ına ip takıp, kafasına da kağıttan uzun külahlar ge
çirerek bunları köylerde dolaştırmaktadırlar. (Buna, S iangtan ve Si
angsiang'da "kasabada resmi geçit" ,  Liling'de ise ''çayırda resmi ge
çit" denilmektedir.) Eşrafın kulaklarının suçlayıcı, sert ve acımasız 
sözlerle tırmalanmadığı bir tek gün bile geçmemektedir. Köylü ler, 
emirler yayımlamakta ve her şeyi yönetmektedir. Eskiden herkesten 
daha aşağı olanlar, şimdi herkesin üstündedirler ve bunun adı da 
''her şeyi baş aşağı etmektir'' 

. .  

Devrimin Oncüleri 

Şeylere ve kişilere iki karşıt yaklaşımın bulunduğu her yerde, iki 
karşıt görüş ortaya çıkar. ''Çok kötü'' ve ''çok iyi' ' , ''ayaktakımı'' ve 
''devrimiı1 öncüleri''; bunlar bu karşıtlığın örnekleridir. 

Yukarıda, köylülerin uzun y ıllar boyunca gerçekleştirilemeyen 
devrimci bir görevi başardıklarını ve böylece milli devrim yolunda 
önemli bir iş yaptıklarını söyledik. Ama bu büyük devrimci görev, 
bu önemli devrimci iş, köylülerin tümü tarafıı1dan mı  gerçekleştiril-

• • 

miştir? Hayır. Uç çeşit köylü vardır: Zengin, orta ve yoksul köylü-
ler. Her üçü de farklı koşullar altında yaşarlar ve dolayısıyla devrim 
konusunda da farkl ı  görüşlere sahiptirler. B irinci dönemde, zengin 
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köylülerin sözü11ü etmekten hoşlaı1dıkları şeyler, Kuzey Sefer Or
dusu'nun Ciangsi'de büyük bir hezimete uğraması, Çan Kayşek'in 
yaralanıp6 uçakla Guangdung'a kaçması7 ve Vu Peyfu'nun8 Yueh
çov'u geri almasıydı. Onlara göre, köylü birlikleri hiç kuşkusuz 
uzun zaman yaşayamayacak ve Üç Halk İlkesi9 de hiçbir zaman ba-

6 Kuzey Sefer Ordusu'nun Yangze Vadisi'ne yürüdüğü 1 926 Kışı ve 1927 İlkbaha
n'nda Çan Kayşek'in karşıdevrimci yüzü henüz tan1amen ortaya çıkmiln11şu ve 
köylü kitleleri hala onun devrimden yana olduğunu sanıyorlardı. Toprak ağaları 
ve zengin köylüler ise ondan hoşlann1ıyorlardı ve Kuzey Sefer Ordusu'nun çeşit
li yenilgi lere uğradığı ve Çan Kayşek"in yaraladığı yolunda söylenıiler çıkanyor
lardı. Çan Kayşek"in karşıdevrimci yüzü; 1 2  Nisan l 927'de Şanghay"da ve başka 
yerlerde karşıdevrimci bir hükümet darbesi ıezgahlayıp i�-çişleri katlettiği, köy
lüleri ba.�tırdığı ve Komünisı Partisi'ne saldırdığı zan1an tam olarak ortaya çıktı. 
O zaman toprak ağaları ve zengin köylüler tutumlarını değiştirip, onu destekle
nıeye başladılar. 

7 Guangdung, Birinci Devrin1ci İç Savaş ( 1 924- 1 927) döneminde kurulan ilk dev
rimci üs bölgesiydi. 

8 Vu Peyfu, savaş ağalarının en ünlülerinden biriydi. 1 923'teki başkanlık seçimle
rinde, parlamento üyelerine rüşvet yedirerek çevirdiği dolaplarla tanınan Cao 
Kun'la birlikte Cili (Hebey) kliğine bağlıydılar. Vu Peyfu, Cao'yu önder olarak 
desteklemekteydi ve bu ikisinden genellikle "Cao-Vu" diye söz edilmekteydi. Vu 
Peyfu, Anhuy kliğine bağlı bir savaş ağası olan Turan Çicuy'u 1 920 yılında ye
nilgiye uğrattıktan sonra, İngiliz-Amerikan en1peryalistlerinin bir ajanı olaı:a.k, 
Pekin'deki kuzeyli savaş ağalan hüküınetinin denetimini eline geçirdi. Pekin
Hankov Demiryolu'nda greve gidilmesi üzerine, 7 Şubat 1 923'te işçilerin katle
dilmesi için emir veren de, Vu Peyfu'ydu. 1 924'te Çang Zolin'le yaptığı savaşta 
(bu savaş genillikle "Cili ve Fengtein klikleri arasında.ki savaş" diye bilinir) 
yenildi ve bunun üzerine Pekin"deki yönetimden uzakaştınldı. i 926'da Japon ve 
İngiliz emperyalistlerinin teşvikiyle, Çang Zolin ile işbirliği yaptı ve böylece 
yeniden iktidara geldi. Vu Peyfu, Kuzey Sefer Ordusu'nun l 926'da Guang. 
dung'dan kuzeye doğru yaptığı seferde altedilen ilk düşmanlardan biriydi. 

9 Üç Halk İlkesi, Sun Yatsen'in mill iyetçilik, demokrasi ve halkın refahı konu
lannda.ki ilkeleriydi ve bunlar Çin'deki burjuva-demokratik devriminin pro
gramını oluştuııııa.ktaydı. Sun Yatsen, 1 924 yılında, Guomindang'ın I .  Milli 
Kongresi'nin bildirisinde, milliyetçiliği emperyalizme karşı çıkmak biçiminde 
yorumlayarak ve işçi köylü hareketlerinin etkin bir biçimde desteklenmesi 
gerektiğini açıklayarak, Üç Halk İlkesi'ni yeniden yorumladı. Böylece Üç Halk . . . 
ilkesi, Uç Büyük Siyaset'ten, yani Rusya ile ittifak, Komünist Parti ile işbirliği 
ve işçi ve köylülere yardımdan oluşan yeni Üç Halk İlkesi'ne dönüştü. Bu yeni 
Üç Halk İlkesi, Birinci Devrimci İç Savaş Dönemi boyunca, Çin Komünist 
Partisi ile Guomindang arasındaki işbirliğinin siyasi temelini oluşturdu. 
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şarı kazaııaınayacaktı: çüııkü buıı lar daha öııce görülmüş, işitilmiş 
şeyler değildi. Bu durumda, kasaba köylü birliğinden bir görevli 
(geııelliklc de "ayaktakımı"ııdan biri), elinde kayıt defteri, zengin 
bir köylüııüıı evine gidip, ona "Lütfen köylü birliğiııe katı lır mısı
nız?'' dediğinde zengiıı köylü ne cevap verirdi? Eğer bu, az buçuk 

• 

terbiyeli bir zengin köylüyse, ''Köylü birliği mi? Yıl lardır burada 
yaşar, toprağımı sürerim; böyle bir şeyi daha önce hiç duymadım, 
ama geııe de geçinip gidiyorum. Size de bu işten vazgeçmenizi tav
siye ederim ! "  derdi. Ama eğer bu, gerçekteıı kötü niyetli bir zengiıı 
köylüyse, "Köylü birliğiymiş! Saçma! Köylü birliği değil, kelleleri 
uçurma birliği !  Adamın başını belaya sokmayın ! '' derdi. Buna rağ
men, hayrettir ki, köylü birlikleri birkaç ayı aşkın bir süredir varlık
larını sürdürmektedirler, hatta eşrafa karşı gelmeye bile cesaret et
mişlerdir. Çevredeki eşraftan afyon çubuklarını teslim etmeyi red
dedenler köylü birlikleri tarafından tutuklanıp köylerde dolaştırıl
mışlardır. Hatta il merkezlerinde Siangtanlı Yen Cungçiyu ve Ning
sianglı Yang Çize gibi bazı büyük toprak ağaları idam edilmiştir. 
Ekim Devrimi'nin yıldönümünde, İngiliz aleyhtarı gösteriler ve Ku
zey Seferi'nde kazanı lan zaferi kutlamak için yapılan büyük tören
ler sırasında, her kasabada on bin lerce köylü, ellerinde irili ufaklı 
bayraklar, yük sırıkları ve çapalarıyla birlikte sel gibi akan kitleler 
halinde dev gösteriler düzenlediler. Zengin köylü ler, ancak bu olay
lardan sonra şaşkınlığa ve korkuya kapılmaya başladılar. Kuzey Se
ferinde kazanılan zaferi kutlamak için yapılan büyük törenler sıra
sında, Civciang'ın alınmış olduğunu, Çan Kayşek'in yaralanmadığı
nı ve Vu Peyfu'nun her şeye rağmen yenilmiş olduğunu öğrendiler. 
Üstelik her yanda ''kırmızı ve yeşil pankartlar" üzerine son derece 
açık bir biçimde yazılmış ve ' 'Yaşasın Üç Halk İlkesi", ' 'Yaşasın 
köylü birlikleri ! "  ve "Yaşasın köylüler ! '' gibi sloganlara rastlamak
taydılar. Büyük bir şaşkınlığa ve korkuya kapılan zengin köylüler, 
''Ne oluyoruz?" demeye başladılar. ' 'Yaşasın köylüler'miş, şimdi bu 
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ad<1mlar imparator mu oldu ya11i?" l !l diyorlardı .  Buı1d<1n dolayı kö)'
lü birlikleri biraz caka satıyorlar. Köylü birliklcri11den gelenler. zeı1-
gi11 köylülere, "Se11i diğer kütüğe geçireceğiz'' ya da "Bir ay daha 
geçerse, kayıt parası ,  adaın başı11a 011 yua11 olacak ! "  de111ektedirler. 
Zcngi11 köylü ler, a11cak bütü11 bunları11 etkisiyle şimdi yavaş yavaş 
köylü birlikleri11e katı lmaktadırlar. ı 1 Bazılaı·ı giriş içi11 elli se11t* ya 
da bir yua11 ödcn1cktedir (norınal kayıt parası sadece 011 kuruştur), 
bazı larıysa a11cak ke11dileri11e kefil olacak birilerini bulduktan so11-
ı·a birliğe gircbil 111ckıcdirlcr. Aı11a bugü11 bile köylü birliklcri 11e gir
memekte hala direncı1 bir sürü ze11gin köylü vardır. Zengin köylü
ler köylü birlikleri11e girerken, genellikle aileleri11deı1 altmış-yetmiş 
yaşında biri11in ad111ı yazdırınakı:;ıdırlar; çüı1kü sürekli olarak "aske
re alınma" korkusu içindedirler. Birliğe katıldıkıa11 so11ra da, köylü 

1 

birliği için çalışmaya yanaşmamakta, hep geride durmaktadırlar. 
Peki orta köylülerin durumu nedir? Bunlar, kararsız bir tutum ta

kınmaktadırlar. Devrimin kendilerine pek yarar sağlamayacağını dü
şünmektedirler. Tencerelerinde piri11ç kaynamaktadır ve gece yarısı 
kapılarına dayanan alacaklıları yoktur. Bu11lar da bir şey hakkında 
onun daha önce var olup olmadığına bakarak karar veı ıııekte, kaşla
rını çatıp kendi kendilerine, "Köylü birlikleri acaba gerçekten yaşa-

• •  • 
yabilir mi?'', ''Uç Halk ilkesi başarı kazanabilir mi?'' diye düşünmek-
tedirler. Vardıkları sonuç "Korkarım ki hayır ! '' olmaktadır. Her şeyin 
Tanrı'nın iradesine bağlı olduğuna inanmakta ve ''Köylü birliği mi? 
Tanrı'nın böyle bir şeyi isteyip iste111ediği11i kim bilebilir ki?'' diye 
düşünmektedirler. B irinci dö11emde, köylü birliğinden biri elinde ka
yıt defleri, bir orta köylüye gidip, ''Lütfen köylü birliğine katılır mı-

1 0  "Yaşasın"ın Çincedeki karşı lığı vansuy'dur. Kel imesi kelimesine çevrilecek 
olursa "on bin yıl" deıııek olan bu deyinı, geleııeksel olarak inıp;ıraıoru selanı
lanı;ık için kull;ınıl ırdı ve "inıparator" ile eş<ın lanılı bir deyiııı lılnıuştu. 

1 1  Zengin köylüleriıı. köylü birliklerine gimıelcrine iziıı l'erilnıeıııeliydi. Bu. 
1 927 yıl ında köylü kitlelerinin heııüz kavr;ıy;ıııı ;ınıış oldukl;ırı bir noktaydı . 

* Seni, o sıralarda, Çin'de kullanılan para birinılerinden biri. (Ç. N . )  
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sıııız?" dediğiııde 011da11 ''Acelesi yok ! '' cevab1111 almaktaydı .  Bunlar, 
aııcak ikiııci döııemde, köylü birlikleri büyük ölçüde etkili olduktan 
soııra, birliklere girıneye başlamışlardır. Orta köylüler, köylü birlikle
ri11i11 çalışn1aları11a katılma konusunda, zengiıı köylülerden daha iyiy
seler de, bugüııe kadar pek istekli davranmamışlardır, hala bekle gör 
tuluınu takınmaktadırlar. Köylü birliklerinin, orta köylülerin birlikle
re katılmalarını sağlamaları ve oııları aydıı1latmak amacıyla daha 
epeyce çalışma yapmaları zoruııludur. 

Yokstıl köylü ler, her zaınaı1, kö)1lük bölgelerde verile11 çeti11 ınü
cadelenin temel gücüııü ıncydana getirmişlerdir. Hem yeraltı çalış
n1ası, hem de açık faaliyet dönemiııde militaııca mücadele etınişler
dir. Komüııist Partisi '11i11 önderliğiııe en çok uyanlar bunlardır. Ye
rel zorbalarla, ınütegallibeı1i11 oluşturduğu kaınpı11 can düşınanıdır
lar ve bu kampa en ufak bir duraksama gösterıneksizin saldırmak
tadırlar. Yoksul köylü ler, zengiıı köylülere, "Bakın, biz köylü birlik
lerine katılalı çok oldu . Siz nede11 hala duraksama gösteriyorsu
nuz?'' demektedirler. Zeııgin köylüler ise buna alayla, "Sizi katıl
maktan alıkoyacak ne var ki? Ne başıı1 1zı sokacak bir eviniz, ne de 
ekecek bir karış toprağıııız var! " diye karşılık vermektedirler. Yok
sul köylüleri11 kaybetmekte11 korkacakları hiçbir şeylerinin olmadı
ğı doğrudur. Çoğunun gerçekten de ''ne başını sokacak bir evi, ne 
de ekecek bir karış toprağı'' vardır. Gerçekten de onları köylü bir
liklerine katılmaktan alıkoyacak ne olabilir ki? Cangşa il iyle ilgili 
araştırmalara göre, köylük bölgelerdeki nüfusun yüzde 70'ini yok
sul köylüler, yüzde 20'siı1i orta köylü ler, yüzde 1 O'u11u ise toprak 
ağaları ve zeı1gi11 köylüler oluşturmaktadır. Nüfusun yüzde 70'ini 
ıneydana, getire11 yoksul köylüler de kendi içlerinde iki bölüme ay
rılabilir: İyice yoksul olaıılar ve daha az -yoksul olanlar, 1 2  köylük 
bölge 11üfusunuı1 yüzde 20'siııi oluşturmakta olup tanıaınen mü lk
süzleştirilınişlerdir, yaııi ne toprakları ne de paraları vardır, geçim 

1 2  Bur;ıd;ı " 'iyice ylıksul lllanl;ır" ' ,  ıarını i�çileri (köy proleı;ıry;ısı ) \'e köy Lunıpen
prlıleıaryası anlaıııına gclıııckıcllir. 
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araçlarından tamameı1 yoksu11durlar ve evlerini terk edip paralı as
kerlik, ücretli işçilik ya da gezginci dilencilik yapmak zorundadır
lar. Daha az yoksul olanlar, 1 3  köylük bölge nüfusunun geri kalan 
yüzde 50'sini oluşturmakta olup kısmen mülksüzleştirilmişlerdir, 
yani bunlar bir parça toprakları ya da biraz paraları olan , kazandık
larından fazla tüketen ve seneyi binbir zahmet ve sıkıntıyla ç ıkartan 
zanaatkarlar, kiracı köylüler (zengin kiracı köylüler hariç) ve yarı 
mülk sahibi köylüler gibi kimselerdir. Toplam olarak köylük bölge
lerdeki nüfusun yüzde 70'ini meydana getiren bu büyük yoksul 
köylü kitlesi, köylü birlikleri11in belkemiğini oluşturmaktadır; bu 
yoksul köylüler, feodal güçleri yıkma mücadelesini11 öncüleri ve 
uzun yıllar boyunca başarı lamamış büyük bir devrimci görevi ger
çekleştiren kahramanlardır. Yoksul köylü sınıfı (eşrafın deyimiyle 
''ayaktakımı' ') olmasaydı, köylük bölgelerde bugünkü devrimci or
tamı yaratmak ya da yerel zorbaları ve mütegallibeyi yıkmak ve de-

• 

mokratik devrimi tamamlamak olanaksız olurdu. Köylük bölgeler-
deki en devrimci grubu oluşturan yoksul köylü ler, köylü birlikleri
nin önderliğini ellerine geçirmişlerdir. Hem birinci, hem de ikinci 
dönemde, en alt kademedeki köylü birliklerinde hemen hemen bü
tün başkanl ıklarda ve komite üyeliklerinde yoksul köylüler bulun
maktaydı (Hengşaı1 ilinde kasaba birliklerindeki görevli lerin yüzde 
SO'sini iyice yoksul olan köylü ler, yüzde 40'ın ı  daha az yoksul olan 
köylüler, yüzde 1 O'unu ise yoksul aydınlar oluşturmaktaydı). Yok
sul köylülerin önderliği mutlaka gereklidir. Yoksu l köylüler olma
dan devrim olmaz. Onların rolünü inkar etmek, devrimi inkar et
mek demektir. Onlara saldırmak, devrime saldırmak demektir. Yok
sul köylüler, devrimin genel yönelimi konusunda hiçbir zaman ya
nı lmamışlardır. Yerel zorbaların ve mütegallibenin saygınl ığını yak 
etmişlerdir. Büyük olsun, küçük olsun bütün yerel zorbaları ve mü
tegallibeyi yere çalarak, ayaklar altına almışlardır. Devrimci eylem 
döneminde yaptıkları ve ' 'fazla ileri gitme" diye nitelendirilen şey-

1 3 "Daha az yoksul olanlar", köy yanproletaryası anlamına gelrııektedir. 
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!erin birçoğu aslında doğrudan doğruya gereği olaıı şeylerdi. Hu
nan'daki bazı il yönetimleri, Guomindang'ın bazı i l  merkezleri ve 
bazı il köylü birlikleri, daha şimdiden birtakım hatalar işlemişlerdir; 
hatta bazıları toprak ağalarının istediği üzerine alt kademelerdeki 
köylü birliklerinin görevlilerini tutuklamak için asker bile gönder
mişlerdir. Hengşan ve Siangsiang illerinde birçok kasaba birliğinin 
başkanı ve komite üyeleri hapse atılmıştır. Bu çok ciddi bir hatadır 
ve gerici lerin cüretini artırmaya yaramaktadır. Bunun bir hata olup 
olmadığını anlamak için, yerel köylü birliklerinin başkan ya da ko
mite üyelerinin tutuklandığı yerlerde yasa tanımayan toprak ağala
rının nasıl keyiflendiğine, gerici duyguların nasıl serpilip geliştiği
ne bakmak yeter. '' Ayaktakımı hareketi'' ya da ''tembel köylü hare
keti" gibi karşıdevrimci sözlerle mücadele etmeli ve yerel zorbalar
la mütegallibenin, yoksul köylü sınıfına karşı giriştiği saldırılarda, 
bunlara yardımcı olma gibi bir hata işlememeye de özellikle dikkat 
etmeliyiz. Birkaç yoksul köylü önderinin kuşkusuz bazı kusurları 
olmuştur, ama çoğu artık değişmiştir. Artık doğrudan doğruya ken
dileri kumar oynanmasını yasaklamakta ve eşkıyalık yapılmasını 
engellemektedirler. Köylü birliğinin güçlü olduğu yerlerde kumar 
ve eşkıyalık tamamen ortadan kalkmıştır. Bazı yerlerde yol kenarı
na bırakılan eşyalara kimsenin dokunmadığı ve geceleri kapıların 
sürgülenmediği tamamen doğrudur. Hengşan'la ilgili bir araştırma
ya göre, yoksul köylü önderlerinin yüzde 85'i büyük bir ilerleme 
göstermiş, yetenekli ve çok çalışkan olduklarını kanıtlamışlardır. 
Sadece yüzde 15 'i bazı kötü alışkanlıklarını sürdüııııektedirler. 
Bunlar olsa olsa ''sağlıksız bir azınlık'' olarak nitelendirilebilir. Bu 
noktada h içbir ayrım yapmadan yoksul köylüleri ' 'ayaktakımı'' diye 
suçlayarak, yerel zorbalarla mütegallibenin görüşlerini tekrarlar du
ruma düşmemeliyiz. Bu  ''sağlıksız azınlık'' sorunu, ancak doğrudan 
doğruya köylü birliklerinin attığı ''disiplini güçlendiı ıııe'' sloganıy
la, kitleler içinde propagaııda yaparak, bu ''sağlıksız azınlığı' ' eğite
rek ve köylü birlikleri içindeki disiplini pekiştirerek çözülebilir. 
Hiçbir koşul altında, yoksul köylülerin saygınlığını sarsacak ve ye-
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rcl zorbalarla mütegallibenin cüretini artıracak tutuklamalarda bu
lunmak üzere gelişigüzel asker yollanmamalıdır. Bu noktaya, özel 
bir dikkat göstermek gerekir. 

On Dört Büyük Başarı 

Köylü birliklerine yöneltilen eleştirilerin çoğunda, bunların pek 
çok kötü şey yaptıkları ileri sürülmektedir. Köylülerin yerel zorba
lara ve mütegallibeye yönelttikleri saldırıların tamamen devrimci 
bir davranış olduğunu ve hiçbir şekilde kınanamayacağını daha ön
ce de belirttim. Köylüler pek çok şey yapmışlardır; onlara yönelti
len eleştirileri cevaplandırabilmek amacıyla, onların gerçekte ne 
yaptıklarını görmek için bütün faaliyetlerini teker teker ele alıp ya
kından incelemeliyiz. Köylülerin son birkaç ay içindeki faaliyetle
rini sınıflandırarak özetledim; toparlayacak olursak, köylüler, köy
lü  birliklerinin önderliğinde aşağıdaki on dört büyük başarıyı elde 
etmişlerdir. 

•• 

1. Köylülerin Köylü Birliklerinde Orgütlenmesi 
Bu,' köylülerin elde ettiği birinci büyük başarıdır. Siangtan, Si

angsiang ve Hengşan gibi illerde aşağı yukarı bütün köylüler örgüt
lenmiştir ve buralarda köylülerin harekete geçmediği hemen hemen 
hiçbir yer kalmamış gibidir; buraları durumun en iyi olduğu yerler
dir. Yiyang ve Huacung gibi bazı i llerde, köylü lerin küçük bir kesi
mi dışında büyük çoğunluğu örgütlenmiştir; bunlar, durumu ikinci 
derecede iyi olan yerlerdir. Cengbu ve Lingling gibi öteki bazı i ller
de ise köylülerin küçük bir kesimi örgütlenmiştir, büyük çoğunluğu 
örgütsüz durumdadır; buraları, üçüncü derecedeki yerler arasında
dır. Köylü birliklerinin propagandası, Yuan Zuming'in 1 4  denetimi 
altındaki Batı Hunan'a henüz ulaşamamıştır ve buradaki birçok ilde 
1 4  Yuan Zuming, Guycov eyaletindeki bir savaş ağasıydı ve Hunan'ın batı kesimi-

ni denetimi atında tuhnaktaydı . 
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köylüler tamameıı örgütsüz durumdatiırlar; buraları da dördüııcü 
derecedeki yerleri ıneydaııa getirmektedir. Genel olarak, Cangşa 
merkez olmak üzere, Orta Hunan'daki il ler, durumaları en ileri olan 
yerlerdir. Bunları Güııey Huııan'daki iller izlemekte, Batı Hunan ise 
daha yeni yeni örgütlenmeye başlamaktadır. Eyalet köylü birliğiniıı 
geçen Kasıııı ayında verdiği rakamlara göre, eyaletin 75 i l inden 
37'siııde kurulmuş olan örgütleriıı toplam olarak l milyon 3�7 bin 
727 üyesi vardır Bu üyelerden bir milyon kadarı, köylü birlikleri
nin gücünüıı hızla artt ığ ı  Ekiın ve Kasım aylarıııda örıı:ütleıımistir; � � > 

oysa üye sayısı Eylül ayına kadar ancak 300-400 biııi bulmaktaydı .  
Bunu, köylü hareketinin canlı bir biçimde gelişmeye devam ettiği 
Aralık ve Ocak ayları izledi. Ocak ayı sonuna kadar üye sayısının 
en azından iki milyonu bulmuş olması gerekir. B ir aile, köylü birli
ğine girerken genellikle sadece bir kişinin adını yazdırdığına ve her 
ailede ortalama beş kişi buluııduğuna göre, köylü birliklerinin ön
derliği altında yaklaşık 10  milyonluk bir kitlenin toplanmış olduğu
nu söyleyebiliriz. Köylü birliklerinin gösterdiği bu hayaret verici ve 
gittikçe hızlanan gelişme, yerel zorbaların, mütegallibenin ve yiyi
ci memurların neden tecrit edilmiş olduklarını, köylü hareketinden 
bu yana insanların dünyanın nasıl da tamamen değişmiş olduğuııa 
bakıp neden hayrete düştüklerini ve nasıl olup da büyük bir devri
min köylük bölgelerde gerçekleştirilebildiğini açıklamaktadır. Bu,  
köylülerin, köylü birliklerinin önderliği altında elde ettikleri birinci 
büyük başarıdır. 

• 

2.  Topı·ak Ağalarına Siyasi Bakımdan Daı·be lndiı·i/mesi 
Köylülerin, örgütlerini kurar kuııııaz yaptıkları ilk iş, toprak 

• 

ağası sınıfının, özellikle de yerel zorbalarla mütegallibenin siyasi 
saygınlığını ve gücünü tuzla buz etmek, yani köy toplumunda top
rak ağası hakimiyetine son verip, köylü hakimiyetini kurmak ol
maktadır. Bu, son derece ciddi ve can alıcı bir mücadeledir; ikinci 
dönemde, yani devrimci eylem dpneminde verilen mücadelenin 
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odak noktasıııı oluşturınaktadır. Btı ınücadelede Z<lfer kazanmadaıı, 
kira ve faizleri azaltınak, toprakları ve öteki üreıinı ar<lçlarını ele 
geçirmek vb. için verilen iktisadi mücadelede zafer ktlzanmak ola
ııaksızdır. Huııaıı'ııı S iangsiang, Heııgşaıı ve Siangıan il leri gibi bir
çok yeriııde bu bir sortın oluşlurmaıntlktadır; çüııkü buralarda top
rak ağalarıııııı hakimiyeti yıkılmıştır ve hakimiyet, taınaıneıı köylü
lerin elinde bulunmaktadır. Fakat Liliııg gibi illerde, hala toprak 
ağalarıııın otoritesiııin köylülerinkine göre daha zayıf gibi görüııdü
ğü, aına siyasi mücadele keskiıı leşmeıniş olduğuııdaıı aslında kö)1-
lülerin otoritesiyle alttan alta yarıştığı yerler (Liling'in batı ve gü
ney kesimleri gibi) vardır. Bu gibi yerlerde kö)1lülcrin siyasi bakım
dan zafer kazanmış olduklarını söylemek içiıı vakit henüz çok er
kendir; buralardaki köylüler, toprak ağalarının hakimiyetini taına
ınen yıkana kadar siyasi mücadeleyi daha da canl ı bir biçimde sür
dürmelidirler. Köylülerin toprak ağalarına siyasi bakımdan darbeler 
indirmek için kullandıkları başlıca yöııtemler şunlardır: 

Hesaplaı·ın denerlennıesi. Yerel zorbaların ve mütegallibenin el
lerinden geçen kamu parasıııı zimmetlerine geçirdikleri çok olmuş
tur ve tuttukları defterler düzgün değildir. Şimdi köylüler, hesapla
rın denetlenmesini, birçok yerel zorbayı ve mütegallibeyi alaşağı 
etmek için bir fırsat olarak kullanmaktadırlar. B irçok yerde yerel 
zorbalar ve mütegallibeyle özel olarak mali konularda hesaplaşmak 
için, hesap denetim komiteleri kurulmuştur ve yerel zorbalarla mü
tegallibe daha komitenin adını duyar duymaz tir tir titremeye başla
maktadır. Bu tür kampanyalar, köylü hareketinin faal olduğu bütün 
il lerde yürütülmüştür. Bu tür kampanyalarda önemli olan, gasbedi
len parayı geri almaktan çok, yerel zorbalarla mütegallibenin işle
diği suçları açığa çıkarmak ve onları siyasi ve toplumsal mevkile
rinden alaşağı etmektir. 

Paı·a cezasıııa çaıptıı·nıak. Köylüler, hesapların denetiminde or
taya çıkarılan yolsuzluklar, geçmişte köylü lere uygulanmış zu lüm, 
köylü birliklerini içten yıkmak amacıyla sürdürülen faaliyetler, ku-
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ın<1r )'as<ığı ıı<ı uyııı <ı ııı;1k ve afyoıı çubLıklarıııı tesliın etıneyi reddel
ıııek gibi suçlar içiıı 11ara cezaları koymaktadırlar. Falaııca yerel 
zorl1<1ya şu kadar, ıııüteg<ıllibedeıı ı·ilaııcaya hu kadar diye kesileıı 
l1u paı·a cezaları. oıılaı·ca yuaııla biıılerce yuaıı arasıııda değişınck
ıedir. Köylüler ıaraı·ıııdaıı para cczasıııa çarplıı·ılaıı bir kiınsc, doğal 
ol<ıı·<ık bütüıı saygııılığını )1itirnıektcdir. 

Ba,�ı�·tlı /Jıılııııııılt_)'ll ::ııı·/anılık. Zaliın zeııgiıı toprak ağaları, yok
sul l <ır<ı yardıııı . koopcı·atil"leriıı ya da köylü kredi birlikleriııiıı kurul
ın<ıs ı  \'a dc.ı h<ısk<ı <ıııı<ıçlc.ır içiıı k u l l <ııı ı l ıı1<1k i.izcı·c b<ığı sta hLıluıı ııı<ı-.. .. '-' > 

y<ı zorlaııınaktadırlar. Para cczasıııdaıı daha hal'if olınakla birlikte 
bu da bir çeşit ceza hiçiınidir. Birçok toprak ağası, başlarıııııı derde 
girınesiııi öııclmek içiıı köylü birliklcı·iııe gönüllü olarak bağışta bu
lu ııınaktadırlar. 

Kiiç·iik pı·lıtest<ılaı-. Birisi köylü birliğine zarar verecek bir söz 
söylediğiııde ya da bir davraııışta buluııduğunda, eğer işleııen suç 
öııemsizse, köylü ler toplaıııp suçu işleyeııiıı evine doluşmakta ve 
oııu protesto etmektedirler. Geııel l ikle suçlu ileride köylü birliğiııin 
sa)1gııı l ığını sarsacak hiçbir şey yapmayacağını açıkça belirttiği bir 
''pişmanlık'' belgesi imzaladıktaıı soııra rahat bırakı lmaktadır. 

Büy·ı'ik .�östeı·i/eı·. Köylü birliğiniıı düşmanı olan bir yerel zorba
ya ya da mütegallibedeıı biriııe karşı gösteride buluıımak için büyük 
bir kalabalık toplanır. Göstericiler, gösterinin bir parçası olarak, 
suç lunun domuzlarını keser, tahılıııa el koyar ve oııun eviııde ye
mek yerler. Bu türden birçok olay meydana gelmiştir. Geçenlerde 
Siaııgtan ilindeki Maciaho'da, 15 biıı köylüden meydana gelen bir 
topluluk, ınütcgallibeden altı kişiniıı evlerine giderek gösteri yap
mışlardır; gösteriler dört gün sürmüş ve bu süre içinde l 30'dan faz
la domuz kesilerek yeıımiştir. Köylüler,bu tür gösterilerden sonra 
suçluyu genellikle bir de para cezasıııa çarptırınaktadırlar. 

Topı·ak ağalaı·ıııa ''raç· .� İ}'C/iı·ip '' köy sokaklaı·ıııc/a. dolaştıı·nıak. 
Bu, çok yaygıııdır. Yerel zorbalardaıı ya da mütegallibedeıı biriııin 
kafasıııa, üstünde "yerel zorba filaııca'' ya da "mütegallibeden fa-
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laııca'' yazaıı uzuıı bir kiiğıı külah geçi ı·ilmekıedir. Soııı·a boyııu ıı<ı 
bir ip takıl ıp öııüııde ve arkasıııda büyük bir kalabalık olduğu halde 
dolaşıırı lnıakıadır. Bazeıı halkın dikkaıiııi çekmek içiıı pirinç çaıılar 
çalı ııınakta ve bayraklaı· sallaıııııakıadır. Yerel zorbaların ve müte
gallibeıı iıı eıı çok korktuğu ceza budur. Bir kere kafasıııa uzuıı ,  kii
ğııtaıı bir külah geçirileıı kimse, büıüıı saygııı l ığını yiı irınekıc ve bir 
daha iıısaıı içiııe çıkaınaınakıadır. Bu yüzdeıı zeııginleriıı çoğu, pa
ra cezasıııa çarptı rı lnıayı, keııdileriııc kü !ah giydirilmesiııe yeğ tuı
ııı<ıkl<ıdırlar. Aına köylüler diretirse ki.i l<ılıı gi)1ıııe)'e de zoruııludur-

• 

!ar. Bir keı·esiııde, uyaıı ık biı· kasaba köylü birliği, eşrafıaıı rezil bir 
adamı tutuklayıp lıeıneıı o güıı kafasıııa külah gcçirileceğiııi i laıı et
ı i .  Adam korkudan mosınor oldu. Buııuıı üzeı·iııe köylü birliği, ada
ııı ı ıı kafasıııa külahı hemeıı o gün geçirmenıeyi kararlaşt ırdı .  Çüııkü 
hemeıı o güıı adamııı kafasıııa külah geçirilecek olursa, artık bu ce
zadaıı korknıayacağı ,  bu yüzden de adamııı eviııe yollaıı ıp başka bir 
güıı kafasıııa külah geçirilmesinin daha iyi olacağı ileri sürüldü. Ka
fas ı ııa külahı n  ne zaman geçirileceğiııi bilmeyeıı adam, tedirgin bir 
durumda ııe rahat oturabiliyor, ne de uyuyabil iyordu. 

Topı·ak a,�alaı·ıııııı il lıapishaııesiııe atılnıası. Bu, kafaya uzun 
kağıt  külah geçirmekten daha ağır bir cezadır. Yerel zorbalardan ya 
da mütegallibeden biri tutuklanıp  il hapishaııesine yollanmaktadır; 
buraya kapatı lan kişiyi yargılayıp cezalaııdırmak da il yöneticisinin 
görevidir. Bugün hapse atı lanlar arl ık değişmiştir. Eskiden eşraf, 
köylüleri hapse atardı .  Şimdi ise tam tersi olmaktadır. 

''Süı·,�iin '' Köylüler, yerel zorbalarla mütegallibe arasından en 
çok zulüm yapmış olaıı suçluları sürgü ııe göııdermektense, tutuk
laıımayı ya da idam etmeyi yeğ tutmaktadırlar. Ama bunlar, tutuk
lanmaktan ya da idam edilmekteıı korkup kaçmaktadırlar. Köylü 
hareketiııiıı iyice gelişmiş olduğu illerde, hemen hemen bütün 
öııemli yerel zorbalarla mütegallibeler kaçmışlardır. Bu,  onları sür
güııe göııderıııekle ayııı kapıya çıkınakıadır. Buıılardaıı eıı öııemli
leri Şaııghay'a, ikiııci sırada yer alaııları Hankov'a, üçüııcü sıradaki-
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ler Caııgşa'ya. dördüncü sıradakiler ise il merkezleı·iııe kııçıııışlar
dır. Kaçınış ol<tıı yerel zorbalarla ınütegtıll ibeden cıı fazla güveıı lik
te olaıılar, Şanglıay'a kaçmış olan lardır. Hankov'a kaçmış olaıılar
daıı bazıları, Huacuııg'dan kaçan üç kişi gibi, so11unda yakalanıp ge
ri götürülmüşlerdir. Cangşa'ya kaçmış olanlar ise daha büyük bir 
tehl ike içi11dedirler. Meınleketleri11de11 kalkıp akıı1 akın eyalet ıner
kezi11e geleıı öğı·eı1ciler tarafından her an yakalanabilirler. Cang
şa'da bunlardan ikisi11in yakalanışıı1ı kendi gözümle gördüın.  İl 
merkezlerine sığınınış olaı1lar ise a11cak dördüncü derecelie öneıne 
sahip kimselerdir ve her yerde gözleri ve kulakları olan köylüler, 
buı1ların izini kolayca bulabi lmektedirler. Mali yetkili ler, bir kere
sinde, Hunan Eyalet Yönetimi'nin para toplamakta karşılaştığı güç
lüklerin nedeni olarak, köylülerin zenginleri sürgüne yollamasını 
göstermişlerdi. Bu da, yerel zorbalarla mütegallibeye ke11di köyle
ri11de ne kadar sert davranıldığı konusu11da bir fikir vermektedir . 

• 

/danı. Bu cezaya sadece yerel zorbalarla mütegallibe içindeki en 
kötü unsurlar çarptırılmakta ve bu, köylülerle halkın öteki kesimle
ri tarafından birlikte uygulanmaktadır. Örneğin, Ningsia11g'dan 
Yang Çize, Yueyang'dan Çu Ciagan ve Huacung'dan Fu Daonan ile 
Sun Bocu, köylülerin ve halkın öteki kesimlerinin diretmesi üzeri
ne yönetim yetkili leri tarafından kurşuna dizildiler. Köylüler ve hal
kın öteki kesimleri, yargıcı, S iangtanlı Yen Cungciu'yu kendilerine 
teslim etmek zorunda bıraktılar ve onu kendileri idam ettiler. 
Ningslanglı Liu Çao da, köylüler tarafından öldürüldü. Lilingli 
Peng Çifan ile Yiyang'dan Çu Tiencue ve Cao Yun'un idamları ise 
henüz kesinleşmemiştir ve bu, ''yerel zorbalarla mütegallibeyi yar
gılamak için kurulan özel mahkeme''nin kararına bağlıdır. Büyük 
bir toprak ağasının idamı, bütün ilde yankılar uyandırmakta ve fe
odalizmin geri kalan pisliklerinin kökünün kazınmasında çok etkili 
olmaktadır. Her ilde bu idam cezasını hak etmiş zorbalar vardır; ba
zısında birkaç düzine, bazısındaysa en azındaı1 birkaç tane vardır. 
Gericileri bastırmada tek etkili yol da, her ilde bunlardan hiç değil-
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se en iğrenç suçları işlemiş olan birkaç taııesiııi idam etmektir. Ha-
' 

kiıniyetlerinin 'eıı güçlü olduğu döııemlerde yerel zorbalar ve müte-
gall ibe, köylü leri kelimeııin tam aıılaınıyla gözlerini bile kırpmadan 
katletmekteydiler. On yıl süreyle, Caııgşa ilinin Siııkang kasabasın
daki savuııma birlikleriniıı başında bulunmuş olaıı Ho Mayçuan, 
bin kadar yoksul köylüyü kendi eliyle öldürınekten sorumludur. O, 
buna, sahtekarca "eşkıyaları idaın etmek'' adını veriyordu.  Benim 
memleketim olaıı Siangtan'da, Yiıııieıı kasabasındaki savuııma bir
liklerinin başında bulunan Taııg Çunyen ve Lo Şul iıı, 1 9 1 3'ten bu 
yana geçen 1 4  yıl  içinde 50'deıı fazla insanı öldürmüş ve dört kişi
yi de diri diri gömmüşlerdir. Katlettikleri bu 50'yi aşkın insandan 
ikisi tamamen suçsuz dilencilerdi. Taııg Cunyen, ''İşe birkaç dilen
ci öldürerek başlayalım ! "  dedi ve böylece bu iki cana kıyıldı. Yerel 
zorbalarla mütegallibenin eski günlerdeki zalimliği işte böyle bir 
zalimlikti, köylük bölgelerde yarattıkları Beyaz terör işte böyle. bir 
terördü. Ve şimdi köylüler ayaklanmış, bunlardan birkaçıııı kurşuna 
dizmiş ve karşıdevrimcileri bastırmak için biraz terör yaratmışlarsa, 
bunu yapmamalıydılar demek için bir neden var mı? 

• 

3. Toprak A,�alaı·ıııa Ekonomik Bakımdan Daı·be Indiı·ilnıesi 
Böl,r:e dışına tahıl ,r:öndeı·ilmesinin, tahıl fiyat/aı·ının yükseltilme

sinin, istifçiliğin \'e kaı·aboı·sanın }'asaklannuısı . Bu, Hunan köylüle
rinin verdiği ekonomik mücadelede, son aylarda yer alan en önemli 
olaylardan biridir. Yoksul köylüler, geçen Ekim ayından başlayarak, 
toprak ağalarının ve zengin köylülerin tahıllarını bölge dışına gönder
melerini önlemiş ve tahıl fiyatlarının yükseltilmesini, istifçiliği ve ka
raborsayı yasaklamışlardır. Sonuç olarak, yoksul köylüler amaçlarına 
tam olarak ulaşmışlardır; tahılın bölge dışına gönderilmesine konulan 
yasak tam bir başarıyla uygulanmış, tahıl fiyatları önemli ölçüde düş
müş, istifçilik ve karaborsa ortadan kalkmıştır. 
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Kiı·a/aı·ııı ı·e tenıiııat akçeleı·iııiıı l 5 aı·tıı·ı/nıasıııın }'asaklannıası; 
kiı·alaı·ın ı•e tenıiııat akçeleı·iııiıı azaltılnıası içiıı ajitasyon. Köylü 
birlikleri11iı1 heı1üz zayıf olduğu geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos ay
larında, toprak ağaları, uzun süreden beri izleyegeldikleri azami sö
mürü alışkanlığını sürdürerek, topraklarını kiralayan köylülere ki
ralarıı1 ve temi11al akçelerinin artırılacağı yolunda bildirim üstüne 
bildirim gö11derdi ler. Ama köylü birlikleri11in önemli ölçüde güç ka
za,ı1dığı ve hepsinini11 de kiraların ve teminat akçeleriı1in artırılma
sına karşı çıktığı Ekim ayına gelindiğinde, toprak ağaları artık bu 
konuda sesleriı1i bile çıkartmaya cesaret edemeınekteydiler. Köylü
lerin toprak ağalarıı1a üstünlük sağladıkları Kasım ayından sonra 
ise, köylü birlikleri bir adım daha ilerleyip, kiraların ve teminat ak
çelerinin azaltılması için ajitasyona giriştiler. Köylüler, ''Ne yazık 
ki geçen sonbaharda kiralar ödendiği zaman köylü birlikleri yete
rince güçlü değildi, yoksa daha o zaman kiraların azaltılmasını sağ
layabilirdik'' demektedirler. Köylüler, kiraların gelecek sonbaharda 
azaltılması için geniş bir propagandaya girişmişlerdir ve toprak 
ağaları, bunun nasıl uygulanacağını merak etmektedirler. Teminat 
akçelerinin azaltılmasına gelince, Hengsan ve öteki bazı illerde bu
nun uygulanmasına daha şimdiden geçilmiştir. 

Kiı·a sözleşnıeleı·inin feshinin yasaklanması. Geçen yılın Tem
muz ve Ağustos aylarında, bazı toprak ağalarının hala kira sözleş
melerini feshedip, topraklarını başkalarına kiraladıkları görülmek
teydi. Ama Ekim ayından sonra hiç kimse kira sözleşmelerini fes
hetmeye cesaret edemedi. Bugün ise, kira sözleşmelerinin feshedi
lip, toprağın başkalarına kiraya verilmesi artık söz konusu değildir. 
Şimdi hala bir sorun olarak kalmış gibi görünen tek şey, toprak ağa-

1 5 Kiracı köylü genellikle, toprağı kendisine kiralayan toprak ağasına kira sözleş
nıesinin bir koşulu olarak nakdi ya da aynı bir tenıinaı akçesi ''enııekteydi .  Ço
ğu kere de bunun miktarı kiralanan toprağın değerinin önemli bir bölümü kadar 
olmaktaydı. Bu, kiranın ödenmesi için bir güvence olarak gösterilmekteyse de, 
aslında ek bir sömürü biçimini temsil etmekteydi .  
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sı toprağı kendisi işlemek istediği zaman kira sözleşmesini11 feshe
dilip edilemeyeceğidir. Bazı yerlerde köylü ler buna bile izin veı ıııe
mektedirler. Bazı yerlerde ise, toprak ağası toprağı kendisi işlemek 
istediğinde, kira sözleşmesini feshetmesine izin verilebilmektedir. 
Ama bu sefer de kiracı köylülerin işsiz kalması sorunu ortaya çık
maktadır. Henüz bu soruna, her yerde uygulanabilecek ortak bir çö
züm yolu bulunamamıştır. 

F aizleı·in azaltılması . Anhuna'da faizler genel olarak azaltı lmış, 
başka illerde de azaltmalar yapılmıştır. Ama köylü birliklerinin güç
lü  olquğu yerlerde, toprak ağaları, paralarının ''kamulaştırılacağın
dan'' korktukları için, artık hiç ''borç vermemektedirler''. Dolayısıy
la buralarda tefecilik fiilen ortadan kalkmıştır. Şimdi faizlerin azal
tılması, sadece eski borçlarla ilgili olarak söz konusu edilmektedir. 
Sadece bu eski borçların faizlerinin azaltılmasıyla kalınmamış, ay
nı zamanda alacaklının, ana paranın ödenmesi için baskı yapması 
da yasaklanmıştır. Yoksul köylüler, toprak ağalarına, ''Kabahati 
bende bulma. Zaten yıl bitmek üzere. Borcumu gelecek yı l  öderim'' 
demektedirler. 

4. Yerel Zorbalaı·ın ve Mütegallibenin Feodal Hakimiyetinin Yıkıl
ması: Tu ve Tuan' ın 1 6 Yerle Biı· Edilmesi 

Tu ve tuan'da (yani ilçe ve kasaba) ve özellikle il düzeyinin he
men altındaki tu düzeyinde, eski siyasi iktidar organları, hemen he
men sadece yerel zorbalann ve mütegallibenin elinde bulunmaktay
dı. Tu'nun, sayılan 10  binden 50 ya da 60 bine varan bir nüfus üze
rinde söz hakkı ve kasaba savunma birlikleri gibi kendi silahlı kuv
vetleri, mu* başına vergileri 1 7  toplamak gibi kendi mali gücü ve köy
lüleri istediği gibi tutuklama, hapsetme, yargılama ve cezalandıııııa 

1 6 Hunan'da tu bölgeye,tuan ise kasabaya uygun düşmekteydi .  Tu ve tuan türünden 
eski yönetim organları, toprak ağalannın hakimiyetinin araçlanydı. 

* Mu, Çin'de kullanılan bir toprak ölçüsü birimidir. Bir dönüm bir buçuk n1u"dur. 
(Ç.N.) 

1 7  Mu başına vergi, noııııal toprak vergisi dışında toprak ağası rejiminin, köylü
lerin sırtına fazladan acıma�ızca yüklediği ağır bir vergiydi. 
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gibi yargı yetkisi vardı. Bu orgaı1ları elinde tutan mütegallibe, köylük 
bölgenin gerçek hükümdarıydı. Kıyaslaına yapılacak olursa, köylü le
riı1 cumhurbaşkanı, eyalet askeri valisi 1 8  ya da il yöı1eticisi ile pek il
gileri yoktu, 011ların gerçek ''efendileri'' köylük bölgelerdeki bu hü
kümdarlardı. Köylüler, bu kişilerin en ufak bir homurdaı1maları11dan, 
adıınları11ı dikkatli atmaları gerektiğini anlarlardı. Şimdi köylük böl
gelerde patlak veııııiş olan isya11 sonucu, toprak ağaları sınıfını11 oto
ritesi ge11ellikle yıkılmış ve daha sonra yerel zorbaların ve müıegalli
be11in hakimiyetindeki köy yönetin1 organlan doğal olarak çökınüş
ıür. Tu ve tuaıı'ın başında bulunanların tümü halktan uzak duııııakta, 
yüzlerini gösteııııeye cesaret edememekte ve bütün yerel işleri köylü 
birliklerine yüklemektedirler. ' 'Bu benim işim değil" diyerek halkı 
kendilerinden uzak tutmaktadırlar. 

Köylüler, tu ve tuan 'ın başındakilerden söz ettikleri zaman büyük 
bir öfkeyle, ''O serseri takımı mı ! ,  Onların işi bitik ! ' '  demektedirler. 

Evet, ''işi bitik'' sözü, devrim fırtınasının patladığı her yerde es-
• 

ki köy yönetim organlarının durumunu tam anlamıyla ortaya koy
maktadır. 

5 .  Topı·ak Ağalaı·ının Silahlı Kuvvetleı·inin Yıkılması ve Kö)•lüleı·iıı 
Silahlı Kuv\ıetleı·inin Kuı·ulması 

Toprak ağası sınıfının silahlı kuvvetleri, Orta Hunan'da eyaletin 
batı ve güney kesimlerine göre sayıca daha azdı. Her ilde ort.alama 
600 tüfek bulunduğuna göre, 75 il için toplam 45 bin tüfek eder, as
lında bu sayı daha da fazla olabilir. Köylü hareketinin iyice gelişmiş 
olduğu güneydeki ve merkezi kesimlerde köylüler, şiddetle isyan et
tiklerinden, toprak ağası sınıfı artık direnmemekte, silahlı kuvvetleri
nin büyük bir bölümü ya köylü birliklerine teslim olmakta ya da köy
lülerin saflarına geçmekteydiler. Ningsiang, Pingciaı1g, Liuyang, 

1 8 "Askeri vali" kuzeyli savaş ağaları rejiıııinde bir eyaletin askeri başkanına ver
ilen isimdir. Fakat askeri vali aslında tünı eyaletin, askeri olduğu k;ıd;ır, siyasi 
iktidarını da elinde tut;ın gerçek bir diktat(irdü. Emperyalistlerle i�birliği halinde 
kendi bölgesinde ayrılıkçı bir feodal-askeri rej inı sürdümıekteydi .  
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Ca11gşa, Lili11g, Sia11gta11, Sia11gsiang, Aı1hua, Hengşa11 ve Hengya11g 
gibi iller buna örnektir. Baoçi11g gibi bazı illerde ise toprak ağaları11111 
silahlı kuvvetleriı1i11 küçük bir bölün1ü teslim olma eğilimi göster
mekle birlikte, tarafsız bir tulum takı11maktadırlar. Diğer küçük bir 
kesiın ise, köylü birliklerine karşı direı1iyor; fakat köylüler 011lara sal
dırıyorlar ve çok geçmeden Yiça11g, Liı1vu ve Ciahe illeri11de olduğu 
gibi onları yok edeceklerdir. Böylece, gerici toprak ağalarından teslim 
alınan silahlı kuvvetler, köylülerin, siyasi iktidar organları olan köy
lük bölge hükümetinin yeı1i orgaı1larıı1 1 11 emri alt111da ''sürekli yöresel 
milisler" 1 9 olarak tekrar örgüıleı1mckıedirler. Eski silahlı kuvvetleri 
tesliın alma, köylüleri11 kendi silahlı kuvvetleriı1i kuııııa yollarından 
biridir. Köylü birliklerine bağlı mızraklı birlikler kurmak ise bir diğer 
yoldur. Uzun sopaların ucu11a takılmış, sivri uçlu, iki tarafı da k'eski11 
olan bu mızraklardan sadece Sia11gsiang ilinde şu aı1da 1 00  bin tane 
vardır. Siangtan, Hengşan, Liling ve Cangşa gibi diğer illerin her bi
rinde ise 70-80 bin, 50-60 bin ya da 30-40 bin kadar vardır. Köylü ha
reketinin olduğu her ilde mızraklı birliklerin sayısı hızla artmaktadır. 
Mızraklarla silahlanmış olan bu köylüler ''düzensiz yöresel milisleri" 
meydana getiııııektedirler. Daha önce sözü edilen eski silahlı kuvvet
lerden çok daha büyük olan bu mızraklı birlikler, adının bile yerel 
zorbaları ve mütegallibeyi tir tir titrettiği yeni doğınuş silahlı bir güç
tür. Hunan eyaletinin 75 ilçesindeki 20 mi lyo11dan fazla köylü arasın
da bu silahlı gücün oldukça büyük ölçüde yayılması, genç ya da ye
tişkin her köylünün bir mızrak sahibi olması ve mızraklara sanki kor
kunç· şeylermiş gibi kısıtlamalar ko11ulmaması için, Hunan'daki dev
rimci yetkililer gerekeı1i . yapmalıdırlar. Mızraklı birliklerin görünü
şünden korkan kimse hiç kuşkusuz yüreksizin biridir! Sadece yerel 
zorbalar ve mütegallibe ınızraklı birliklerde11 korkar, ama devrimci
ler asla korkmamal ıdırlar. 
1 9 "Sürekli ev nıilisleri", köylük bölgelerdeki s i l <ıhlı güçlerin bir türüydü. Bunlar<ı 

"ev nıilisleri" deııilmesiııin ııedcııi, lıcnıeıı her cvdcıı birkaç kişinin katılnıasının 
zcırunlu cılnıasıydı. 1 927'dc dcvrimiıı )'Cnilgiye uğr<ım<ısı ııd;ın soıır<ı birçok yer
de toprak ağal<ırı mil islcriıı <leııctiıı ı ini cl leriııe geçi rerek, bunları silahlı k<ır
şıdevriıııci çeteler haline getirdiler. 
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6. il Yiiııetic·isi ı·e Oııuıı Menıı ıı·laı·ıııııı Si\·a.ı·i lkti<laı·ıııııı Yıkılıııası • 

Daha öııceleri Guaııgduııg eyaletiııdeki Hayfeııg'de kanıtlaııdığı 
gibi , köylüler ayaklanmadığı sürece il yönetinıi dürüst olamaz. Bu 
şimdi Huııan'da bir kere daha kaıııtlandı. İktidarın yerel zorbalar ile 
mütegallibeııiıı el inde olduğu illerde, kim olursa olsun her i l  yöııe
ticisi yiyici bir memurdur. Köylüleriıı ayaklanmış oldtığu il lerde ise 
il yöııeticisi kim olursa olsuıı orada dürüst bir yönetim vardır. Gez
diğim illerde, il yöııeticileri her koııuda, önce köylü birlikleriııe da
ııışıııak zoruııdaydı lar. Köylü iktidarıııııı çok güçlü olduğu illeı·de, 
köylü birliğiniıı her sözü mucizeler yaratmıştır. Eğer köylü birliği, 
yerel zorbalardan herhaııgi birinin sabah tutuklaıımasıııı istemişse il 
yöneticisi bunu öğleye, öğleyiıı tutuklaıımasını istemişse öğleden 
sonraya ertelemeye cesaret edemiyordu. Köylü iktidarınııı köylük 
bölgelerde kendini yeni yeni duyurmaya başladığı sıralarda il yöne
ticisi, yerel zorbalar ve mütegallibeyle işbirliği yaparak köylü lere 
karşı çıkıyordu. Köylülerin iktidarı toprak ağaların ınkiyle boy ölçü
şecek kadar güçlendiğinde ise il yöneticisi, toprak ağaları ile köylü
ler arasında uzlaştırıcı bir tutum takınarak köylü birliğinin bazı is
teklerini kabul ederken diğerlerini reddediyordu. Köylü birliğinin 

. 

bir sözünün "mucizeler yarattığı'' deyimi, ancak toprak ağalarının 
iktidarının köylüler tarafından tamamen yerle bir edildiği durumlar
da geçerlidir. Halen Siangsiang, Siangtan, Liling ve Hengşan gibi 
illerde siyasi durum şöyledir: 

( 1 )  Bütiin kaı·aı·laı· il yönetic·isi ile devı·inıc·i kitle iiı·,f?ütleı·iııin tenı
silc·ileı·indeıı oluşaıı oı·rak biı· koıısey taı·afıııdan alııınıaktadıı: Kon
sey, il yöneticisi tarafından toplaııtıya çağrılmakta ve onun makamın
da toplanmaktadır. Bazı illerde bu konsey "kamu kuruluşları ve yerel 
yönetim ortak konseyi ' ' , diğerlerinde ise ''il işleri konseyi" diye adlan
dırılmaktadır. Bu konseye katılaıılar arasında il yöneticisindeıı başka, 
il köylü birliği, sendika koııseyi, tüccarlar birliği, kadııılaı· birliği, öğ-
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rctıııeıılcr ve oktıl persoııcli hirliği. öğı·eııci ler hirliği ''e Gtıoıni ııd:.ıııg 
mcrkezi2° ıcııısilcilcri de vardır. Btı g i!Ji konsey tc>pl<ıııııl<ırı ııd•ı il )'Ö
ııcıicisi kaıııu örQ:üllcriııiıı görüsleri ııdeıı eıkileıııııekıe \1e her zaıııaıı � � . 

oıı l:.ıı·ııı isıckleriııi tıygu l<ıınakıadır. Dolayısıyla il yöııctinı iııde dc-
ınokr<ılik koıııiıc sisteıniııiıı uygulaııın<ısı Huııaıı'da !1üyük [Jir soı·uıı 
y<ır<ılınaınakıadır. Z<ılcıı bugüııkü i l  yöııetiınleri geı·ek biçinı. gerekse 
öz hakıınıııclaıı oldukç<ı deınokratikti rler. Bu duruın. köylüleı·iıı. hü
tüıı köylük bölgelerde ayaklaıııp, yeı·el zorb<ılarla ıııütegall iben iıı ik
t idaı·ıııı yıkıııal<ırıııtlaıı bu yaııa geçeıı soıı iki-üç ay içiııde )'ar<ıl ı lııı ış-

• 
ıır. i l  yöııeıicileri eski day<ınaklarıııın çöktüğüııü \'e ıııcvkilerini ka)'· 
betınemek içiıı yeııi dayanaklara ihtiyaçları olduğuııu görünce, kaıntı 
örgütleriııe yaltaklaııınaya başlaınışlar ve buııuıı soııucuııda ytıkaı·ıda 
sözü edileıı duruın ortaya çıkınıştıı-. 

(2 ) Yaı·,ı:ı ,r;öı·eı·/ileı·iııe /1eı11eı1 lıenıeıı lıiç· iş {/iişıııeıııektediı: Hu
nan'daki yargı sistemi, il yöııeticisiniıı ayııı zamaııda yargılama işle
rinden de sorumlu olduğu ve duruşmaların yapılmasıııda keııdisiııe 
yardımcı olan bir kimseııiıı de bulunduğu bir s isteındir. İl yöneticisi 
ve eınriııdekiler zeııgiıı olabilmek içiıı vergi ve resim toplama, si lah
l ı  kuvvetler içiıı asker ve erzak sağlama, hukuk ve ceza davalarında 
haklıyla haksızı birbirine karıştırarak zorla ya da tehditle para sızdır
ma yollarıııı denemekteydiler. Bunlardan sontıncusu en düzenli ve eıı 
sağlam gelir kayııağıydı. Son birkaç ay içiııde yerel zorbalarııı ve ınü
tegallibenin yıkılmasıyla, bütüıı düzenbaz dava vekilleri ortadaıı kay
boldular. Üstelik köylüleriıı büyük küçük bütün soruııları artık çeşit
li düzeylerdeki köylü birlikleri içiııde çözülmektedir. Böylece yargı 
görevlisine yapacak hiçbir şey kalmamaktadır. Siangsiang'daki yargı 
görevl ilerinden biri ''Köylü birliklerinin olmadığı sıralarda, il yöııeti-

2(J O sır;ıl<ırda Vuh<ın'daki Gııonıind;ıng Merkez Yürüınıe Könıitesi'nin önderliği 
altındaki birçok Guoııı ind;ıng il nıerkezi Dr. Sun Y<ıtsen'in Rusy<ı ile iıt ifak. Ko-. . 

nıüriist Pani ile işbirliği, köylülere ve işçilere yardım şeklintleki Uç Büyük Si-
yaset"ini destekledi. Bu örgüıler, konıünistlerin, Guomindang"ın sol kanal uıısur
larıııın ve diğer devrinıcilerin devrimci iıı ifakından oluşuyorlardı. 
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ıııilıe her güıı ortalanıa 60 taııe hukuk ya da ceza davası gelirdi: köy
lü birlikleriııiıı kurulmasıııdaıı bu yaııa ortalaına dört beş dava geli
yor'' dedi. Bu duruında il yöııeıicileriıı in ve onların emriııdeki kiı11se
lerin keseleri, ister isteınez boş kalınaktadır. 

( 3) Silalılı 11111/ıa_fızlaı·ııı , jJ(>li.çiır ı•e lleı•let nıenıııı·laı·ıııııı lıiçhiı·i 
hiı· şe_ı·e kaı·ışanıanıakta ı•e Z<>ı·llı .ı·a da telıditle paı·a f<>planıak iç·iıı 
kii_ı·leı·e 1·aklaşıııa_ı·a hile c·e.ı·aı·et edenıenıektediı·leı·. Eskiden köylü
ler şehirli lerdeıı korkardı, şiındi ise şehirliler köylülerden korktıyor-

• •  

tar. Ozellikle il yöııetimi tarafıııdaıı besleneıı zalinı it kopuk takımı 
-polis, silahlı muhafızlar ve devlet memurları- köylere gitmeye 
korkmakta, gitseler bile artık zorla ya da tehditle para toplamaya 
cesaret edeınemektedirler. Köylülerin mızraklarıııı görür görmez 
titremeye başlamaktadırlar. 

7 Soj' Sop Tapıııaklaı·ı ı•e Klaıı Büj·iikleı·iııiıı Klan Otoı·iresiniıı , Şe
hiı· ı•e Kiij' Taııı·ılaı·ıııııı Dini Otoı·itesinin ı•e Ailede Eı·kek Otoı·ire
siııiıı Yıkılması 

Çiıı'de, erkekler, genellikle şu üç otorite sistemiııiıı etkisi altın-
• • 

dadırlar: ( l )  Ulke, eyalet ve il yönetimleriııden, kasaba yönetimine 
kadar uzanan devlet sistemi (siyasi otorite); (2) Merkezi soy sop ta
pı ııağı ve bu tapınağın kollarından aile reislerine kadar uzanan klan 
sistemi (klaıı otoritesi); ve (3) Ölüler diyarının Cehenııem Kralı'n-

• 
dan şehir ve köy Tanrılarına kadar ve gökler diyarıııııı Cennet Im-
paratoru'ndan çeşitli ilahlar ve ruhlara kadar uzanan doğaüstü sis
tem (dini otorite). Kadııılar ise, bu üç otorite sistemiııiıı baskısından 
başka bir de erkeklerin baskısı altında bulunmaktadırlar (koca oto
ritesi). Bu dört otorite -yani ,  siyasi otorite, klan otoritesi, dini oto
rite ve koca otoritesi-, tüm feodal�ataerkil ideoloji  ve sistemi tem
sil etmektedir ve buıılar Çin halkınııı, özellikle köylüleriıı elini, ko
luııu bağlayan dört kalın zincirdir. Köylük bölgelerde köylüleriıı, 
toprak ağalarıııın siyasi otoritesini, nasıl yıktıkları yukarıda açıklan
dı. Toprak ağalarının siyasi otoritesi, diğer bütün otorite sistemleri-

../ 
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ııin belkemiğidir. Bunun devrilmesiyle birlikte klan otoritesi, dini 
otorite ve koca otoritesi de çatırdamaya başlar. Köylü birliğiniıı 
güçlü olduğu yerlerde, klan büyükleri· ve tapınak bütçesiniıı yöneti
cileri artık klaıı hiyerarş isiııin alt kademelerinde bulunanları ezme
ye ve klaıı parasını çalmaya cesaret edemezler. Aynı zamanda yerel 
zorbaları ve mütegallibeyi oluşturan klan büyükleri ve yöneticileri
ııin eıı kötüleri yerle bir edilmişlerdir. Artık hiç kimse, bir zamanlar 
soy sop tapıııaklarında uygulanan kırbaçlama, boğma ve diri diri 
göınmc gibi vahşi dayak ve idam cezalarıııa başvurmaya cesaret 
edememektedir. Soy sop taıJınağı şölenlerine kadınların ve yoksul 

• 
halkın alınmasını yasaklayan eski kural da artık yıkılmıştır, Heng-
şan ilindeki Bayguolu kadınlar, hep birlikte zorla soy sop tapınağı
na girmişler, saııdalyelere kurularak şölene katılmışlar, saygıdeğer 
klaıı kodamaııları da bunların yaptıklarına ister istemez boyun eğ
mişlerdir. Yoksul köylülerin soy sop tapınağı şölenlerine alınmadı
ğı başka bir yerdeyse yoksul köylülerden bir grup, hep birden tapı
nağa doluşmuş ve onlar tıka basa karınlarını doyururlarken, yerel 
zorbalarla mütegallibe ve şık giysili diğer beyler korkularından 
kaçmışlardır. Köylü hareketi geliştikçe, dini otorite her yerde sarsıl
maktadır. Köylü birlikleri birçok yerde Tanrı tapınaklarına el koya
rak bunları çalışma yerleri olarak kullanmaya başlamışlardır. Her 
tarafta köylü birlikleri, köylü okullarının açılması ve köylü birlikle
rinin giderlerinin karşılanması için tapınak mallarına el konulması
nı savunmakta ve bunu da "boş inançlardan elde edilen kamu geli
ri'' olarak adlandırmaktadırlar. Liling i l inde boş inançların yasak-

• 

!anması ve putların kırılması oldukça yaygındır, ilin kuzey bölgele-
rinde köylüler Veba Tanrısı'nı yatıştırmak için, yapılan tütsü ayinle
rini  yasaklamışlardır. Luku'daki Fuboling Taoist Tapınağı'nda bir 
yığın put olmasına karşın, Guomindang'ı11 bölge komutanlığı için, 
bir odaya daha ihtiyaç olduğu anlaşılınca, bütün bu irili ufaklı put
lar bir köşeye yığıldı ve köylüler buna hiçbir itirazda bulunmadılar. 
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O zamandan beri ai leden biri ölünce kurban kesilınesine, dini ayi11 
yapılmasına ya da kutsal kandil yakılması11a pek az rastlaı1maktadır. 
Bu ko11udaki inisiyatif, Köylü Birliği Başka111 Sun Siaoşan'ın elin
de olduğundan, yerel Taoist rahipler 011dan net.ret etmekteydiler. 

• • 

Uçü11cü Kuzey Bölgesi'ı1de ise köylüler ve ilkokul öğretmenleri, 
Lungfeng Rahibe Manastır1'11da tahta putları parçalaınışlar ve o tah-

• 

lalarla et pişirmişlerdir. Güney Bölgesi'ndeki Dungfu Manastırı'nda 
30'da11 fazla pul, öğrenciler ve köylüler larat"ından yakılmış ve sa
dece iki küçük Hazreti Bao2 1 tasviri, ' 'Gi.i 11ah işlemeyi11 ! ' ' diyen ih
tiyar bir köylü tarafıı1daı1 kaçırılmıştır. Köylü iktidarının egemen 
olduğu yerlerde sadece ihtiyar köylüler ve kadınlar hala ilahlara 
inanmakta, daha genç köylüler ise artık böyle şeylere inanmamak
tadır. Köylü birlikleri daha geı1ç köylüler tarafından yöı1etildiğin
den dini otorireı1in y ıkılması ve boş inançları11 ortadan kalkması her 
yerde devam etmektedir. Koca otoritesi denilen şey, yoksul köylü
ler arasında her zaman için zayıf kalmıştır; çühkü ekonon\ik zorun
luluklardan dolayı, köylü kadınlar zengin sınıfların kadınlarından 
daha fazla çalışmak zorunda kalmışlar ve dolayısıyla aile sorunla
rında daha fazla söz ve karar hakkı elde etmişlerdir. Son yıllarda köy 
ekonomisinin gitgide artan çöküşü nedeniyle, erkeğin kadın üzerin-

• 

deki egemenliğinin temeli zaten zayıflamıştı. Köylü hareketinin yük-
selmesiyle birlikte, kadınlar artık birçok yerde köy kadın birliklerini 
kuııııaya başlamışlardır; kadınlar başlarını kaldıııııakta, koca otorite
si de her gün biraz daha zayıflamaktadır. Kısacası, tüm feodal-ataer
kil sistem ve ideoloji köylü iktidarının güçlenmesiyle sarsılmaktadır. 
Ama günümüzde köylüler artık toprak ağalarının siyasi iktidanhı yık
maya önem vermektedirler. Ancak toprak ağalarının siyasi iktidannın 

• 

bütün�yle yıkıldığı yerlerde köylüler, saldırılarını öteki üç egemenli-
ğe, yani klanın, ilahların ve erkeğin egemenliğine yöneltmeye başla-

2 1  Haz;ıreıi Bao (Bao Ceng), Kuzey Sung Hanedanı'hın (MS 960- 1 1 27i başkenti 
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davalarda doğru kararlar veren cesur ve tarafsız bir yargıç olarak tanınmıştı. 



maktadırlar. Fakat bu saldırılar heııüz yeni başlamıştır ve bu üçünün 
tamamen yıkılması, köylülerin ekonomik mücadelede kesin zafer 
kazanmasına bağlıdır. Dolayısıyla bugüııkü görevimiz, toprak ağa
larının otoritesini tamamen yıkmak üzere, köylülerin bütün güçle
riyle siyasi mücadeleye girişmeleri için onlara öııderlik etmektedir. 
Bunu, hemen ekonomik mücadele izlemelidir ki, yoksul köylülerin 
toprak sorunu ve öteki ekonomik sorunlar kökünden çözülebilsin .  
Klan sistemine, boş inançlara ve kadııı-erkek eşitsizliğine gelince, 
bunların ortadaıı kalkması, siyasi ve ekoııomik mücadelelerde elde 
edilecek zaferiıı doğal sonucu olacaktır. Eğer buııların ortadan kal
dırılması için keyfi olarak ve vakıiııden önce aşırı bir çaba gösteri
l irse, yerel zorbalar ve mütegallibe buııu "köylü birliklerinin atala
rına hiç saygıları yok'', ''köylü biri iği kafirdir ve dini yok ediyor" ve 
"köylü birlikleri, kadınları orta malı yapmak istiyor" diye niteleye
rek, köylü hareketini yıkmak amacıyla karşıdevrimci propagandaya 
alet edecektir. Bunun açık örııeği, son zamanlarda Hunan eyaletin
deki S iangsiang'da ve Hubey eyaletindeki Yangsin'de toprak ağala
rının, bazı köylülerin, putların kırılmasına karşı koymalarından ya
rarlanmaları sonucu çıkan olaylardır. Putları yapanlar köylülerin 
kendileridir ve zamanı gelince bu putları gene kendi elleriyle kaldı
rıp atacaklardır; başkasının bunu köylüler adına vaktinden önce 
yapmasına gerek yoktur. Bu  konularda Komünist Partisi'nin propa
ganda siyaseti ' 'Yayı ger, fakat oku fırlatma, sadece yapılatnsı gere
ken hareketleri göster''22 olmalıdır. Putları bir kenara atmak, kutsal 
bakireler için yapılmış tapınakları, temiz ve sadık dul kadınlar için 
dikilmiş anıtları yıkmak köylülerin kendilerine kalmıştır; bunu, on
ların adına başkalarının yapması yanlıştır. 
22 Okçuluğa i l işkin bu değinme, Mençius'dan alınmış olup, usta bir okçuluk hoca

sının yayı gerdiğini, fakaı oku atnıadığını anlatmaktııdır. Bununla belirtilmek is
lenen, koministlerin tam bir siya�i bilince varnıaları için köylülere rehberlik et
meleri, boş inançların ve diğer köıü geleneklerin yıkılnı;ısında inisiyatifi köylü
lere bıraknıaları, onlara bu iş için emir vermemeleri ve bunu onların adına yap
nıanıaları gerektiğidir. 
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Köylük bölgelerde bulunduğum sıralarda boş inançlara karşı 
propaganda yaptım ve şöyle dedim: "Sekiz Karaktere23 iııanmakla 
şansınızın açılacağını düşünüyor, fala24 inanmakla da atalarınızın 
mezarlarının bulunduğu yerlerden medet umuyorsunuz. Bu yıl, son 
birkaç ay içinde .yerel zorbalar, mütegallibe ve yiyici memurların 
tümü yerlerinden tepetaklak yuvarlandılar. Birkaç ay öncesine ka
dar bunların hepsinin talihleri yaver giderken ve atalarının mezarla
rı keııdilerine yardım ederken, son birkaç ay içinde aniden talihle
rinin ters döıımesi ve aıalarıııın mezarlarının kendilerine yardım et
mekten vazgeçmesi mümkün müdür? Yerel zorbalar ve mütegallibe 
sizin köylü birliklerinizi küçümseyeı·ek şöyle demektedirler: ' Ne 
tuhaf! Bugünün dünyası, komite üyelerinin dünyası. Bakın, bir ko
mite üyesine toslamadan su dökmeye bile gidilemiyor ! '  Çok doğru, 
kasaba ve köylerin, sendikalar ve köylü birliklerinin, Guomiııdang 
ve Komünist Partisi'nin, istisnasız hepsinin, yürütme komitesi üye
leri vardır. Dünya, gerçekten komite üyelerinin dünyasıdır. Fakat 
bunun nedeni, Sekiz Karakter ve ata mezarlarının yerleri midir'? Ne 
tuhaf! Köylerdeki zaval lı yoksulların Sekiz Karakteri durup durur-

• 

ken uğur getirmeye başlıyor! Ve onların soy sop mezarları da ani-
den cömert yardımlarda bulunuyor! Tanrılar mı? Onlara canınız is
tediği kadar tapın. Fakat yalnızca Hazreti Guan25 ve Merhamet 
Tanrıçası olsaydı da, köylü birlikleri olmasaydı , yerel zorbaları ve 
mütegallibeyi yıkabilir miydiniz? Tanrılar ve Tanrıçalar gerçekten 
zaval lı şeylerdir. Yüzyıllardır onlara taptınız, ama bunun karşılığın
da, onlar sizin için bir tek yerel zorbayı ya da mütegallibeyi bile de
viremedi !  Şimdi de toprak kiralarının azaltılmasını istiyorsunuz. 

23 Sekiz karakter, eski Çin'de bir insanın doğduğu yıl, ay, gün ve saatin iki döngü-
sel özelliğinin incelenmesine dayanarak geleceği söyleme yöntemiydi. 

24 Fal bakma, kişinin atalarının mezarlannın yerlerinin, kişinin talihini etkilediği 
boş inancına dayanmaktadır. Fal bakanlar belirli bir yer ve çevresinin uğurlu 
olup olmadığını söyleyebileceğini ileri sürerler. 

25 Hazreti Guan, yani Guan Yu (MS 1 60-2 1 9) Üç Krallık döneminde yaşamış bir 
• •  

savaşçıydı. Olümünden sonra, Çinliler ona Bağlılık ve Savaş Tanrısı olarak tap-
maya başladılar. 
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SorLıyorum, buııu ııasıl gerçekleştirebileceksiııiz? Taıırılara mı, 
yoksa köylü birliklerine mi inanacaksınız?" 

Bu sözleriın köylüleri kahkahadan, kırıp geçirdi. 

8. Siya�·i Pı·opa,�aııdaııııı Ya_}·,�ııılaştıı·ı/nıası 
l O bin hukuk ve siyaset biliın okulu açılmış olsaydı ,  köylük böl

gelerin eıı uzak köşeleriııdeki kadın, erkek; genç, ihtiyar. bütün hal
ka köylü birliklerinin bu kadar kısa zamaııda verdiği siyasi eğitimi 
verebilir miydi? Saııınıyorum. "Kahrolsun emperyalizm ! '' ''Kah
rolsun savaş ağaları ! ' ' ,  ''Kahrolsun yiyici memurlar! ' ' , ''Kahrolsuıı 
yerel zorbalar ve mütegallibe ! " ;  bu siyasi slogaıılar hızla yayılmış, 
birçok köydeki geııç, ihtiyar, kadın ve çocuk herkese ulaşmış, zihin
lerde yer etmiş ve dil lerdeıı düşmemiştir. Örııeğin, oyun oynayaıı 
çocuklara bakın. Biri ötekiııe kızıp dik dik, bakacak ya da ayağını 
hırsla yere vurup yumruğunu sallayacak olursa, ötekinin hemeıı 
''Kahrolsun emperyalizm ! '' diye bağıran tiz sesini duyarsınız. 

Siangtan bölgesinde sığır otlatan çocuklar birbirleriyle kavgaya 
tutuşacak olsalar, biri Tang Şengçi, diğeri ise Ye Kaysin26 olur. Bi
ri yenilip de kaçmaya, diğeri ise onu kovalamaya başlayınca, kova
layan Tang Şengçi, kaçan ise Ye Kaysin'dir. Hemen hemen her şe
hir çocuğu ''Kahrolsun Emperyalist Devletler'' şarkısını söyleyebi
liyor. Birçok köy çocuğu da artık bu şarkıyı öğrenmiştir. 

Bazı köylüler de şimdi Dr. Sun Yatsen'in vasiyetnamesini ezbe
re okuyabilmektedirler. Köylüler bu vasiyetnanıeden ''özgürlük'' , 
''eşitlik'', "Üç Halk İlkesi" ve "adil olmayan anlaşmalar'' gibi kav
ramları almakta ve bunları eksik de olsa günlük hayatlarıııda uygu
lamaktadırlar. Eşraftan biri, yolda köylünün biriyle karşı laşınca, yol 
vermek istemeyip de onun oııurunu kıracak olsa, köylü öfkeyle, 
' 'Bana bak yerel zorba, sen Üç Halk İlkesi'ni bilmiyor musun?'' di
ye bağırnıaktadır. Eskiden Cangşa dolaylarında sebze yetiştiren 

26 Ta11g Şengçi Kuzey Seferi'nde devrimden yana çıkan bir general, Ye Kays in ise 
kuzeyli savaş ağal<ırından yana ve devrin1e kar�ı savaşn1ış bir ge11eraldi: 
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kö)1li.iler üri.iı1leri11i -saıınak içiıı şehre geldikleriı1de polis tarafıı1da11 
• • 

ıartakla11ırlardı. Şiı11di köylüleri11 artık bir si lahı vaı·; bu silah, Uç 
Halk İlkesi'dir. Polis, sebze sata11 bir köylüye vuracak ya da küfre-

• • • 
decek olsa, köylü hemeı1 Uç Halk Ilkesi'ne sığıı1arak cevap verı11ek-
ıe ve polisi susturmaktadır. Bir keresinde, Siaı1gta11'da bölge köylü 
birliği ile kasaba köylü birliği anlaşamadıklar111da, kasaba köylü 
birliği başkaı1ı ''Kal1rolsuıı bölge kö)1lü birliği11 i11 öne sürdüğü adil 
olmaya11 a11laşmalar! "  diye bağırmıştı. 

Siyasi propagandan111 köylük bölgelerde yayı lması taınaıne11 
Komü11ist Partisi'11i11 ve köylü birlikleriı1in başarısıdır. Basit slogan
lar, afişler ve söylevlerin etkisi köylüler arasında o kadar yaygıı1 ve 
çabuk oldu ki, her birin i11 siyasi bir okulda eğitim gördüğü söylene
bilir. Köylük bölgelerde çalışa11 yoldaşları11 verdiği'raporlara göre, 

• 

siyasi propaganda, üç büyük kitle gösterisi sırasında, yani lııgiliz 
aleyhtarı gösteri, Ekim Devrimi'11iı1 kutlanması ve Kuzey Sel.eri za
feri için düzeı1le11en kutlama töre11i sırasında çok yaygındı. Bu olay
lardaıı dolayı siyasi propaganda, köylü birliklerinin olduğu her yer
de çok yaygın bir şekilde yürütü lmekte, bütün köylük bölgeleri ha-

• 

rekete geçirmekte ve büyük bir etki uyandırmaktaydı. Bundan son-
ra, bu basit slogaıılarııı içeriğiniıı gittikçe zenginleşmesi ve anlam
ları11 ı ıı açıklığa kavuşması için her fırsattan yararlaııı lmalıdır. 

9. Kö)•liileı·in Ko)'liu,�u Yasaklanıa ı•e Kısıtlanıalaı· 
Köylü birlikleri, Komünist Partisi 'nin önderliğinde köylük böl

gelerde hakiıniyetleriııi kurar kurmaz, köylüler sevmedikleri şeyle
ri yasaklanıaya ya da kısıtlamaya başlamaktadırlar. Oyun, kumar ve 
afyoı1 içiıni en sert biçiınde yasaklanan üç şeydir. 

O)·uıı . Köylü birl ikleriııiı1 güçlü olduğu yerlerde macong, * do
miııo ve kağıt oyunlaı·ı tamamen yasaklanmıştır. 

Siangsiang'ııı 1 4. bölgesiııdeki köylü birliği, iki sepet dolusu 
ınacong takıınıııı yakmıştır. 

M<ıctıng, Çiııli lere (izgü ve 1 44 l<ışl<ı oyıı<ınaıı bir çeşiı dtımintıdur. (Ç. N.) 

' 
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Köylere giderseniz, bu oyunlardaıı hiçbiriniıı oyııaıımadığını gö
rürsüııüz; yasağa uymayaıılar hemeıı şiddetle cezalandırılmaktadır. 

Kunıaı·: Bir zamanların en azıl ı  kumarbazları şimdi kendileri 
kumarı yasaklamaktadırlar. Oyunlar gibi bu illet de köylü birlikle
rinin güçlü olduğu yerlerde, ortadaıı kalkınıştır. 

Afyoıı içinıi: Bu konudaki yasak çok sıkıdır. Köylü birliği, afyon 
çubuklarııı ın teslim edilmesini emrettiğinde,·hiç kimse en küçük bir 
itirazda buluııamamaktadır. Liling il inde afyoıı çubuklarını teslim 
etıneyen mütegallibeden biri tutuklanıp köy köy dolaştırılmıştır. 

Köylülerin "afyoııkeşleri silahsızlaııdırma'' kampanyası Kuzey 
Sefer Ordusu'nun Vu Peyfu ile Sun Cuanfang'ın27 birlikleriııi silah
sızlandırması kadar etkili bir şeydir. Devrimci ordudaki subayların 
afyoııkeş olan ve çubuklarındaıı vazgeçmeyen saygıdeğer babaları
nın birçoğu ' ' imparatorlar" (mütegallibe, alay ederek köylülerden 
böyle söz ediyor) tarafından silahsızlandırılmışlardır. ' ' İmparator
lar" afyonun sadece yetiştirilmesini ve içilmesini değil ,  alım satımı
nı da yasaklamışlardır. Baoçing, S iangsiang, Yusien ve Liling yo
luyla Guycov'dan Ciangsi'ye gönderilen afyonun büyük bir bölü
müne yolda el konulmuş ve yakılmıştır. Bu ise hükümet gelirlerini 
etkilemiştir. Sonuç olarak, Kuzey Seferi'ndeki ordunun para ihtiya
cını göz önüne alan eyalet köylü birliği, daha alt kademedeki köy
lü birliklerine "afyon sevkıyatı üzerine koııulan yasağın bir süre er
telenmesi'' emrini vermiştir. Aııcak bu emir, köylüleri kızdııı11ış ve 
hoşnutsuzluk yaratmıştır. 

Köylüler bu üçünün yanı sıra, daha birçok şeyi yasaklamış ya da 
kısıtlamışlardır; buııların bazı örnekleri şunlardır: 

''Hua,�u '': Adi bir tiyatro oyunu; çok yerde yasaklanmaktadır. 
Tahtrı·eı•aıı : Birçok ilde, özel likle Siangsiang'da tahtırevanlar 

parçalanmıştır. Tahtırevanları kullanan kimselerden nefret eden 

27 Sun Cuanfang. o sır;ılard;ı, Ciaııgsu, Çeciaııg, Fuçieıı, Ciangsi ve Anlıuy olnıak 
üzere beş eyalette ikıidarı elinde tutan bir savaş ağası ve Şanghay işçilerinin ayak
lanııı<ısını b;ıstıran bir cellaııı. Esas ordusu, 1926 Kışı'nda Ciangsi eyaletine bağlı 
N;ınıçang ve Ciuci;ıng'da Kuzey Sefer Ordusu tarafından )'enilgiye uğraıılınıştır. 
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si'nde ise yen i yıl şölenleri tamamen yasaklanmaktadır. Siangsiang 
ilinde aslında fazla tantanalı olmayan bütün ''yumurtalı kek şöleıı
leri'' yasaklanmıştır. S iaııgsiang'ın 2. Bölgesi'nde bir aileııiıı oğlu
ııuıı düğününde "yumurtalı kek şöleni'' verilince, yasağa uyulmadı
ğını gören köylüler, evin içine doluşarak töreni dağıtmışlardır. S i
angsiang iline bağl ı  Ciamo kasabasında halk pahalı yemekler ye
memekte ve atalarının ruhuna sadece meyve -adamaktadır. 

Ökiizleı·: Öküz, köylülerin en değerli malıdır. ' 'Bu dünyada öküz 
kesen, öteki düııyada öküz olur'' lafı dinsel bir kural haline gelmiştir 
denilebilir; öküzler asla kesilmemelidir. Köylüler, iktidarı ele geçir
meden önce sadece dinsel yasak.Jara başvurabiliyorlardı ve elleriııde 
öküz kesimini yasaklayabilmek içiıı hiçbir olanak yoktu. Köylü bir
l iklerinin güçlenmesiyle birlikte, yetkileri sığır kesimiııi de kapsaya
cak biçimde geııişlemiş ve kasabalarda sığır kesiınini yasaklamışlar
dır. Siangtan il merkezindeki altı kasap dükkanından beşi kapanmış
tır, geriye kalan biri ise sadece zayıf ve işe yaramaz öküzleri kesmek
tedir. S ığır kesimi Hengşan ilinin her yerinde tümüyle yasaklanmıştır. 

• • 

Orneğin, bir köylü, bacağı kırılmış öküzünü köylü birliğine danışma-
dan kesmeye cesaret edemedi. Çuçov Ticaret Odası'nın dilediği gibi 
inek kestiı·ıııesi üzerine ise köylü ler, kasabaya gelerek açıklama yapıl
masını istediler; Ticaret Odası para cezası ödemek ve ayrıca havai fi
şekler atarak özür dilemek zorunda kaldı. 

Seı·seı·i/eı·: Liling i linde ç ıkarılan bir kararnameyle yeni yıl eğ
le11celeri, yerli ilahlar için ilahiler ve ''lotus türküleri'' söylenmesi 

• 

yasaklandı. Bunlar bazı daha başka i llerde de yasaklanmış ya da bu 
gibi törenlere artık hiç kimse katılmadığından kendiliğinden orta
dan kalkmıştır. Bir zamanlar aşırı derecede saldırgan olan ''zorba 
dilenciler'' ya da ''serseriler'' denilen kimselerin şimdi köylü birlik
lerine boyuıı eğmekten başka çareleri kalmamıştır... Eskiden Siang
tan i l i ııde Şaoşan'da, Yağmur Tanrısı Tapınağı'nda yuvalanan ve 
kimseden korkmayan serseriler, köylü birlikleri kurulduğundan be
ri ortalıkta görünmez olmuşlardır. Aynı ilin Huti kasabasında, köy
lü birliği, bu serserilerden üçünü yakalayarak tuğla ocaklarına kil 
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köylü ler, bunları her gördi.ikleri yerde parçalamak istiyorlar, fakat 
köylü birlikleri, köylülerin bu hareketini yasaklamaktadırlar. Köylü 
birliğinin temsilcileri köylülere ''Tahtırevanları parçalayacak olur
sanız, bu sadece zenginlerin paralarını harcamamalarına ve taşıyı
cı ların işlerinden olmasına yarar. Bu ,  halkımız için zararlı değil mi
dir?'' demektedirler. Köylüler sorunu kavramış ve yeni bir taktik 
bulmuşlardır. Zenginleri cezalandırmak için, taşıyıcı ücretlerini bü
)1ük ölçüde artırmak. 

Alkollii iç·ki ı•e şekeı· .\·apını ı :  Alkollü içki ve şeker yapımı için 
tah ıl kullaı1ılması her yerde yasakla11mıştır; içki ve şeker yapımcı
ları bu durumda11 sürekli olarak sızlanmaktadırlar. Hengşan i line 
bağlı Futienpu'da içki yapımı yasaklanmamıştır, ama fiyatlar çok 
düşük belirlendiğindeı1, kar etme olanağı bulamayan şarap ve içki 
satıcıları bu işi bırakmak zorunda kalmışlardır. 

Donııızlaı·: Domuzlar tahı l  tükettiğinden, bir ailenin besleyebi
leceği domuz sayısı sınırlandırılmıştır. 

Tavuklaı· ııe öı·dekleı·: Siangsiang ilinde, tavuk ve ördek yetişti
rilmesi yasaklanmıştır. Fakat kadınlar buna karşı çıkmaktadır. 
1-lengşan il ine bağlı Yaı1gtang'da her ailenin sadece üç, Futienpu 'da 
ise sadece beş tavuk ya da ördek beslemesi11e izin verilmektedir. 
B ir"ok yerde ördek yetiştirilmesi tamamen yasaklanmıştır, çünkü 
ördekler sadece tahı l  tüketmekle kalmayıp, çeltiğe de zarar vermek
te ve bu koı1uda tavuklardan da zararlı olmaktadırlar. 

Şöleııleı·: Büyük şölenler genellikle yasaklanmıştır. Siangtan ili
ne bağlı Şaoşan'da konuklara tavuk, balık ve domuz olmak i.izere 
sadece üç çeşit et yen1eği verilmesi kararlaştırılmıştır. Bambu filiz
leri, deniz yosunu ve mercimek yemeği sunulması da aynı şekilde 
yasaklanmıştır. Hengşan il inde, şölenlerde, sekiz tabaktan fazla ye
mek çıkarılmaması kararlaştırılmıştır.28 Liling ilindeki 3 .  Doğu 
Bölgesi'nde sadece beş kap yemeğe, 2. Kuzey Bölgesi'nde· sadece 
üç kap ele, üç kap sebze yemeğine izin verilmekte, 3 .  Batı Bölge-

28 Çin"de, yenıek ayrı ayrı tab<tkalarda değil , bir ıek kap içi nde ve ortadıın yenir. 
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taşıttırmıştır. Yeni yıl şölenleri ve armağanlarıyla ilgili savurgaıı ge
leıı!!kleri yasaklayaıı kararnameler de çıkarılmıştır. 

Bunların yanı sıra çeşitli yerlerde daha birçok küçük yasaklama da 
konulınuş, örneğin Liling'de Veba Tanrısı'nı yatıştırmak için tütsü 
ayinleri yapılması, adak olarak reçel ve meyve sunulması, Ruhlar 
Şenliği sırasında kutsal kağıt elbiseler yakılması ve yeni yılda şans di
leyen afişlerin yapıştırılması yasaklaıımıştır. Siangsiang ilindeki Gu
şuy'da ııargile içmek bile yasaklanmıştır. 2 .  Bölgede, havai fişek ve 
tören tüfeği atmak yasaklanmıştır; birincisi için l ,20 yuan, ikincisi 

• 

içinse 2,40 yuaıı para cezası kesilmektedir. 7. ve 20. bölgelerde ölü-
ler için dinsel ayinler yapılaınsı yasaklanmıştır. Bu gibi yasaklar ol
dukça yüksek bir sayıya u laşmıştır ve bütün bunlar genellikle köylü
leriıı koyduğu yasaklar olarak nitelenebilir. 

Bu yasaklar iki bakımdan çok büyük önem taşımaktadır. B irinci
si, bunlar oyun, kumar ve afyon içimi gibi kötü toplumsal alışkanlık
lara karşı bir başkaldıııııayı yansıtmaktadır. B u  alışkanlıklar toprak 
ağası sınıfının kokuşmuş siyasi ortamından kaynaklanmakta ve bu sı-

• 

nıfın hakimiyeti yıkılınca da bir kenara iti lmektedirler. !kincisi, bu ya-
saklar şehir tüccarlarıııın sömürüsüne karşı bir çeşit kendini savunma 
biçimi olmaktadır. Şölenlere ve adak olarak reçel ve meyve sunulma-

• 

sına konulan yasaklamalar, bu, ikinci türden yasaklardandır. işlenmiş 
malların çok pahalı, tarım ürünleriııin ise çok ucuz olmaları sonucun
da, köylüler aşın derecede yoksullaşmakta ve tüccarlar tarafından 
acımasızca sömürülmektedirler; dolayısıyla kendilerini savunabil
mek için insanları tutumluluğa özendirmek zorundadırlar. Bölge dışı
na tahıl gönderilmesiııin yasaklanmasına gelince, bu yasaklama tahıl 
fiyatlarının yükselmesini önlemek amacıyla konulmuştur; çünkü, 
yoksul köylülerin kendileriııi beslemeye yeterli tahılları yoktur ve ta
hılı pazardan satın almak zorundadırlar. Bütün bunların nedeni, köy
lü leriıı yoksulluğu ve köy ile şehir arasındaki çelişmelerdir; yoksa so-

• • 

run, köylülerin işlenmiş nıalları ya da sözüm ona "Doğu Kültürü Oğ-
retisi''ııi29 uygu lamak içiıı şehir ile köy arasındaki ticareti reddetmesi 
29 "Dı)ğu Külıürü", doğunun geri ıarıııısal üretinı biçinıinin ve feodal külıürünün de-

vanı etnıesini öngören ve nıodern bilinısel uygarlığı reddeden gerici bir öğretiydi. 
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değildir. Köylüler kendilerini ekonoınik bakımdan koruyabilmek 
için, mal alımını kolektif olarak yapan tüketim kooperatifleri kurma
lıdırlar. Aynca, köylü birliklerinin kredi kooperatifleri kurabilmeleri 
için, hükümetin de onlara yardımcı olması gereklidir. Bunlar yapılmış 
olsaydı, köylüler fiyatların düşük tutulması için ne tahıl ihraç edilme
sini yasaklayacaklar, ne de kendilerini ekonomik bakımdan koruya
bilmek anıacıyla bazı işlenmiş malların köylere ithal edilmesini ya
saklamak zorunda kalacaklardır. 

1.0. Eşkıyalı,�ın Oı·tadan Kaldıı·ı/ması 
Kanımca, Yu, Tang, Ven ve Vu Hanedanlarından Çing Haneda

nı  imparatorlarına ve cumhuriyetin devlet başkanlarına kadar hiçbir 
hükümdar, eşkıyalığa son verilmesi konusunda bugün köylü birlik-
• 

!erinin gösterdiği cesareti gösterememiştir. Köylü birliklerinin güç-
lü  olduğu yerlerde eşkıyalıktan en ufak bir iz kalmamıştır. Hatta 
birçok yerde sebze h ırsızlığı bile ortadan kalkmıştır. Bazı yerlerde 
ise hala h ırsızlara rastlanmaktadır, ama bir zamanlar eşkıyaların ci
rit attığı yerler de dahil ,  gezdiğim illerde eşkıyaların izi bile yoktu. 
Bunun nedenleri şunlardır: B irincisi, yüzlerce köylü birliği üyesi, 
mızrak ve sopalarla her an harekete hazır bir durumda dere tepe her 

• 
yere yayılmışlar ve haydutlara saklanacak yer kalmamıştır. ikincisi, 
köylü hareketinin başlamasından sonra tahı l  fiyatları düşmüş (ge
çen baharda tahıl ın dan'ı* altı yuan iken, bu kış sadece iki yuandı) 
ve yiyecek sorunu halk için eski ciddiyetini kaybetmiştir. Üçüncü
sü, gizli derneklerin30 üyeleri artık köylü birliklerine kat ılmışlardır; 
artık bu birliklerde açık ve yasal olarak kendilerini gösterebilir ve 
dertlerini dile getirebilirler. Dolayısıyla "Şan' ' ,  ' 'Tang'' , ' ' S iang'' ve 
''Şuy"3 1 gibi gizli örgütlenme biçimlerine artık gerek kalmamıştır. 

* Dan, Çin'de bir ağırlık birimidir. Bir "dan" 50 ki lodur. (Ç.N) 
30 Gizli dernekler için bkz. bu ciltte "Çin Toplumundaki Sınıfların Tahlili" Not 1 8, 

s.49. 
3 1  "Şan", "Tang", "Siang" ve "Şuy", ilkel gizli derneklerin bağlı oldukları tarikat

ları belirtmek için kullanılan sözcüklerdi. "Dağ", "tekke", "türbe", ve "ıııııak" an
lamına geliyorlardı. 



Yerel z.orbalarııı ve mütegall ibeııiıı doınuz ve koyunlarını keserek 
ve oıılara ağır vergi ve para cezaları koyarak, kendilerini ezenlere 
karşı duydukları ııefreti dile getirmenin yollarıııı bulmuşlardır. Dör
düncüsü., ordular çok sayıda asker aldığıııdan, ''başıbozuk"ların bir
çoğu orduya girmiştir. Böylece, köylü hareketiııin başlamasıyla eş
kıyalık illeti de soııa ermiştir. Bu koııuda, zeııginler bile köylü bir
liklerini onaylaınakıadırlar. ''Köylü birlikleri ıni? Eh, doğrusuııu 
söylemek gerekirse, yaptıkları iyi işler de var'' demektedirler. 

Oyunun, kumarın ve afyon içimiııiıı yasaklaııması ve eşkıyalı
ğııı ortadan kaldırılması konularında, köylü birlikleri genellikle 
destek görmüşlerdir. 

11 .  Aşıı·ı Veı·,f?i/eı·in Kaldıı·ı/ması 
Ülkemiz henüz birleştirilmemiş olduğundan ve emperyalistlerle 

savaş ağalarının egemenlikleri yıkılmadığından, köylülerin üzerin
den ağır devlet vergileri yükünü, daha açıkçası devrimci ordu har
camalarının yükünü alacak bir yol henüz yoktur. B ununla birlike 
yerel zorbalarla mütegallibenin köy yönetimini ellerinde tuttukları 
sırada, mu başına konan ağır toprak vergileri gibi, köylülerin sırtı
na yüklenen aşırı vergiler de köylü hareketinin başlaması ve yerel 
zorbalarla mütegallibenin yıkılmasıyla birlikte kaldırılmış ya da en 
azından azaltılmıştır. Bu da köylü birliklerinin başarıları arasında 
sayılmalıdır. 

12. E,�itinı Haı·eketi 
Çin'de eğitim her zaman, sadece toprak ağalarına, vergi bir ay

rıcalık olmuş, köylüler bundan hiç yararlanamamışlardır. Fakat top
rak ağalarının kültürü köylüler tarafından yaratı lmıştır; çünkü bu 
kültürün biricik kaynağı köylülerin kanı ve· alın teridir. Çin halkının 
yüzde 90'ı hiç eğitim görmemiştir ve bunun ezici bir çoğun luğunu 
köylüler oluşturur. Köylük bölgelerde toprak ağalarıııııı iktidarı yı-
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kılır yıkılmaz, köylü lerin eğitim harekeli başlaınıştır. Şimdiye ka
dar okul lardaıı ııefret eden köylüler, bugün caııla başla akşam okul
ları açmaktadırlar. Köylü ler ''yabancı tarzda okulları'' hiçbir zaman 

• • 

sevmeınişlerdir. Oğrcııcilik günlerimde köye dönüp de köylülerin 
''yabaııcı tarzda okullara'' karşı olduğuııu gördüğümde, köylüleriıı 
yaıııldıklarını düşüııcrek keııdiıni "yabaııcı tarzda öğrenci ve öğret
meıı ler'' ile bir tutar ve onlardan yana çıkardım. Bu konuda benim 
yaııı ldığıını ,  köylüleriıı ise haklı olduğuııu ,  aııcak 1925 yıl ında aıı
ladıın; o zaın<ııı köylük bölgelerde altı ay yaşanıış, komünist olınuş 
ve Marksist görüşü bcııimsemiş bulunuyordum. Köy i lkokullarıııda 
okutulan ders kitaplaı·ı, tümüyle şehirlerle. ilgiliydi ve köylü leriıı ih
tiyaçlarıııa uymuyordu . Bunuıı yaııı sıra, ilkokul öğretmenlerinin 
köylülere karşı tulumları da çok kötüydü; onlar köylülere yardımcı 
olmak şöyle dursuıı, köylü ler tarafından nefret edilen kimseler ha
line gelmişlerdi. Bu nedenle köylüler, (' 'Çin okulları'' dedikleri) es
ki tip okulları ( "yabancı okullar'' dedikleri) modern okullara ve es
ki tarz öğretmeııleri de ilkokullardaki öğretmenlere yeğ tutuyorlar
dı. Şimdi köylüler büyük bir istekle, köylü okulları dedikleri akşam 
okulları açmaktadırlar. Buıı lardan bazıları açılmış, bazıları ise açıl
maya hazırlanmaktadır ve ortalama her kasabada bir ilkokul bulun
maktadır. Köylüler bu okulların açılması konusunda çok isteklidir
ler ve yalnızca bu okulları kendi okulları olarak görmektedirler. Ak
şam okulları için para, ''boş inançlardan elde edilen kamu gelirle
ri''nden, soy sop tapınaklarının gelirlerinden ve kullanılmayan daha 

• 

başka kamu kaynakları ya da mülklerinden gelmektedir. il eğitim 
kurulları bu parayı köylülerin ihtiyaçlarına uymayan i lkokullar, ya
ni ''yabancı tarzda okullar" açmak için kullanmak isterken, köyluler 
bu parayı köylü okulları için kullanmak istediler. Bu anlaşmazlık 
sonucunda, bazı yerlerde bu parayı bölüştüler, bazı yerlerde de köy
lüler paraııın tümünü aldılar. Köylü hareketinin gelişmesi, köylüle
rin kültür düzeyiııin hızla yükselmesini sağlamıştır. Çok geçmeden 
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e)1aleıin köyleriııde oıı biıılercc okLıl C)rl<l)'a çıkacaktır: bLı, a)1dııı la
rııı ve sözde "eğitiınc iler" in, �öyle olsuıı .  böyle olsuıı diye üzcriııdc 
tartışıp durdukları ve bu zaın<ııı<ı kadar boş sözlcrdcıı öteye giıme
yeıı ''herkese eğitim hakkı''nd<ııı çok farklı bir durumdur. 

13. KıııııJeı·cırij· Haı·ekeri 
Köylülerin kooperatiflere, özellikle ti.iketinı ,  pazarlaın<ı \'e kredi 

kooperat i fleriııe gerçekten ihtiyaçlaı·ı vardır. Oıılar, mal satııı alır
kcıı ıücc<ırlıır t<ırafındaıı sömürülürler; tarıın i.i ri.iııleriııi satarkeıı tüc
carlar tarafıııdan aldatılırlar; borç olarak paı·a ya da pirinç aldıkla
rıııda tefec iler ıarafındaıı soyulurlar; bu üç soruna bir aıı önce bir 
çözünı bulınak istemektedirler. Geçeıı kış, Yaııgze Vadisi'ndeki çar
pışma sırasıııda, ticaret yolları kesil ip de 1-luııan'da tuz fiyatları art
tığında, birçok köylü tuz satııı almak için kooperatifler kurınuştu. 
Toprak ağaları bile bile borç para vermeyi kestiklerinde köylü ler, 
borç almaya ihtiyaçları olduğuııdan, birçok yerde kredi temsi lc i l ik
leri örgütlemek üzere harekete geçt iler. Ayrıntıl ı ve her yerde geçer-

" 

l i  örgütlenme kurallarıııııı olmayışı büyük bir sorundur. Çeşit l i  yer-
lerde köylerin kendi kendilerine örgütledikleri bu kooperat ifler, ço
ğunlukla kooperatif ilkelerine uymadığından, köylüler arasında ça
lışmakta olan yoldaşlar, durmadan "tüzük" konusunda bilgi iste-

• 

mektedirler. Doğru yol gösterilirse, kooperatif hareketi, köylü bir-
l ikleriniıı gelişmesiyle birlikte her yere yayılabilir. 

14. Yol/aı·ııı Yapılması ııe Setleı·iıı Oııaı·ı/nıası 
Bu da köylü birliklerinin başarılarından biridir. Köylü birlikleri

nin kuruluşundan önce köy yolları berbarttı. Yollar para olmadaıı 
onarılamazdı ve varlıklılar da keseleriııe el atmaya pek istekli olma
dıklarından yollar kötü bir durumdaydı. Oııarılan az sayıdaki yol 
ise, ''sevap işlemek isteyen" ailelerden toplanan az miktardaki pa
rayla yapılan, dar ve baştan savına birkaç yoldaıı ibarettir. Kuruluş-
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larıııdan sonra köylü birlikleri, her yolun gerekli genişliğini (yoluıı 
çeşidine göre bir, bir buçuk, iki ya da üç metre) belirlen emirler çı
kardı ve yol üzeriııdeki toprak ağalarının her birine yolun belirli bir 
bölümüııü yapmasıııı emretti. Bir kez emir verildi mi, karşı çıkma
ya kim cesaret edebilir? Kısa zamaııda birçok iyi yol ortaya çıktı. 
Bu, yardımseverliğiıı değil, zorlamanın bir ürünüdür ve bu tür ufak 
bir zorlama hiç de kötü bir şey değildir. Ayıı ı şey setler için de ge
çerlidir. Acımasız toprak ağaları her zamaıı kiracı köylü lerden ko
parabilecekleri her şeyi koparmaya bakmışlar ve setlerin onarıını 
için tek kuruş bile harcamamışlardır; alacakları kiradaıı başka h iç
bir şeyle ilgilenmeyip, havuzları kurumaya, kiracı köylüleri de aç
l ığa terk etmişlerdir. Ama artık köylü birlikleri vardır ve toprak ağa
larına setleri oııarmaları için açıkça emir verebilmektedirler. Toprak 
ağası bunu kabul etmediğinde, köylü birliği ona kibarca, ' 'Pekala! 
Eğer onarımları yapamayacaksan, her işgünü içiıı bir ııı tahıl vere
ceksin ! '' demektedir. Bu da onun işine gelmediğinden h ızla onarım
ları yapmaya girişmektedir. Sonuç olarak birçok bozuk set kullanı
labilir duruma getirilmiştir. 

Yukarıda sayılan 14 başarının tümü köylü birliği önderliğinde 
köylüler tarafından gerçekleştirilmiştir. Okuyucu lütfen bunlar üze
rinde düşünsün ve söylesin, bunlardan hangisi özü ve devrimci öne
mi açısından kötüdür? Sanırım, bunlara kötü diyecek olanlar, sade
ce yerel zorbalar ile mütegallibedir. Oysa ne gariptir ki, Nan
çaııg'dan32 bildirildiğine göre, Çan Kayşek, Çang Cingciang33 ve 
diğer bazı beyler Hu nan köylülerinin yaptığı işlerin hiçbirini doğru 
32 Kuzey Sefer Ordusu, 1 926 Kasım'ında Nançang'ı eline geçirdi ve bunu fırsat bi-

len Çan Kayşek, orada kendi genel komutanlığını kıırdu. Çevresine Guon1in
dang'ın sağ kanat üyelerini ve kuzeyli savaş ağalarına hizmet eden birkaç poli
tikacıyı toplayarak, emperyalistlerle işbirliği halinde, o sıralarda devrimin mer
kezi olan Vuhan'a karşı, karşıdevrimci tertiplere girişti ve en soı1unda 1 2  Nisan 
l 927'de Şangh<ıy'daki korkunç katlian1ı ve karşıdevrimci hükümet darbesini 
gerçekleştirdi. 

33 Çang Cingciang Guoınindang'ın sağ kan;ıt önederlerinden ve Ç<ın Kayşek'in be
yin takın11ndan biriydi. 
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bulmuyoı·larmış. Hunan'daki Liu Yueci34 gibi sağcı önderler de on
larla aynı görüşü paylaşıyorlar ve hepsi de ''Buıılar düpedüz Kızıl 
oldu ! "  diyorlar. Ama bu kadarcık Kızıl da olmasaydı, milli devrim
den nasıl söz edilebilirdi? Gece gündüz ''halk kitlelerini ayaklandır
mak''tan söz et, sonra da kitleler ayaklandığında ödün patlasın !  

• 

Bunun, Hazreti Şeh'in ejderlere olan aşıkndan35 ne farkı var? 
• 

34 Liu Yueci, o sıralarda Hunan'daki önemli bir antikomünist grup olan "Sol Der
neği"nin başıydı. .. 

35 Han Hanedanı döneminde Liu Siang'ın (Mü 77-6) Sin Su adlı eserinde anlattı-
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ğına göre, Hazreti Şeh ejderlere o kadar düşküııdü ki, sarayının bütün odalannı 
ejder resimleri ve kabartnıalarıyla donatılmıştı. Fakat onun ejderlere olan bu 
sevgisini duyup da kendisini ziyareıe gelen gerçek bir ejderi gördüğünde, kor
kudan ödü paılanııştı. M<ıo Zedung Yl)ldaş, burada benzcı ıııe yaparak Çan K<ıy· 
şek ve onun gibilerin devrinıiıı lafını etnıelerine karşın aslında devrimden kork
tuklarını ve dcvrinıc karşı olduklarını göstemıcktedir. 
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ÇİN'DE KIZIL SİYASİ İKTİDAR NİÇİN VAR OLABİLİR?* 

5 Ekim 19)8 

•• • 

l. Ulke içindeki Siya�Durum 

Guomincıang'ın yeni savaş ağalarının bugünkü rejimi, şehirlerde 
komoratior sınıfının ve köylük bölgelerde toprak ağası sınıfının re
j ımı olmaya devam etmektedir; bu, dış i lişkilerinde emperyalizme 
teslim olan, ülke içinde ise eski savaş ağaların ın yerine yenilerini 
getirerek, işçi sınıfı ve köylülük üzerinde daha da ağır bir ekonomik 
sömürü ve siyasi baskı uygulayan bir rejimdir. Guangdung eyaleti11-
de başlayan burjuva-demokratik devrimi henüz yarı yoldayken, 
komprador ve toprak ağası sınıfları, önderliği gasbettiler ve kısa za
manda karşıdevrim yoluna soktular. B ütün ülkede işçiler, köylüler, 
halkıı1 diğer kesimleri ve hatta burjuvazi 1 karşıdevrimci tahakküm
den kurtulamadı, siyasi ve ekonomik özgürlüğün kırıntısını bile el
de edemediler. 

* Bu yazı, Mao Zedung Yoldaş tarafından Hunan-Ciangsi Sınır Bölgesi 2. Parti 
Koııgresi için kaleme alınan ve ilk adı "Sınır Bölgesi Parti Örgiltü'nün Siyasi So
runları ve Görevleri" olan kararın bir bölünıüdür. 

1 Mao Zedung Yoldaş, "burjuvazi" terimiyle milli burjuvaziyi kastetmektedir: Bu 
sınıfla büyük komrador burjuvazi arasındaki farkı, "Japon Emperyalizmine Kar-• •  
şı Taktikler Uzcrine" (Aralık 1 935) ve "Çiıı Devrimi ve Çin Konıünist Partisi" 
(Aralık 1 939) adlı makalelerinde aynntılanyla açıklamıştır. (Bkz. bu ciltte s. 
22 1 -249 ve Mao Zedung, Seçme Eserler, c.II ,  birinci ba�kı, Şubat 1 975, AYDIN
LIK Yayınlan, s.304-334) 
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Yeııi Guoınindang savaş ağalarınııı dört kliği, yaııi Çan Kayşek, 
Guangsi savaş ağaları, Feııg Yusiaııg ve Yen Sişan ,2 Pekin ve Tian
cin'i ele geçirmelerinden önce, Çang Zoliıı'e3 karşı geçici bir ittifak 
kurdular. Bu şehirler ele geçirilir geçirilmez, bu ittifak bozularak 
yerini dört klik arasındaki şiddetli bir mücadeleye bıraktı; şimdi de 
Çaıı ve Guangsi klikleri arasında bir savaş olgunlaşmaya başlıyor. 
Çin'deki savaş ağası klikleri arasındaki çelişmeler ve mücadeleler, 
emperyalist devletler arasındaki çelişmeleri ve mücadeleleri yansıt
ınaktadır. Bu nedenle, Çiıı, emperyalist devletler arasında bölüşül
müş olmaya devam ettiği sürece, çeşitli savaş ağası klikleri hiçbir 
zaman anlaşmaya varamazlar; aralarındaki bütün uzlaşmalar sade
ce geçici olacaktır. Bugün yapılacak olan geçici bir uzlaşma, yarın 
daha büyük bir savaşa yol açacaktır. 

Çiıı'in ivedilikle, bir burjuva-demokratik devrimine ihtiyacı var
dır ve bu devrim, yalnız proletarya önderliğinde tamamlanabilir. 
Proletarya, Guangdung'dan başlayarak Yangze Irmağı'na doğru ya
yılan 1926- 1 927 devrimine sağlam bir biçimde önderlik edemediği 
için, komprador ve toprak ağası sınıfları önderliği ele geçirdiler ve 
devrimin yerini karşıdevrim aldı. Böylece burjuva-demokratik dev
rim, geçici bir yenilgiye uğradı. Bu  yenilgi, Çin proletaryası ve 
köylülüğü için de aynı zamanda Çin burjuvazisi için de (ama komp
rador ve toprak ağası sınıfları için değil) ağır bir darbeydi. Ancak 
son birkaç ay içinde, Komünist Partisi'nin önderliğinde, gerek ku
zeyde, gerekse güneyde şehirlerdeki işçilerin örgütlü grevlerinde ve 
köylük bölgelerdeki köylülerin ayaklanmalarında bir artış oldu. Aç
lık ve soğuk, savaş ağalarının ordularındaki askerler arasında büyük 
bir tedirginlik yaratmaktadır. Öte yandan da, Vang Cingvey ve Cen 
2 Bu dön savaş ağası kliği hep birlikte Çang Zolin'a karşı savaştılar ve 1 928 Hazi-

ran'ında Pekin ve Tiancin'i işgal ettiler. 
3 Fengtien savaş ağası kliğinin başında bulunan Çang Zolin, 1 924 yılında ikinci Ci

li Fengtien Savaşı'nda Vu Peyfu'yu yendikten sonra, Kuzey Çin'in en güçlü sa
vaş ağası haline geldi. 1 926 yılında Yu Peyfu ile ittifak yaparak, Pekin üzerine 
yürüdü ve burayı ele geçirdi . 1 928 Haziran'ında ise burayı terkeınıek Zlırunda 
kaldı ve trenle kuzeydoğuya doğru geri çekil irken, uşaklık ettiği Japon emper
yalistlerinin demiryolun;ı yerleştirdiği bir bombayla öldürüldü. 

102 



Gungho'nun başını çektiği klik tarafından teşvik edilen burjuvazi, 
kıyı bölgelerinde ve Yangze Irmağı boyunca önemli boyutlara ula
şan bir reform harekeıi4 geliştirmektedir. Bu,  yeni bir gelişmedir. 

Komünist Enternasyonal'in ve Partimizin Merkez Komitesi'ni
nin talimatlarına göre, Çin'deki demokratik devrimin içeriği, milli 
devrimi tamamlamak için emperyalizmin ve onun Çin'deki uşakla
rı olan savaş ağalarının iktidarını yıkmak ve toprak ağası sınıfının 
köylüler üzerindeki feodal sömürüsüne son veı ıııek için toprak dev
rimini gerçekleştirmektir. Böyle bir devrimci hareket ve 1 928 Ma
yıs'ındaki Cinan Katliamı'ndan5 beri günden güne gelişmektedir . 

• 

2. Çin'de Kızıl Siyasi iktidarın Doğmasının ve Varlığını Sür-

dürmesinin Nedenleri6 

Bir ülkede Kızıl siyasi iktidara sahip bir yada birkaç küçük böl
genin, bir Beyaz rejim tarafından tamamen kuşatılmış o larak uzun 
süre varlığını sürdürebilmesi, dünyanın başka hiçbir yerinde görül
memiş bir olgudur. Bu  olağanüstü olgunun, özel nedenleri vardır. 
B u  olgu, ancak belli koşullarda ortaya çıkabilir ve gelişebilir. 
4 Bu refonn hareketi, Japon işgacilerinin 3 Mayıs 1 928"de Cinan"ı ele geçiııııele

rinden ve Çan Kayşek'in Japonya ile açıkça ve alçakça uzlaşmasından sonra or
taya çıktı, 1 927'deki karşıdevrimci hükümet darbesini benimsemiş olan milli 
burjuvazi içindeki bir kesim, kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederek yavaş 
yavaş Çan Kayşek rejimine karşı bir muhalefet oluştuııııaya başladı. Bu hareket
te etkin olarak yer alan Vang Çingvey, Çen Gungbo ve öbürlerinin meydana ge
tirdiği mevki düşkünü karşıdevrimci grup, Guomindang içinde "Yeniden Örgüt
lenme Kliği" adıyla anılan kliği oluşturdu. 

5 İngiliz ve Amerikan emperyalizmi tarafından desteklenen Çan Kayşek, 1 928 yı
lında Çang Zolin'e saldıı ıııak için kuzeye doğru yürüdü. Bunun üzerine Japon 
emperyalistleri Şandung'un eyalet merkezi olan Cinan'ı işgal ettiler ve İngiliz
Amerikan nüfuzunun kuzeye doğru yayılmasını önlemek için Tiancin-Pukov 
Demiryolu haıtını kestiler. İşgalci Japon birlikleri 3 Mayıs'ta Cinan'da çok sayı
da Çinliyi katletti. Bu olay Cinan Katliamı adıyla anılır. 

6 Çin'deki Kızıl siyasi iktidar, örgütlenme biçimi bakımından Sovyet siyasi iktida
rına benzemekteydi. Sovyet, bir temsilciler meclisidir. 1 905 Devrimi sırasında 
Rusya işçi sınıfının yaraııığı siyasi bir kurumdur. Lenin ve Stalin, Marksist ıeori
ye dayanarak, Sovyet Cumhuriyeti'nin, kapitalizmden sosyalizme geçiş dönemi 
için en uygun toplumsal ve siya.�i örgütlenme biçimi olduğu sonucuna vardılar. 
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Birinci olarak, bu, eınper)1alist bir ülkede ya da doğrudan eın
peryal ist yönetim altındaki bir sömürgede ortaya çıkamaz,7 
a11cak ekonomik bakımdan geri, yarısömürge durumunda ve 
eınperyalizmin dolaylı hakimiyeti altında olan Çi11'de ortaya 
çıkabil ir. Çüı1kü bu olağaı1üstü olgu, ancak başka bir olağa-
11üstü olgunun varlığıyla, yani Beyaz rejim içinde savaş duru
muyla birlikte ortaya çıkabilir. Cumhuriyeti11 ilk yılı 11dan baş-

l 9 l 7'dek i Rus Ekinı Sosyalist Devrinıi, Lenin ve Stalin'in Bolşevik Partisi'nin ön
derliği atında. dünya tarilıinde ilk kez böyle bir Sosyalist Sovyet Cunıhuriyeti'ni, 
bir prolettırya diktatörlüğünü kumıayı başardı. Çin'de 1 927 Devrimi'nin yenilgisin· 
den sonra tenısilci ler meclisi çeşitli yerlerde, Çin Konıünist Paıtisi'nin ve eıı ba.�ta 
da Mao Zedung Yoldaş'ın önderlik ettiği devrimci kitle ayaklanmalannda, halkın 
siyasi iktidar biçimi olarak benimsendi. Fakat Çin Devrinıi'nin o aşanıasında siya
si iktidarın özelliği, proletarya önderliğindeki antienıperyalist antifeodal yeni-de
mokratik devriııı sürecinde ortaya çıkan demokratik halk diktatörlüğü olnıa.�ıydı: 
bu, Sovyetler Birliği'ndeki proletarya diktaıörlüğüııden farklıydı. 

7 İkinci Dünya Savaşı sırasında. eskiden İngiltere, Anıerika Birleşik Devletleri, 
Fransa ve Hol landa'nın emperyalist hakimiyeti altında bulunan doğudaki birçok 
sömürge ülke Japon emperyalistleri tarafından işgal edildi. Bu ülkelerde, işçi, 
köylü kitleleri ve şehirli küçük burjuva kitleleriyle mill i  burjuvazinin bir kesimi, 
Komünist Partilerinin önderliğinde, İngiliz, Amerikan, Fransız ve Hollanda 
emperyalistleriyle Japon emperyalistleri arasındaki çelişmelerden yararlanarak, 
faşist saldırıya karşı geniş bir birleşik cephe örgütlediler, Japonya'ya karşı üs böl
geleri kurdular ve Japonlara karşı amansız bir geri lla savaşına giriştiler. Bunun 
sonucunda, İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki siyasi durum değişmeye başladı. 
ikinci Dünya Savaşı sonunda Japon emperyalistleri bu ülkelerden kovulunca, 
Amerikan, İngiliz, Fransız ve Hol landa emperyalistleri buralarda eski hakimiyet
lerini yeniden kuııııaya çalıştılar. Ama Japonya'ya karşı sava.� sırasında oldukça 
güçlü silahlı kuvvetler inşa etnıiş olan sömürge halklan, eski yaşayışlanna dön
meyi reddetti ler. Aynca Sovyetler Birliği güçlenmiş, savaşta Birleşik Amerika 
dışındaki bütün emperyalist devletler ya yıkılmış ya da zayıflamış ve son olarak da 
Çin Devrinıi'nin zaferi emperyal ist cephede bir gedik açımş �duğu için, emperyal
ist sistenı bütüıı dünyada derinden sarsı lmıştı. Böylelikle doğudaki bütün sömürge 
ülkelerin ya da en azından bazı sömürge ülkelerin halklan için, Çin'dekine benzer 
biçimde irili ufakl ı  devrinıci üs bölgelerini ve devrimci rejimleri uzun bir süre 
yaşatnıak, uzun süreli devrinıci savaşlar vererek köylük bölgelerden şehirleri 
kuşatıııak ve giderek şehirleri <le ele geçirip ülke çapı ııdtı zafer kazanmak nıünıkün 
durunıa gelnıişt ir. Durunıdaki bu değişiklikerin sonucunda Mao Zedung Yoldaş'ın, 
emperyaliznıin doğrudan hakinıiyeti altındaki sömürgelerde bağımsız rejimlerin 
kurulnıası konusunda 1928 yılında sahip olduğu görüşler de değişmiştir. 
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!ayarak ( 1 9 1 2) emperyal izm tarat'ından dışardan, komprador 
ve toprak ağası sınıfları tarafından da içerden desteklenen çe
şitli eski ve yeni savaş ağası kliklerin i11 birbirlerine karşı dur
maksızın savaşmaları, yarısömürge Çin'in bir özelliğidir. Böy
le bir olguya emperyalist ülkelerde ve emperyalizmin doğru
dan hakimiyeti altındaki sömürgelerde rastlanmaz, ancak Çin 
gibi emperyalizmin dolaylı hakimiyeti altındaki bir ülkede 
rastlanır. Bu  olay, şu iki nedene dayanmaktadır; yerel bir tarım 
ekonomisi (bütünleşmiş kapitalist bir ekonomi değil) ve em
perya.listlerin, bölmek ve sömürmek için, ülkeyi etki alanları
na ayırma siyaseti, Beyaz rejim içindeki uzun süreli parçalan
malar ve savaşlar, Beyaz rejim tarafından kuşatılmış bir ya da 
daha fazla sayıda küçük Kızıl bölgenin Komünist Partisi ön
derliğinde doğması ve yaşaması için gerekli koşulları yarat
maktadır. Hunan ve Ciangsi eyaletlerinin sınırlarında kurulan 
bağımsız rejim, böyle birçok küçük bölgeden biridir. Çoğu za
man, bazı yoldaşlar güç ya da tehlikeli anlarda Kızıl siyasi ik
tidarın yaşaması konusunda kuşkuya düşüyor ve kötümserliğe 

• 

kapılıyorlar. Bunun nedeni, Kızıl siyasi iktidarın doğuşunu ve 
yaşamasını doğru bir biçimde açıklayamamalarıdır. Eğer 
Çin'de Beyaz rejim içindeki parçalanmaların ve savaşların 
h içbir zaman sona ermeyeceğini kavrarsak, Kızıl siyasi iktida
rın doğuşu, yaşaması ve günden güne büyümesi konusunda 
hiçbir kuşkumuz kalmaz. 
İkinci olarak, Çin'de Kızıl siyasi iktidarın ilk kez ortaya çıktı
ğı ve uzun bir süre yaşamayı başardığı bölgeler, Sicuan, Guy
cov, Yunnan ve kuzey eyaletleri gibi de.mokratik devrimden 
etkilenmeyen bölgeler değil, Hunan, Guangdung, Hubey ve 
Ciangsi gibi, 1 926 ve 1 927 yıllarındaki burjuva-demokratik 
devrimi sırasıı1da, işçi, köylü ve askerlerin geniş kitleler halin
de ayaklandığı eyaletlerdir. Bu eyaletlerin birçok yerinde yay
gın bir biçimde sendikalar ve köylü birlikleri kuruldu, işçi sı-
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11 ıfı ve köylüler tarafından toprak ağalarına ve burjuvaziye 
kar�ı birçok ekonoınik ve siyasi mücadele verildi. Ka11ton şeh
rinde, halkın üç gün siyasi iktidarı elinde tutmasının nedeni, 
Hayfeı1g ve Lufeng'de, Güney ve Doğu Hunan'da, Hunan-Ci
angsi sınır bölgesinde ve Hubey eyaletindeki Huangan'da 
köylülerin bağımsız rej imlerinin doğmasının nedeni budur. 8 

Bugünkü Kızıl Ordu ise, Milli Devrimci ordudan k0pmuş, de
mokratik siyasi eğitimden geçmiş, işçi ve köylü kitlelerinin et
kisi altına ğirmiştir. Kızıl Ordu'yu meydana getiren unsurların, 
Yen Sişan ve Çang Zolin'in askerleri gibi demokratik siyasi 
eğitimden geçmemiş, işçi ve köylü kitleleri tarafından etkilen
memiş ordulardan gelmelerine olanak yoktur. 

• • 

Uçüncü olarak, halkın siyasi iktidarının, küçük bölgelerde tu-
tunup tutunamayacağı, ü lke çapında devrimci durumun geliş
meye devam etmesine bağlıdır. Devrimci durum gelişmeye 
devam ederse, kuşkusuz küçük Kızıl bölgeler uzun bir süre 

8 Bunlar; Çan Kay şek ve Vang Çingvey'in 1 927 yılında birbiri ardı sıra devrime 
ihanet etmelerinden sonra, halkın, komünistlerin önderliğinde karşıdevrimci 
kuvvetlere karşı çeşitli yerlerde giriştiği ilk karşı-saldırılardı. Kantonlu işçiler ve 
devrimci askerler, 1 1  Aralık 1927'de birleşerek ayaklandılar ve halk ikıidannı 
kurdular. Emperyalizmin doğrudan desteğine sahip olan karşıdevrimci kuvvetle
re karşı çetin bir şekilde savaştılar, ama kuvvetler arasında.ki fark çok büyük ol
duğu için yenik düştüler. Guangdung eyaletinin doğu kıyısında.ki Hayfeng ve 
Lufeng'deki köylüler, Komünist Partisi üyesi olan Peng Pay Yoldaş'ın önderl i
ğinde 1 923- 1925 yıl larında güçlü bir devrimci hareket başlatmışlardı; Milli �v
rimci Ordu'nun başında Çen Ciugming'in bulunduğu karşıdevrimci kliğe karşı 
Kanıon'dan başlattığı iki doğu seferinin zafere ulaşmasında bu hareketin büyük 
katkısı oldu. Çan Kayşek'in 1 2  Nisan 1 927'de devrime ihanet etmesinden sonra 
bu köylüler, Nisan, Eylül ve Ekim aylarında üç ayaklanma düzenlediler ve var
lığını 1928 Nisan'ına kadar sürdüren devrimci bir rejinı kurdular. Hunan eyale
tinin doğusunda ayaklanan köylüler 1 927 Eylül'ünde Liuyang, Pingciang, Liling 
ve Çuçov'u kapsayan bir bölgeyi ele geçirdiler. Aynı sıralarda, Hubey eyaletinin 
kuzeydoğusunda.ki Siaogan, Maçeng ve Huangan'da on binlerfe köylü silahlı bir 
ayaklanma düzenledi ve Huangan'ın il nıerkezini otuz günü aşkın bir süre işgal 
eııi. Güney Hunan'da, Yiçang, Çençov, Leyyang, Yungsing ve Zesing illerindeki 
köylüler, silahlı ayaklanmaya giriştiler ve 1 928 Ocak'ında üç ay yaşayan devrim
ci bir rejim kurdular. 
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dayanacak ve hatta, kaçınılmaz olarak, ülke çapında siyasi ik
tidarın ele geçirilmesini sağlayacak olan birçok güçten biri 
durumuna geleceklerdir. Ülke çapında devrimci durum geliş
meye devam etmez de oldukça uzun bir süre duraklarsa, o za
man küçük Kızıl bölgelerin uzun bir süre dayanmaları olanak
sızlaşacaktır. Aslında, komprador ve toprak ağası sınıflarınıı1 
ve uluslararası burjuvazinin saflarında sürekli olarak meydana 
gelen parçalanmalar ve savaşlarla birlikte Çin'de devrimci du
rum gelişmeye devam etmektedir. Bundan dolayı, küçük Kızıl 
bölgeler kuşkusuz uzun bir süre dayanacak, aynı zamanda ge
nişlemeye devam edecek ve giderek bütün ü lkede siyasi ikti
darı ele geçirme hedefine yaklaşacaktır. 
Dördüncü olarak, yeterli güçte düzenli bir Kızıl Ordu'nun var
lığı, Kızıl siyasi iktidarın yaşamasının zorunlll' koşullarından 
biridir. Eğer düzenli bir Kızıl Ordu'ya, değil de sadece yerel 
Kızı\ Muhafızlara9 sahipsek, o zaman düzenli Beyaz kuvvet-

• 

!erle baş edemez, sadece toprak ağalarının silahlı adamlarıyla 
baş �debiliriz. Bundan dolayı, eğer yeterli güçte düzenli silah
lı kuvvetlere sahip değilsek, işçi ve köylü kitleleri etkin du
rumda olsalar da, kalıcı ve günden güne gelişen bağımsız bir 
rejim kuııııak şöyle dursun, herhangi bir bağımsız rejim kur
mak bile kesinlikle olanaksızdır. Bundan da, ''silahlı güce da
yanarak bağımsız işçi ve köylü rejimleri kurma'' düşüncesi
nin, Komünist Partisi ve bağımsız rejimin hüküm sürdüğü 
bölgelerdeki işçi ve köylü kitleleri tarafından iyice kavranma
sı gereken öneml i  bir düşünce olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Beşinci olarak, Kızıl siyasi iktidarın uzun süre yaşaması ve 
gelişmesi için yukarıda sıralananlara ek olarak, önemli koşul
lardan biri de şudur. Komünist Partisi'nin örgütlenmesi güçlü, 
siyaseti ise doğru olmalıdır. 

9 Kızıl Muhafızlar, devrimci üs bölgelerindeki kitlelerin meydana getirdiği silahlı 
birliklerdi. Bunlar, noııııal üretim fıı.aliyetlerine de devam etmekteydi ler. 
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3. Hunan-Ciangsi Sınır Bölgesindeki Bağımsız Rejim ve Ağustos 
• 

Yenilgisi 

Savaş ağaları arasındaki parçalanmalar ve savaşlar Beyaz rej i
nıiıı gücünü zayıflatır. Böylece, küçük bölgelerde Kızıl siyasi ikti
darııı ortaya çıkması için olanaklar doğar. Aııcak, savaş ağaları bir
birleriyle her güıı de savaşmazlar. Bir ya da birkaç eyaletteki Beyaz 
rejim geçici bir istikrara kavuşunca, oradaki hakim sınıflar kaçınıl
maz olarak birleşirler ve Kızıl siyasi iktidarı yıkmak için ellerinden 
geleni yaparlar. Kurulması ve yaşaması için bütün zorunlu koşulla
rın var olmadığı bölgelerde Kızıl siyasi iktidar, düşman tarafından 
yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Geçen nisan ayından önce el
verşili dönemlerde Kaııton, Hayfeng ve Lufeng, Hunan-Ciangsi sı
nır bölgesi, Güney Hunan, Liling ve Huangan gibi yerlerde kurulaıı 
birçok Kızıl rejimin birbiri ardı sıra Beyaz rejim tarafından ezilme
sinin ııedeni budur. Hunan-Ciaııgsi sınır bölgesindeki bağımsız re
jimin güneyinde, nisan ayından başlayarak, geçici olarak istikrara 
kavuşmuş bir iktidar ortaya ç ıktı; Hunan ve Ciangsi bizi ''bastır
mak'' için normal olarak sekiz, dokuz ya da daha fazla sayıda alayı 
-hatta bazen 1 8  alayı- üzerimize gönderiyordu .  Ama gene de, dört 
alaydan daha az bir kuvvetle dört ay gibi uzun bir zaman boyunca 
düşmana karşı koyduk, bağımsız rejimin topraklarını günden güne 
genişlettik, toprak devrimini derinleştirdik, halkın siyasi iktidar or
ganlarını yaygınlaştırdık ve Kızıl Ordu'yu ve Kızıl Muh11fızlar'ı ge
nişlettik. Bu, Hunan-Ciangsi sınır bölgesindeki Komünist Partisi 
örgütlerinin (yerel örgütler \'e ordudaki örgütler) siyasetlerinin doğ
ru olmasından dolayı mümkün oldu. Sınır Bölgesi Özel Komite
si'niıı ve Ordu Komitesi'nin o zamanki siyasetleri şunlardı: 

Düşmana karşı kararlı bir biçimde mücadele etmek, Losiao 
Sıradağları'nın 1 O orta kısımlarında siyasi iktidarı kurmak ve 
kaçakçılığa karşı çıkmak. 

1 O Losiao Sıradağlan, Ciangsi ve Hunan eyaletlerinin sının boyunca uzanan büyük 
sıradağlardır. Cingang Dağlan, bu sıradağların orta kesiminde yer almaktadır. 
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Bağımsız rejimin hüküm sürdüğü bölgelerde toprak devrimi
ni derinleştirmek. 
Ordu Parti örgütünün yardımıyla yerel Parti örgütünün geliş
mesini sağlamak ve düze11li ordunun yardımıyla yerel silahlı 
kuvvetlerin gelişmesini sağlamak. 
Koşullar elverişli olduğunda, düşmanla savaşmaları için Kızıl 
Ordu birliklerini toplamak ve birliklerin teker teker yok edilme
sini önlemek amacıyla kuvvetlerin bölünmesine karşı çıkmak. 
Bağımsız rejimin hüküm sürdüğü bölgeyi genişletmek içiı1 
dalgalar halinde ilerleıne siyasetini benimsemek ve maceracı 
ilerleme yoluyla genişleme siyasetine karşı çıkmak. 

Bu doğru taktikler, mücadelemiz için elverişli bir arazinin varlığı 
ve Hunan ve Ciangsi'den gelerek işgale girişen birlikler arasında ye
terli eşgüdüm bulunmaması sayesinde, Nisan'dan Temmuz'a kadar 
olan dört ay içinde bir dizi zafer kazanabildik. Bizden birkaç kat da
ha güçlü olmasına karşın düşman, rejimimizi yıkmak bir yana, onun 
sürekli olarak genişlemesini bile önleyemedi ve rejimimiz Hunan ve 
Ciangsi'yi gittikçe artan bir biçimde etkilemeye başladı. Ağustos ye
nilgisinin tek nedeni, hakim sınıfların geçici bir istikrar dönemi için
de bulunduklannı  kavrayamayan bazı yoldaşların, hakim sınıfların 
siyasi parçalanma içinde bulundukları dönemler için uygun olan bir 
stratejiyi benimsemeleri ve maceracı bir ilerleme uğruna kuvvetleri
mizi bölmeleriydi. Bu, hem sınır bölgesinde, hem de Güney Hu
nan'da yenilgiye uğramamıza yol açtı. Hunan Eyalet Komitesi tem
silcisi Du Siucing Yoldaş, gerçek durumu kavrayamadığı için, Parti
nin Özel Komitesi, Ordu Komitesi ve Yungsin İl Komitesi'nin ortak 
toplantısında alınan kararlan dikkate almadı; sadece Hunan Eyalet 
Komitesi'nin emirlerini mekanik bir biçimde uygulamakla yetindi ve 
mücadeleyi bırakıp eve dönmek isteyen Kizıl Ordu 29. Alayı'nın gö
rüşleriyle uzlaştı .  Bu so11 derece büyük bir hataydı. Bu ye11ilgiı1in ya
rattığı durum a11cak Eylül ayından sonra, Partinin Özel Komitesi'nin 
ve Ordu Komitesi'nin aldığı önlemlerle düzeltildi. 
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4. Hunan-Ciangsi Sınır Bölgesi Bağımsız Rejiminin Hunan, 
• •  

Hubey ve Ciangsi Eyaletleri Açısından Taşıdığı Onem 

Merkezi Ningang olan ve Hunan-Ciangsi sınır bölgesinde bulu
nan işçi ve köylü leriı1 silah l ı  bağımsız rejimiı1in öı1emi, hiç kuşku
suz sıı1ır bölgesiı1deki birkaç i l le sınırlı değildir; bu rejiın, Hunaı1, 
Hubey ve Ciaı1gsi eyaletlerinde siyasi iktidarın işçi ve köylülerin 
ayaklaı1ması yoluyla ele geçirilmesinde çok büyük bir rol oynaya
caktır. Hunaı1, Hubey ve Ciangsi'de gel işmekte olaı1 ayaklanmalar
la ilgili olarak, sıı1ır bölgesindeki Parti örgütleriı1e çok öı1emli gö
revler düşmektedir. Bu görevler şunlardır: S ınır bölgesindeki toprak 
devriminin ve halkıı1 siyasi iktidarıı1 ı ı1 etkilerini, Huı1aı1 ve Ciang
si 'deı1 geçen ırmakların aşağı vadilerine ve giderek Hubey'e kadar 
yaymak; bu üç eyalette yaklaşmakta olan genel ayaklanmada ken
dine düşen görevleri yerine getirebilmesini sağlamak için Kızıl Or
du'yu mücadele içinde sürekli olarak genişletmek ve niteliklerini 
geliştirmek; bugün için toprak ağalarının paralı askerleriı1e ve kü
çük silah l ı  birliklere karşı savaşabilecek, ileride de sınır bölgesin
deki siyasi iktidarı savunabilecek duruma gelmelerini sağlamak 
amacıyla i llerdeki yerel silahlı kuvvetleri, yani Kızıl Muhafızlarla 
işçi ve köylü isyan müfrezelerini genişletmek ve niteliklerini geliş
tirmek; yerel çalışmanın yürütülebilmesi için Kızıl Ordu personeli
nin yardımına duyulan ihtiyacı zamaııla azaltmak ve bu çalışmayı 
yürütmek için sınır bölgesinin keı1di personeline sahip olmasını ve 
hatta Kızıl Ordu'ya ve bağımsız rejim altına giren yeni bölgelere 
personel göndermesini sağlamak. 

5. Ekonomik Sorunlar 

Temel ihtiyaç maddeleri ve nakit para sıkıntısı, Beyaz rej im tara
fındaı1 kuşatılmış olaı1 bölgelerdeki ordu ve halk için çok büyük bir 
soruı1 haliı1e gelmiştir. Geçeı1 yıl boyuı1ca bağımsız sıı1ır bölgesiı1de, 
tuz, bez ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddeleri sıkı düşman ablukası ne-
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deniyle çok kıtlaşmış ve pahalılaşmış; bu da, zaman zaman, işçi, köy
lü ve küçük burjuva 1 1  kitleleriyle, Kızıl Ordu askerlerini11 hayatlarını 
son derece zorlaştııııııştı. Kızıl Ordu , aynı zamanda hem düşmanla 
çarpışmak, hem de kendi ihtiyaçlarını sağlamak zorundadır. Tahıla ek 
olarak verilen adam başına beş sentlik günlük yemek ücreti için ge
rekli para bile bulunamamakta ve askerler iyi beslenememektedir; 
birçoğu hastadır, hastanelerdeki yaralıların duruınu ise daha da kötü
dür. Ülke çapında siyasi iktidarı ele geçirene kadar bu gibi zorluklar
la karşılaşmamız elbette kaçınılmazdır; ama gene de bu zorlukların 
bir dereceye kadar üstesinden gelmek, hayatı biraz olsun kolaylaştır
mak ve özellikle de Kızıl Ordu'nun ikmalini daha iyi bir biçimde yap
mak ivedilikle gerekmektedir. S ınır bölgesindeki Parti örgütleri, eko
nomik sorunları çözmek için uygun yollar bulamazlarsa, bağımsız re
jim, düşman h3.kimiyeti11in istikrarlı olmaya devam edeceği görece, 
uzu11 bir dönem boyunca büyük güçlüklerle karşılaşacaktır. Bu eko
nomik sorunlara uygun bir çözümün bulunması, bütün Parti üyeleri-

• 

nin ilgisini gerektiren önemli bir sorundur . 

. . 
6. Askeri Usler Sorunu 

Sınır bölgesindeki Parti örgütlerinin başka bir görevi daha var
dır; o da, Beş Kuyular 12 ve Ciyulung'daki askeri üslerin sağlamlaş
tırılmasıdır. Gerçekte arazi ve konuk bakımıı1dan elverişli olan bu 
iki bölge, yani Yungsin, Lingsien, Ningang ve Suyçuan illerinin ke
siştiği yerdeki Beş Kuyular dağlık bölgesiyle, Yungsin, Ningang, 
Caling ve Lienhua illerinin kesiştiği yerdeki Ciyulung dağlık bölge-

1 1 Mao Zedung Yoldaş, burada "küçük burjuva" Lerin1 iyle köylülerin dışındaki un
surları, yani zaı1aatkarları, küçük tüccarları, çeşitli nıeslek sahiplerini ve küçük 
burjuva aydınlarını kastetmektedir: Çin'de bu unsurlar, çoğunlukla şel1irlerde 
yaşarlar; an1a kö)'lük bölgelerde de sayıl<ırı oldukça fazladır. 

1 2 Beş Kuyular Ciııoan•• Dai'il<trı'ııdaki Batı Ciangsi'de bulunan Yuonsin Nin••ano ' e e e ' ...., • e · • e e 

ve Suyçuan ile Dcığu Huııaıı'd<ı hulun<ın Lingsicn il i arasında yer <ll<ııı Büylik 
Kuyu, Küçük Kuyu. Yukarı Kuyu, Oı1<ı Kuyu, ve Aş<ığı Kuyu köylerine ı•erilcn 
adl<trdır. 
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si sadece bugün için ve sıııır bölgesi açısından deği l ,  ayııı zamaııda 
• 

ileride Hunan, Hubey ve Ciangsi'de çıkacak ayaklanmalar açısın-
dan da öneml i  askeri üslerdir. Bu ,  özellikle hem halkın desteğine 
sah ip olduğumuz, hem de arazisi son derece engebeli ve stratej ik 
bakımdan önemli olan Beş Kuyular için geçerlidir. Bu üsleri sağ
lamlaştırmak için, birinci olarak, yeterli b ir savunma sistemi kur
mak; ikiııci olarak, yeterli miktarda tahıl depolaınak; üçüncü olarak 
da görece iy i  Kızıl Ordu hastaııeleri kurmak gerekmektedir. Sınır 
bölgesindeki Parti örgütleri, bu üç görevi başarıyla yerine getirmek 
için el lerinden geleni yapmalıdırlar. 
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. ... . . . 
CINGANG DAGLARINDAKI MUCADELE'� 

25 Kasım 1928 

Hunan-Ciangsi S1111r Bölgesindeki 

Bağımsız Rejim ve Ağustos Yenilgisi 

Çin bugü11 dü11yada, Beyaz rejim tarafındaı1 kuşatılmış bir ya da 
daha fazla küçük bölgede, Kızıl siyasi iktidarın kurulmuş olduğu 

• 
tek ülkedir. incelersek görürüz ki, bu olgunun 11edenlerinden biri, 
Çin'in komprador ve toprak ağası sınıfları içindeki bitip tükenmek 
bilmeyen parçalanma ve savaşlardır. Bu  parçalanma ve savaşlar de
vam ettiği sürece, işçi ve köylülerin silahlı bağımsız rejimlerinin 
yaşamaya devam etmesi ve büyümesi mümkündür. Bu bağımsız re
j imlerin yaşamaya devam etmesi ve büyümesi, ek olarak şu koşul
ları gerektirmektedir: ( 1 )  Sağlam bir kitle temeli; (2) sağlam bir 
Parti örgütü; (3) oldukça güçlü bir Kızıl Ordu; (4) askeri harekat 
için elverişli arazi ve (5) temel ihtiyaçların karşılanması için yeter
l i  ekonomik kaynaklar. 

Bağımsız bir rejim, kendisini kuşatan hakim sınıflara karşı uygu
ladığı stratejiyi duruma göre değiştiııııeli, hakim sınıfların rejimi ge
çici olarak istikrar kazandığı zaman başka, parçalandığı zaman başka 
bir strateji benimsemelidir. Li Zungcen ile Tang Şengçi arasında Hu
nan ve Hubey eyaletlerindel ve Çang Fakuy ile Li Cişen arasında Gu
angdung eyaletinde2 sürüp giden savaşlar sırasıı1da olduğu gibi, ha-

* Bu yazı, Mao Zedung Yoldaş tarafından Çin Konıünisı Panisi Merkez Konıite
si"ııe sunulnıuş bir rapordur. 

1 Bu s<ıvaş, Ekiın l 927"de olnıuştur. 
2 Bu savaş, 1 927 Kasım ve Ar.ılık"ında olmuştur. 
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kinı sınıfların parçalanmış olduğu dönemlerde, stratejimiz görece da
ha cüretli, askeri harekatta bulunduğumuz alaııda görece daha geniş 
olabilir. Buııunla birlikte, Beyaz terör bize darbe indirdiği zaman, sır
tımızı dayayabileceğimiz güvenlikli bir şeye sahip olmak için, mer
kezi bölgelerde sağlam bir temel kuı.ıııaya dikkat etmeliyiz. Bu yılın 
Nisan ayından sonra güney eyaletlerinde olduğu gibi, hakim sınıfla
rııı rejimiııin görece istikrarlı olduğu dönemlerde stratejimiz, adım 
adım ilerleme stratejisi olmalıdır. Böyle dönemlerde, askeri alanda 
yapılabilecek en kötü şey, maceracı bir ilerleme için kuvvetleriınizi 
bölmek; yerel çalışma alanında (toprak dağıtımı, siyasi iktidarın ku
rulması, partinin genişletilmesi ve yerel silahlı kuvvetlerin örgütlen
mesi) yapılabilecek en kötü şey ise kadrolarımızı dağıtmak ve merke
zi bölgelerde sağlam bir temel ku1111ayı savsaklamaktır. Birçok küçük 
Kızıl bölgenin uğradığı yenilgi, ya gerekli nesnel koşulların bulunma
masından ya da takLiklerde yapılan öznel hatalardan doğmuştur. Tak
tiklerde yapılan hataların tek nedeni, hfilcim sınıfların rejiminin geçi
ci olarak istikrar k&Zandığı dönemlerle parçalandığı dönemleri birbi
rinden açık seçik ayırt edememek olmuştur. Geçici istikrar dönemle
rinde, bazı yoldaşlar, maceracı bir ilerleme için kuvvetlerimizi bölme
yi savundular ve hatta sanki düşmanın, sadece toprak ağalarının para
lı askerleriyle değil, düzenli birliklerin yoğun harekatıyla da saldıra
bileceği gerçeğini unutmuş gibi geniş bölgelerin savunmasını yalnız
ca Kızıl Muhafızlara bırakmayı önerdiler. Yerel çalışmalarda ise, 
merkezi bölgelerde sağlam bir temel kuııııayı tamamen göz ardı etti
ler ve olanaklarımızın elverip elveııııediğine bakmadan yönetimimiz 
altındaki toprakları sınırsızca genişletmeye çalıştılar. Biri, askeri ha
rekatta adım adım ilerleme siyasetini ya da yerel çalışmalarda çaba
larımızı, kendimize yenilmez bir durum sağlamak amacıyla merkezi 
bölgelerde sağlam bir temel kuııııak noktasında yoğunlaştıııııa siya
setini savunduğu zaman, onu ''tutucu'' olmakla suçluyorlardı. Bu  yol
daşların yanlış fikirleri, geçen Ağustos ayında Hunan Ciangsi sınır 
bölgesinin ve Güney Hunan'da Dördüııcü Kızıl Ordu'ııuıı uğradığı ye
nilgilerin temel nedeniydi. 
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Hunan-Ciangsi sınır bölgesindeki çalışnıalarımız, geçeıı yıl ııı 
Ekim ayında başladı. Başlaııgıçta bu bölge il lerindeki bütüıı parti 
örgütlerimiz işleınez haldeydi. Yerel silahlı kuvvetler, sadece Ciıı
gang Dağları dolaylarıııd<ı Yuan Veııcay ve Vaııg Zo komutasındaki 
iki birlikteıı meydaııa geliyordu. Her birliğiıı iyi işleıııeyeıı altınışar 

• • 

tüf"eği vardı .  üte yaııdaıı Yuııgsiıı, L,icııhua, Çal iııg ve Liııgsieıı i l le-
riııde köylü savunma müf"rezeleri, toprak ağaları sınıfı tarafıııdan ta
mamen silahsızlandırılmış ve kitlelerin devriıııci coşkusu söııdürül-

" nıüştü. Bu yilııı Şubat ayıııa kadar, Ni ııg<ıııg. Yungsiıı. Ç<ıl iııg ve 
Suyçuan'da i l  Parti komiteleri, Liııgsieııg'de ise bir özel bölge Parti 
komitesi kurulmuştu. Lienhua'da da bir Parti örgütü çalışmaya ve 
Vaııan İl Konıitesi'yle bağlantı kurmaya başlıyordu. Liııgsieıı dışııı
daki bütün i l lerin her biri birkaç yerel silahlı birliğe sahipti. Nin
gang'da, Çaliııg'de, özellikle de Suyçuan ve Yungsin'de, kitleleri 
toprak ağalarıııa karşı harekete geçiren birçok gerilla ayaklaııması 
patlak verdi ve bunların hepsi de oldukça başarılıydı . O dönemde 
toprak devrimi henüz pek fazla ilerletilmemişti. Siyasi iktidar or
ganlarına, işçi, köylü ve asker hükümetleri adı verilmekteydi. Ordu
da asker komiteleri3 kurulmuştu. B irlikler ayrı ayrı görevlere gittik
leri zaman, bunları yönetmek için eylem komiteleri meydana geti
ri liyordu. Partiniıı bu bölgedeki yönetici organı, Güz Hasadı Ayak
lanması sırasında Hunan Eyalet Komitesi tarafından atanmış olan 
(sekreterliğini Mao Zedung'un yaptığı) Cephe Komitesi'ydi. Cephe 

• • 

Komitesi, Güney Hunan Ozel Komitesi 'nin isteği üzerine Mart baş-
larında kaldırıldı ve (sekreterliğini Ho Tingying'in yaptığı) Tümen 
Parti Komitesi olarak yeniden örgütlendi . Komite, böylece, yerel 
Parti örgütleri üzerinde yetkisi olmayan, sadece ordu içindeki Parti 
örgütlerini yöneten bir organ durumuna geldi. Bu arada, Mao Ze
dung'un kuvvetleri oradaki Özel Komite'nin isteği üzerine Güney 

3 Kızıl Ordu'daki asker tenısilcileri toplantıları ve asker konıiteleri sistemi daha 
sonra kaldırıldı. Halk Kurıulu� Ordusu 1947'de her ikisi de kadroların önderl iği 
altında olnıak üzere, asker toplantıları ve a.�ker komiteleri sistemini resmen 
kabul etti. 
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Hunan'a gönderildi ve bunun sonuctında da Hunan-Ciangsi sınır 
bölgesi bir ayı aşkın bir süre düşmaı1 işgali altında kaldı. Mart ayı
ı1ın sonlarında Güney Hunaı1'da ye11ilgiye uğradık ve Nisan ayında 
Cu De ve Mao Zedung komutasındaki kuvvetler Güney Hunan'da
ki köylü ordusuyla birlikte Ningang'a çekilip sınır bölgesindeki ba
ğımsız rejimi yeniden kurmaya başladılar. 

Hunan-Ciangsi sı11ır bölgesindeki bağımsız rejim, Nisan ayın
dan başlayarak, karşısında, güneyde hakim sı11 ıfların geçici bir is
tikrara kavuşmuş olan iktidarını buldu . Hunan ve Ciangsi'ı1in bizi 
bastırmak için üzerimize gönderdikleri gerici kuvvetlerden oluşan 
alayların sayısı en az sekiz ya da dokuzu, hatta bazen 1 8'i bulmak
taydı. Ama gene de, dört alaydan daha küçük bir kuvvetle ve dört 
ay gibi uzun bir süre düşmanla çarpışarak, her geçen gün bağımsız 
rejimimizin yönetimindeki toprakları büyüttük, toprak devrimini 
derinleştirdik, halkın siyasi iktidarını yaygınlaştırdık ve Kızıl Or
du'yu ve Kızıl Muhafızlar'ı genişlettik. Bu, sınır bölgesindeki (ye
rel ve ordudaki) Parti örgütlerinin siyasetleri doğru olduğu için ba
şarılabildi. Sekreterliğini Mao Zedung'un yaptığı S ınır Bölgesi 

• • 

Ozel Komitesi'nin ve sekreterliğini Cen Yi'nin yaptığı Parti Ordu 
Komitesi'nin o zamanki siyasetleri şöyleydi: 
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Düşmıtna karşı kararlılıkla mücadele etmek, Losiao S ıradağ
ları'nın orta kısımlarında siyasi iktidarı kurmak ve kaçakçılığa 
karşı çıkmak. 
Bağımsız rejimin hüküm sürdüğü bölgelerde toprak devrimi
ni derinleştirmek. 
Ordu Parti örgütünün yardımıyla yerel Parti örgütünün geliş
mesini sağlamak ve düzenli ordunun yardımıyla yerel silahlı 
kuvvetlerin gelişmesini sağlamak. 
Hakim sınıfların görece güçlü bir iktidara sahip oldukları Hu
nan'a karşı savunma, görece zayıf bir iktidara sahip oldukları 
Ciangsi'ye karşı ise saldırı durumunda bulunmak. 
Yungsin'in geliştirilmesi için çok çaba harcamak, burada hal-



kın bağımsız rejimini kurmak ve uzun bir mücadeleye hazır
lanmak. 
Koşullar elverişli olduğu zaman düşmanla savaşmaları için, 
Kızıl Ordu birliklerini toplamak ve birliklerin teker teker yok 
edilmesini önlemek amacıyla kuvvetlerin bölünmesine karşı 
çıkmak. 
Bağımsız rejimin egemen olduğu bölgeyi genişletmek için 
dalgalar halinde ilerleme siyasetini benimsemek ve maceracı 
ilerleme yoluyla genişleme siyasetine karşı çıkmak. 

Bu  doğru taktikler ve sınır bölgesinin mücadelemiz için elveriş
li arazisi sayesinde ve Hunan'dan gelen istilacı birliklerle Ciang
si'den gelenler arasındaki bağlantının yetersizliğinden dolayı,  Ni
san'dan Temmuz'a kadar geçen dört ay içinde birçok askeri zafer 
kazanmayı ve halkın bağımsız rej imini genişletmeyi başardık. Düş
man, bizden birkaç kat güçlü olmasına karşın, rej imimizi yıkmak 
şöyle dursun, genişlemesini bile engelleyemedi. Rejimimizin Hu
nan ve Ciangsi üzerindeki etkisi gittikçe daha fazla hissedilmeye 
başladı. Ağustos yenilgisinin tek nedeni, hakim sınıfların geçici bir 
istikrar döneminde bulunduklarını kavrayamayan bazı yoldaşların, 
hakim sınıflar içinde parçalanmaların hüküm sürdüğü dönemlere 
uygun düşen bir siyaset benimsemeleri ve Güney Hunan üzerine 
maceracı bir şekilde ilerlemek için kuvvetlerimizi bölmeleriydi .  
Bu,  hem sınır bölgesinde, hem de Güney Hunan'da yenilmemize 
yol açtı. Hunan Eyalet Komitesi'nin temsilcisi Du S iucing ve Eya
let Komitesi tarafından Sınır Bölgesi Özel Komitesi sekreterliğine 
atanmış olan Yang Kayming, gerçek durumu kavrayamadılar. Mao 
Zedung'un, Van Sisien'in ve şiddetle karşı çıkan öteki yoldaşların 
Yungsin'de uzakta bulunmalarından yararlanarak, Parti Ordu Komi
tesi'nin, Özel Komite'nin ve Yungsin İl Komitesi'nin yaptıkları or
tak toplantıda aldıkları ve Huııan Eyalet Komitesi'nin görüşlerini 
reddeden kararlara uymadılar. Hunan Eyalet Komitesi'nin Güney 
Hunan üzerine yürüme emrini mekanik bir şekilde uyguladılar ve 
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Yic<ıııglı köylü lerdeıı oluşaıı Kızıl Ordu'ııun 29. Alayı'nın miicade
leyi bırakıp eve dönnıe isteğiyle uzlaştı lar. Bu,  hem sııiır bölgesiıı
de, hem de Güııey Hunaıı'da yeııilmemize yol açtı .  

Başlaııgıçıa, Tenımtız orıalarıııda, Hunaıı'daıı gelen, Vu Şaııg 
komutasıııtiaki Seki1.inci Ordu, Niııgaııg'ı istila etmiş, Yungsin'e 
girmiş, biziınle savaşa tuıuşınak için boş yere uğraşınıştı (askerleri
ıniz btı ktıvveıleriıı üzeriııe yan yol lardaıı biriııden saldırmayı dene
di ler, f<ık<ıl elleriııdeıı kaçırdılar) . Vu Şaııg'ın kuvvetleri, kitlelerin 
bizi desıekleıııesiııden korkarak, aceleyle Lieııhua üzerinden Ça
ling'e çekildiler. Bu sırada, Lingsieıı ve Çaling'e saldırmak üzere 
Ningaııg'dan yola çıkmış olan Kızıl Ordu'ııuıı aııa birliği, Lingsien'e 
varıııca planını değiştirdi ve Güney Huııaıı'a yöneldi. Aynı anda Ci
angsi'deıı geleıı, Vaııg Çuıı ve Cin Haııding komutasıııdaki Üçüncü 
Oı·du'ııun beş alayıyla Hu Vendu komutasındaki Altıncı Ordu'ııun 
altı alayıııdan meydana gelen düşman kuvvetleri, Yungsin'e karşı 
ortak bir saldırıya giriştiler. Bu sırada Yuııgsin'de sadece bir alayı
mız bulunmaktaydı. Bu alay, geniş halk kitlelerinin bağrında gizle
ııerek ve düşmaıı üzerine her yönden giriştiği gerilla saldırıları yo
luyla, düşmaııın 1 1  alayını 25 gün gibi bir süre boyunca Yungsin il 
merkezi etrafında, yarıçapı otuz fi* olan bir alana hapsetti. Sonun
da düşmanııı şiddetli saldırısı karşısında önce Yungsin, bundan kısa 
bir süre soııra da Lienhua ve Ningang düştü. Tam bu sırada, Ciang
si 'den gelen düşman kuvvetleri arasındaki iç anlaşmazlıklar birden
bire alevleııdi; Hu Vendu komutasındaki Altıncı Ordu aceleyle geri 
çekildi ve hemen Çaııgşu'da Vang Çun'un Üçüncü Ordusu'yla sava
şa girdi. O zaman diğer beş Ciangsi alayı da aceleyle Yungsin il 
merkezine çeklidi. Eğer ana birliğimiz Güney Hunan'a gitmemiş ol
saydı, pekala bu düşman kuvvetini bozguna uğratabilir, bağımsız 
rejimimizin alaıııııı Cian, Anfu ve Pingsiang'ı kapsayacak şekilde 
genişletebi lir ve bu alanı Pingciang ve Liuyang'la birleştirebilirdik. 
Ancak es<ıs kuvvetimiz uzakta bulunduğu ve geriye kalan tek alayı-

• 
* Li. bir Çiıı uzuııluk ölçüsüdür. iki l i ,  y<ıkl;ışık ol ;ır;ık bir ki loıııcırcdir. (Ç.N.) 
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mız da çok yorgun olduğu için, adamlarımızdan bir kısmının Ytian 
Vencay ve Vang Zo komutasındaki iki birlikle işbirliği hal inde Cin
gang Dağları'nı savunmak üzere burada kalması ve benim de geri 
kalan askerleri, esas kuvvetimizi bulup geri çağırmak üzere Guy
dung'a götürmem kararlaştırıldı. O sırada, esas kuvvetimiz zaten 
Güney Hunan'dan Guydung'a geri çekilmeye başlamıştı ve biz, 23 
Ağustos'ta bu kuvvetlerle birleştik . 

• 

Kızı l Ordu'nun esas kuvveti Temmuz ortalarıııda Lingsien'e var-
dığı zaman. siysasi bakımdaıı yalpalayaıı ve Güney Hunan'daki ev
lerine dönmek isteyen 29. Alay'ın subay ve erleri, emirlere uymayı 
reddetti ler. Öte yandan 28. Alay, Güney Hunan'a gitmeye karşıydı 
ve Güney Ciangsi'ye gitmek istiyordu; Yungsin'e geri dönmeyi ise 
hiç istemiyordu. Du Siucing'in, 29. Alay'ın taşıdığı hatalı fikirleri 
teşvik etmesi ve Ordu Komitesi'nin de, askerleri bu hatalı fikirler
den vazgeçirememesi üzerine, esas kuvvet Çençov'a gitmek üzere, 
1 7  Temmuz'da Lingsien'den ayrıldı. 24 Temmuz'da ise, Fan Şişeng 
komutasındaki düşman kuvvetlerine karşı, Çençov'da giriştiği sa
vaşta, başlangıçta başarıl ı  olduysa da, sonra yenilerek savaştan çe
kildi. Bunun üzerine kendi başına hareket eden 29. Alay, eve dön
mek için hızla Yiçang'a doğru yola çıktı. Sonuç olarak alayın bir 
kısmı, Leçang'da Hu Fengçang'ın haydutları tarafından yok edildi, 
diğer bir kısmı ise Çençov-Yiçang bölgesinde dağıldı ve bunlardan 
bir daha haber alınamadı. O sırada bu alaydan geri kalanların sayı
sı 1 OO'ü geçmiyordu. Neyse ki, esas kuvveti meydana getiren 28. 
Alay, büyük kayıplar vermemişti ve 1 8  Ağustos'ta Guydung'u ele 
geçirdi. Cingang Dağları'ndan gelen birlikler 23 Ağustos'ta alaya 
katıldılar ve birleşen kuvvetlerin Çungyi ve Şangyu yoluyla Cin
gang Dağları'na dönmesi kararlaştırıldı. Çungyi'ye vardığımız za
man, Tabur Komutanı Yuan Çungçuan, bir piyade ve bir topçu bö
lüğüyle birlikte kaçtı. Daha sonra bu iki bölük bulunııp geri getiril
mekle birlikte, bu harekatta Alay Komutaııımız Vang Eı·ço hayatını 
kaybetti . Geri dönmekte olan adamlarımız henüz hedeflerine var-
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ınada11 önce, Hu11a11 ve Ciangsi'den gele11 düşınan birlikleri bu fır
satta11 yararla11arak 30 Ağustos'ta Ciı1gang Dağları'ı1a saldırdılar. 
Cingang Dağlar1'11 1  savunaı1 biı·likler, bir taburdan az olınakla bera
ber, üstün oldukları 11oktalardan yararlanarak, düşınaı11 geri püskür
tüp bozgu11a uğı·at tılar ve üssüınüzü kurtardılar. 

Ağustos yeı1ilgisiı1in 11ede11leri şuı1lardı: 1) Yalpalayan ve evle
riı1i özleye11 bazı subay ve erler; savaşına güçleri11i kaybetınişlerdi; 
Güı1ey Hu11an'a gitınek isteıneye11 başka bazı subay ve erler ise 
şevksizdiler: 2) askerlerimiz, yazın boğucu sıcağı11da yapılan yürü
yüşlerde bitkiı1 düşmüşlerdi; 3) Li11gsien'den birkaç yüz li uzakta 
maceracı bir harekata girişmiş olan askerlerimizin sınır bölgesiyle 
olaı1 bağları kopmuştu ve tek başlarına kalmışlardı; 4) Güney Hu-
11an'daki kitleler he11üz harekele geçirilmemiş olduğu için, bu böl
geye yapılan sefer, tamamen askeı·i bir macera olmuştu; 5)  düşma
n111 durumu hakkında bilgimiz yoktu; 6) hazırlıklarımız yetersizdi 
ve subaylarla erler, harekiitı11 amacı111 kavramamışlardı .  

Bağımsız Rejim Altındaki Bölgede Bugünkü Durum 

Bu yıl ın Nisaı1 ayında11 itibaren Kızıl bölgeler giderek genişle
tilmiştir. Cia11gsi düşman kuvvetlerini dördüncü kez yenilgiye uğ
rattığımız 23 Haziran'daki Lungyuanku (Yungsin ve Ningang sını
rıı1da bulunmaktadır) çarpışmasından sonra, Ningang, Yungsin ve 
Lienhua illerini, Cia11 ve Anfu'nun bazı küçük kesimlerini, Suyçu
an'ın kuzey kesimini ve Lingsien'in güneydoğu kesimini içine alan 
s1111r bölgesi, gelişmesinin doruğuna erişti. Kızıl bölgelerde topra
ğı11 büyük bir kısmı dağıtılmıştı ve geri kalan kısını da dağıtılmak-

• 

taydı. Ilçe ve kasabalarda, siyasi iktidar organları kuru ldu. Ningang, 
Yungsin, Lienhua ve Suyçuan'da il hükümetleri kuruldu ve bir sıı1ır 
bölgesi hükümeti meydana getirildi. Köylerde işçi ve kö)1lü ayak
la11ma müfrezeleri, i lçe ve il düzeyi11de ise Kızıl Muhafızlar örgüt-
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lendi. Temmuz'da Ciaııgsi düşınan kuvvetleri saldırtya geçti; Ağus
tos'ta Hunaıı ve Ciaııgsi düşmaıı kuvvetleri birlikte Cingang Dağla
rı'na saldırdı lar. Sınır bölgesindeki bütün il ınerkezleri ve ovalar 
düşman tarafındaıı işgal edildi. Barışı koruma birlikleri ve toprak 
ağalarının paralı askerleri olan bu köpekler, azgııılaştılar ve bütün 
kasaba ve köylük bölgelerde Beyaz terör esmeye başladı .  Parti ve 
hükümet örgütleriniıı çoğu çöktü. Zengiıı köylüler ve Parti içindeki 
oportünistler, büyük gruplar halinde düşman safına geçti ler. Huııan 
düşman kuvvetleri, aııcak 30 Ağustos'taki Cingang Dağları muha
rebesinden sonra Lingsien'e geri çekildi, ama Ciangsi kuvvetleri 
bütün il merkezlerini ve köyleriıı çoğunu hala ellerinde tutuyorlar
dı. Bununla beraber düşman, Ningaııg'ın batı ve kuzey bölgelerini; 
Yungsin'iıı kuzeyindeki Tienlung, batısındaki Siaosiciang ve güne
yindeki_ Vanieıışan bölgelerini; Lienhua'daki Şansi bölgesini; Suy
cuan'daki Ciııgangşan bölgesini ve Lingsien'deki Çinşigang ve Du
yuan bölgelerini kapsayan dağlık alanları, hiçbir zaman ele geçire
medi. Temmuz ve Ağustos aylarında, Kızıl Ordu'nun bir alayı, çe
şitli i l lerin Kızıl Muhafızlarıyla uyum içinde hareket ederek, küçük
lü büyüklü birçok muharebe verdi; sonunda dağlara geri çekildiğin
de sadece 30 tüfek kaybetmişti. 

Askerlerimiz, Çungyi ve Şangyu üzerinden Cingang Dağları'na 
geri dönerken, Güney Ciangsi'den gelen düşman kuvvetleri -Liyu 
Şiyi konıutasındaki Bağımsız 7 .  Tümen- bizi Suyçuan'a kadar takip 
etti. 1 3  Eylül'de Liyu Şiyi'yi yendik, birkaç yüz tüfek ele geçirdik 
ve Suyçuan'ı aldık. 26 Eylül'de Cingang Dağları'na geri döndük. 1 
Ekim'de Ningang'da, Siyung Şihuy'un tugaylarından biri olan Çu 
Hunyuan komutasındaki tugayla savaşa tutuşarak yendik ve Nin
gang ilinin tamamını yeniden ele geçirdik. Bu  arada Guydung'da 
konaklamış olan Yen Çungru komutasındaki Huııan düşman kuv
veı lerindeıı 1 26 asker, bizim Lar<\t.ı ınıza geçti ve Bi Çanyun'un ko
ınuıasıııda bir özel görev tabtıru olarak örgütlendi ler. 9 Kasım'da 
Lungyuaııku'da ve Ningang il ınerkeziııde Çu'nun tugayından bir 
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alayı bozguna uğrattık. Ertesi gün i lerleyerek Yungsin'i işgal ettik, 
fakat kısa bir süre sonra Ningang'a çekildik. Bugünkü durumda, gü
neyde Suyçuan ilindeki Cingang Dağları'nın güney yamaçlarıı1dan 
kuzeyde Lienhua ilinin sınırına kadar uzanan bölgemiz, Ningang'ın 
tamamını ve Suyçuan, Lingsien ve Yungsin'in bazı kesimlerini içi
ne alarak, kuzeyden güneye uzanan dar ve kesintisiz bir şerit mey
dana getirmektedir. Ancak Lienhua'nın Şangsi i lçesi ve Yungsin'in 
Tienlung ve Vannienşan ilçeleri, bu kesintisiz şerite sağlam bir şe
kilde bağlı değildir. Düşman, askeri saldırılar ve ekonomik abluka 
yoluyla üs bölgemizi yıkmaya çalışmaktadır ve biz de şimdi düş
manın saldırılarını bozguna uğratmaya hazırlanıyoruz. 

Askeri Sorunlar 

Sınır bölgesindeki mücadele yalnızca askeri olduğu için, hem 
Parti hem de kitleler, savaş temel alınarak hazırlanmalıdır. Düşman
la nasıl baş edileceği, nasıl savaşılacağı, günlük hayatımızın başlı
ca sorunu haline gelmiştir. Bağımsız bir rejim, silahlı olmak zorun
dadır. Eğer böyle bir rejimin silahlı kuvvetleri yoksa ya da yetersiz
se ya da düşmanla olan i lişkilerde yanlış taktikler uygulanırsa, ne
rede olursa olsun, bağımsız rejimin bulunduğu bölge çok kısa za
manda düşman tarafından işgal edilir. Mücadelenin her geçen gün 

• 

daha da şiddetlenmesiyle, sorunlarımız son derece karmaşık ve cid-
di bir hale gelmiştir. 

Sınır bölgesindeki Kızıl Ordu, l )  evvelce Ye Ting ve Ho Lung ko
mutasında bulunan Çaoçov ve Svatov'daki birlikler;4 2) Vuçang'daki 

4 Başlangıçta Ye Ting ve Ho Lung Yoldaşların komutası altındaki bu birlikler, 1 
Ağustos 1 927 Nançang Aytıklanması'nı düzenlendiler. Guangdung eyaletindeki 
Çaoçov \'e Svatov üzerine yürüyüşleri sırasında yenilgiye uğradıl ar. Cu De, Lin 
Biao ve Cen Yi Yoldaşlar tarafından yönetilen bazı birimler, gerilla harekatına 
devaın etmek için, Ciangsi yoluyla Güney Hunan'tı geri çekildiler. 1 928 
Nisanı'nda Cingang Dağları'nda Mao Zcdung Yoldaş'ın kuvvetlerine katıldılar. 
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eski Milli Hükümetin Muhafız Alayı;5 3) Pingciang ve Liuyanglı 
köylüler;6 4) Güney Hunanlı köylüler7 ve Şuykuşanlı işçiler;8 5) Su 
Kesiang, Tang Şengçi, Bay Cungsi, Çu Peyde, Vu Şang ve Siyung Şi
huy komutasındaki kuvvetlerden esir alınan askerler ve 6) sınır böl
gesindeki illerde yaşayan köylülerden meydana gelmektedir. Ancak 
bir yılı aşkın bir süre savaştıktan sonra, evvelce Ye Ting ve Ho Lung 
komutasındaki birliklerden, Muhafız Alayı'ndan ve Pingciang ve Li
uyanglı köylülerden sadece üçte biri kalmıştır. Güney Hunanlı köylü
ler de ağır kayıplar veı ıııiştir. Dolayısıyla, her ne kadar yukarıda sa-

5 1 927 Devrimi sırasında, Vuçang'daki Milli Hükümet'in Muhafız Alayı'ndaki kad
roların çoğuııluğu Komünist Partisi üyesiydi. 1927 Temmuz'unuıı sonlarında, 
Vang Çingvey ve taraftarlarının devrime ihanet etmelerinden sonra, alay Nan
çang'daki ayaklannıaya katılnıak üzere Vuçang'ı terk etti. Alay, yolda devrimci 
kuvvetleriıı Nançang'dan ayrılıp güneye gitmiş olduğunu öğrenince yolunu de
ğiştirerek Pingciang ve Liuyang'daki silahlı köylü kuvvetlerine katılmak üzere, 
Batı Ciangsi'deki Siuşuy'a yöneldi . 

• 
6 1 927 l lkbahar'ında, Hunan eyaletindeki Pingciang ve Liuyang bölgesinde olduk-

ça güçlü silahlı köylü kuvvetleri kuruldu. 2 1  Mayıs'ta Su Kesiang, Cangşa'da 
karşıdcvrimci bir darbe düzenledi ve devrimci kitleleri katletti. Bunun üzerine si
lahlı köylü kuvvetleri, 3 1  M;ıyıs'ta, karşıdevrimcilere gereken cevabı veııııek 
için Cangşa'ya doğru yürüşüye geçti: anıa oportünist Cen Dusiu tarafından dur
durularak geri çevrildiler. Buııun üzerine bu kuvvetlerin bir kısmı, gerilla savaşı 
veı ıııek için bağımsız bir alay halinde yeniden örgütlendi ler. 1 Ağustos'taki Nan
çang Ayaklanma..�ı'ndan sonra bu silahlı köylüler Ciangsi eyaletindeki Siuşuy ve 
Tunggu ile Hunaıı eyaletindeki Pingciang ve Liuyang'da, Vuçang Milli Hüküme
ti'nin eski eski Muhafız Alayı'yla birleştiler ve Ciangsi'de bulunan Pingsiang'da
ki silahlı kömür madeni işçileriyle işbirliği halinde Güz Hasadı Ayaklanması'nı 
düzenlediler. Ekim ayında, M;ıo Zedung Yoldaş, bu kuvvetleri Cingang Dağla
n'na götilrdü. 

7 1 928 başlannda, Cu De Yoldaş, Güney Hunan'da devrimci geri l la savaşını yöne
tirken, köylü hareketinin derin kökler salmış olduğu Yiçang, Çençov, Leyyang, 
Yungsing ve Zising il lerinde köylü orduları kuruldu. Daha sonra Cu De Yoldaş 
bu kuvvetleri, Mao Zedung Yoldaş konıutasındaki kuvvetlere katılmak üzere, 
Cingang Dağları'na götürdü. 

8 Hunan eyaletindeki Çanning'de bulunan Şuykuşan, kurşun madenleriyle tanın
mıştır. l 922'de buradaki maden işçileri, Komüııist Panisi'nin öııderliğindc bir 
seııdika kurdular ve karşıde,·riıııe k;ırşı yıl larca mücadele ettiler. 1 927'dcki Güz 
Hasadı Ayaklanması'ndan sonra birçok maden işçisi Kızıl Ordu'ya katıldı. 
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yılan ilk dört grup bugüne kadar Dördüncü Kızıl Ordu'nun belkemi
ğini meydana getiııııişse de, şimdi, son iki gruptan gelen askerleriıı 
sayısı bunların sayısını çok aşmış bulunmaktadır. Bundan başka, bu 
son iki grup içinde de, esir alınaıı askerlerin sayısı köylülerin sayısını 
aşmaktadır; bu kaynak olmasaydı, ciddi bir insan gücü soruııu ortaya 
çıkardı. Bu durumda bile, insan sayısındaki artış, tüfek sayısındaki ar
tışa ayak uyduramamaktadır. Tüfekler kolay kaybedilmiyor, ama as
kerler yaralanıyor, öldürülüyor, hastalanıyor, kaçıyor ve dolayısıyla 
daha kolay kaybediliyorlar. Hunan Eyalet Komitesi bize Anyuan'dan9 
işçi göndereceğine söz veı ıııişti. Bu sözünü yerine getireceğini ciddi
yetle umuyoruz. 

Sınıf kökeni bakımından, Kızıl Ordu kısmen işçi ve köylüler
den, kısmen de lünıpen-proleterlerden oluşmaktadır. Liinıpen-prole
terlerin sayısıııın çok fazla olması, kuşkusuz pek iyi bir şey değil
dir. Ama bunlar, savaşma konusunda yeteneklidirler ve savaş her 
geçen gün bize daha fazla kayıp verdirterek sürdüğü için, kayıpla
rımızı /ümpen-proleterler ile kapatmak bile artık kolay bir iş olmak
tan çıkmıştır. Bu  koşullar altında biricik çözüm yolu, siyasi eğitimi 
yoğunlaştıı ıııaktır. 

Kızıl Ordu askerlerinin çoğu, daha önce paralı asker olarak çalış
mış olanlardan meydana gelmektedir, fakat bunlar: bir kere Kızıl Or
du 'ya girdikten sonra nitelikleri değişmektedir. Her şeyden önce, Kı
zıl Ordu, askerlerin başkası için değil, kendileri ve halk için savaştık
larını hissetmelerini sağlayarak, paralı asker sistemini ortadan kaldır
mıştır. Kızıl Ordu'da şimdilik düzenli bir ücret sistemi yoktur, ama 
yemeklik yağ, tuz, yakacak odun ve sebze için para, tahıl ve biraz da 
cep harçlığı verilmektedir. Sınır bölgesinin yerlisi olan bütün Kızıl 
Ordu subay ve askerlerine toprak dağıtılmıştır, ancak ülkenin diğer 
bölgelerinden gelenlere toprak dağıtmak oldukça güç bir iştir. 

9 Ciangsi cyalcıiııiıı Pingsiaııg i l inde bulunan ve 1 2  bin işçi çalıştıran Anyuan Kö
mür Madenleri, Han Ycpin Denıir-Çelik Şirketi'ne aitti. 1 92 1 'den itibaren bura
d;ı Komünist Partisi Hun;ın Eyalet Komitesi'nin yolladığı örgütleyiciler tar<1fın-. . 

d;ın, Parti örgütleri ve bir Maden işçileri Sendikası kuruldu. 
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Kızıl Ordu askerleri, siyasi cğitimdeıı geçtikten sonra sınıf bil in
cine u laşmış, toprak dağıtımı,  s iyasi iktidarın kurulması, işçi ve 
köylülerin silahlandırılması gibi sorunların temellerini öğrenmişler
dir. Kendileri için, işçi sınıfı ve köylülük için savaştıklarını bilmek
tedirler. Bu nedenle çetin ınücadelenin getirdiği güçlüklere yakın
madan göğüs gerebilmektedirler. Her bölük, tabur ya da alayın, as
kerlerin çıkar.larını temsil eden, siyasi çalışmayı ve kitle çalışması
nı yürüten bir askerler komitesi vardır. 

Tecrübelerimiz, parti temsilcileri sisteminin 1 0 kaldırılmaması 
gerektiğini göstermiştir. Parti kolları, bölükler temel alınarak örgüt
lenmiş olduğu için, Parti temsilcileri özellikle bölük düzeyiııde 
önemli olmaktadır. Parti temsilcisi, asker koınitesinin siyasi eğitimi 
yürütmesini sağlamalı, kitle hareketleri için yapılan çalışmaya reh
berlik etmeli ve aynı zamanda parti kolunun sekreterliğini yapma
lıdır. Olaylar, bölük parti temsilcisi ne kadar iyi olursa, bölüğün o 
kadar sağlam olduğunu ve bölük komutanının bu önemli siyasi ro
lü oynayamayacağını göstermiştir. Alt kademelerdeki kadrolar ara
sında verilen kayıp büyük olduğu için, çoğu kez, esir alınan düşman 
askerleri çok kısa bir zamanda takım yöneticisi ya da bölük komu
tanı olmaktadırlar. Şubat ve Mart aylarında esir alınan aske�lerden 
bazıları ise bugün tabur komutanı olmuşlardır. Ordumuzun ismi Kı
zıl Ordu olduğu için, işlerin Parti temsilcileri olmadan da yürüyece
ği düşünülebilir; ama bu, çok hatalı bir düşüncedir. Bir aralık, Gü
ney Hunan'daki 28. Alay, bu sistemi ortadan kaldırdı; ancak daha 
sonra yeniden koymak zorunda kaldı. Parti temsilcilerinin adını 
''eğitmen'' olarak değiştirmek, bunların, esir alınan askerlerin nefre
tini kazanmış olan Guomindang ordusundaki eğitmenlerle karıştı
n lmasına yol açardı. Ayrıca ad değişikliği, sistemin esasını etkile
meyeceği için, değişiklik yapmamaya karar verdik. Parti temsilcile
ri arasından verdiğimiz kayıplar çok ağırdır. Kaybettiğimiz Parti 
1 0  1 929 yılında, Kızıl Ordu'daki Pani temsilcilerine siyasi komiser adı veri ldi. 1 93 1  

yılında ise, bölük siyasi komiserlerinin adı siyasi eğitmen olarak değiştiri ldi. 
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temsilcilerini11 yerine yenilerini yetiştirmek içi11 eğitime başladık, 
fakat aynı zamanda Merkez Komitesi'nin ve Hunan ve Ciangsi Eya
let Komitelerinin bize Parti temsilcisi olarak çalışabilecek en az 30 
yoldaş göndereceklerini de umuyoruz. 

Norıııal olarak bir askerin savaşabilecek duruma gelmesi için, 
altı aylık ya da bir yıll ık bir eğitime ihtiyacı vardır. Ama bizim as
kerlerimiz, hemen hiçbir eğitim görmeden, askere alındıklarının er
tesi gü11ü savaşmak zorunda kalmaktadırlar. Askerlik tekniğini bil
meden, sadece cesaretleri11e dayanarak savaşmaktadırlar. Uzu11 din
lenme ve eğitim süreleri söz konusu olamayacağından, yapılacak 
tek şey, eğer mümkünse belirli çarpışmalara girmekten kaçınmaya 
çalışmak ve böylelikle eğitim için zaman kazanmaktır. Şimdi, alt 
kademelerde subay olmak üzere eğitim gören 1 50 kişilik bir birli
ğimiz var ve bu eğitimi ilerde de sürdürmek niyetindeyiz. Merkez 
Komitesi'nin ve iki eyalet komitesinin bize, takım yöneticisiyle bö
lük komutanı rütbelerinin üstünde daha çok sayıda subay göndere-

w • • cegını umuyoruz. 
Hunan Eyalet Komitesi, bizden askerlerin maddi durumlarıyla 

ilgilenmemizi ve onları sıradan işçi ve köylülerden en azından bi
razcık daha iyi bir duruma getirmemizi istedi. Aslında askerler da
ha kötü bir durumdadırlar. Her asker, tahıla ek olarak, yemeklik 
yağ, tuz, yakacak odun ve sebze· için günde sadece beş sent almak
tadır. Bunu sağlamak bile güç olmaktadır. Sadece bunların aylık tu
tarı, l O bin gümüş doları aşmaktadır ve bu paranın tek kaynağı, ye
rel zorbaların mallarının kamulaştırılmasıdır. 1 1  Şimdi beş bin kişi
lik bir ordunun kışlık elbiselerine konulacak pamuğumuz var, ancak 
hala kumaş sıkıntısı çekmekteyiz. Hava soğuk olmasına rağmen, 
askerlerimizin çoğu hala iki kat ince elbise giymektedirler. Neyse ki 
zorluklara alışkınız. Bunun ötesinde aynı zorlukları hepimiz paylaş-

1 1 Yerel zorbaların mallarına el konnıa.�ı. ordunun harcanıalarının bir kısmını kar
şılamak için başvurulan geçici bir önlemdi. Üs bölgelerinin genişlemesi ve or
dunun büyümesi, ordu harcanıalarının vergilendirme yoluyla karşılanmasını 
hem nıümkün hem de gerekli kıldı. 
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maktayız; ordu komutanından aşçıya kadar herkes, tahılın yanında, 
günlük beş sentlik yiyecek ücretiyle yaşamını sürdüıııtektedir. Cep 
harçlığına gelince, bunun miktarı 20 sent de olsa, 40 sent de olsa, 
herkes aynı parayı alıyor. 1 2  Bunun sonucunda, askerler kimseden 
yakınmamaktadır. 

Girdiğimiz her çarpışmada yaralananlar oluyor. Aynı  zamanda 
birçok subay ve er, kötü beslenmeden, soğuktan ve başka nedenler
den dolayı hastalanmışlardır. Dağlardaki hastanelerimizde hem Çin 
hem de Batı usulü tedavi uygulanmaktadır; ancak yeterli sayıda 
doktorumuz ve ilacımız yoktur. Şu anda bu hastanelerde sekiz yü
zü aşkın hasta bulunmaktadır. Hunan Eyalet Komitesi, bize ilaç 
sağlayacağına söz vermişti; ama şimdiye kadar elimize ilaç geçme
di. Yine de Merkez Komitesi'nin ve iki eyalet komitesinin bize Ba
t ı  tarzında eğitim görmüş birkaç doktor ile bir miktar tentürdiyot 
göndereceğini ummaktayız. 

Kızıl Ordu'nun, bu kadar kötü maddi koşullara ve bu kadar sık 
çarpışmaya girmesine karşın görevlerini yerine getirebilmiş olma
sının bir nedeni de, partinin oynadığı rolün yanı sıra, demokrasi uy
gulamasıdır. Subaylar erleri dövmezler; subaylara ve askerlere eşit 
davranılır; askerlerin toplantı yapma ve düşüncelerini açıklama öz
gürlüğü vardır; önemsiz formaliteler kaldırılmıştır; hesaplar herke
sin denetimine açıktır. Askerler, yemeği kendi aralarında birleşerek 
ortak yemekte ve bu yolla yemeklik yağ, tuz, yakacak odun ve seb
ze için verilen günlük beş sentten, adam başına günde aşağı yukarı 
altı-yedi kuruş tutan ve ''ortak yemek tasarrufu'' adını verdikleri bir 
miktar cep harçlığı bile biriktirebilmektedirler. B ütün bunlar, asker
leri çok hoşnut etmektedir. Özellikle yeni esir alınan askerler, bizim 
ordumuzla Guomindang Ordusu'nun iki ayrı dünya olduğunu gör
mektedirler. Kızıl Ordu'daki maddi koşullar, Beyaz Ordu'daki kadar 
iyi olmasa bile, kendilerini manevi bakımdan özgür hissetmektedir-

1 2  O zamanki koşullarda gerekli olan eşit ücret uygulaması, Kızıl Ordu'da uzun za
man yürürlükte kaldı. Fakat daha sonralan, subaylar ve askerler, rütbelerine gö
re çok küçük bir farklılık gösteren ücretler almaya başladılar. 
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ler. Daha dün Beyaz Orclu'dayken hiç cesareti olınayaıı askerler, bu
güıı Kızıl Ordu'da çok cesur insanlar haline gelmişlerdir; demokra
siııin bu kadar büyük bir etkisi olmaktadır. Kızıl Ordu, esir alınaıı 
askerleri anında değiştiren bir ocak gibidir. Çin'de, halkın olduğu 
kadar ordunun da demokrasiye ihtiyacı vardır. Ordumuzdaki de
mokrasi, feodallerin paralı asker ordusunu içten yıkmak içiıı sahip 
olduğumuz önemli bir silahtır. 1 3 

Şimdiki durumda Parti örgütünün dört kademesi vardır: Bölük 
Parti Kolu, Tabur Komitesi, Alay Komitesi ve Ordu Komitesi. Bir 
bölükte, her mangada bir grubu olan bir Parti kolu bulunmaktadır. 
''Parti kolu, bölük temel alınarak örgütlenmiştir' ' ;  bu, Kızıl Or
du'nun böylesine çetin bir mücadeleyi şimdiye kadar dağılmadan 

• 
sürdürebilmiş olmasının önemli nedenlerinden biridir. iki yıl önce, 
Guomindaııg Ordusu'nda bulunduğumuz sırada partimizin askerler 
arasında örgütsel kökleri yoktu; Ye Ting'in birliklerinde 14  bile sade
ce her alayda bir Parti kolu bulunmaktaydı. Hiçbir ciddi sınavı ce
saretle göğüsleyemememizin nedeni buydu. Bugün Kızıl Ordu'da 
Partililerin Parti üyesi olmayanlara oranı, aşağı yukarı bire üçtür; 
yani ortalama olaı'ak her dört kişiden biri Parti üyesidir. Son zaman-

1 3 Burada Mao Zedung Yoldaş, devrimci ordu içinde belirli bir demokra�i ölçüsü
ne duyulan ihtiyaca özel bir önenı veriyor; çünkü Kızıl Ordu'nun ilk zamanla
rında demokra�iye özel bir önem verilmeksizin, ne orduya yeni katılan köylüle
rin ve esir alınan Beyaz birlik lerden saflarımıza katılan a�kerlerin devrimci çoş
kusunu harekete geçiı ıııek münıkün olurdu, ne de kadrolarımıza da bulaşmış 
olan, gerici ordularda görülen savaş ağalarına özgü tutumlar saflarımızdan te
mizlenebilirdi. Elbette ki, ordudaki demokrasi, askeri disiplinin sınırlarını aş
mamalı, disiplini zayıflatmaya değil, güçlendirmeye hizmet etmelidir. Bu yüz
den, bir yandan gerekli ölçüde bir demokrasi geliştirilirken, öte yandan disiplin
sizlik demek olan aşırı denıokrasi talebiyle de mücade edilmelidir. Bu şekilde 
ortaya çıkan disiplinsi�lik, Kızıl Ordu'nun ilk zamanlarında bir ara ciddi bir so
run haline gelmişti. Mao Zedung Yoldaş'ın ordu içindeki aşın demokra\iye kar
şı mücadelesiyle ilgili olarak bkz. bu ciltte "Parti İçindeki Yanlış Düşüncelerin 

• •  
Düzeltilmesi Uzeıine", s. 1 55- 1 68. 

14 Ye Ting Yoldaş, l 926'daki Kuzey Seferi sıra\ıııda bağınısız bir alaya konıuta et
mekteydi. Çekirdeğini komünistlerin oluşturduğu bu alay, vurucu güç olarak ün 
kazandı. Vuçang'ın devrimci ordunun eline geçnıesinden sonrd 24. Tünıen, Nan
çang Ayaklannıası'ndan sonra da 1 1 .  Ordu haline getirilerek genişletildi . 

• 
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larda, savaşçılar arasından partiye daha çok üye kaydederek hu ora
nı, her iki kişiden biri parti üyesi olacak şekilde yükseltmeye karar 
verdik. 1 5 Bugüı1kü durumda bölük parti kollarında yeterli sayıda iyi 
Parti sekreteri bulunmamaktadır. Bunuı1 için Merkez Komite
si'nden, bulundukları yerlerde artık faaliyet gösteremeyen etkin 
kadrolardan bir kısmını buraya göndermesini istiyoruz. Güney Hu
nanlı kadroların hemen tamamı, ordu içiı1de Parti çalışması yap
maktadırlar. Fakat bunlardan bazıları, Ağustos ay111da, Güney Hu
nan'dan geri çekildiğimiz sırada dağıldıkları içi11, arlık bu işe daha 
fazla adam ayırabilecek durumda değiliz. 

Yerel silahlı kuvvetler, Kızıl Muhafızlar ilçe işçi ve köylü ayak
lanm_a müfrezelerinde11 oluşmaktadır. Mızrak ve av tüfekleriyle si
lahlanmış olan bu müfrezeler, kasaba temeline göre örgütlenmiştir. 
Her kasabanın, gücü, kasabanın nüfusuna göre değişen bir müfre
zesi vardır. Bunların görevi karşıdevrimi bastırmak, kasaba yöneti
mini korumak ve düşmanla savaşta Kızıl Ordu'ya ve Kızıl Muhafız
lar'a yardım etmektir. Ayaklanma müfrezeleri, i lkönce Yungsin'de 
bir yeraltı kuvveti olarak ortaya çıktı, fakat bütün il ele geçirildik
ten sonra, açık hale geldiler. Bu  örgütlenme şimdi, adı değiştiril-

• 

meksizin, sınır bölgesinin diğer i llerinde de gerçekleştirilmiştir. Kı-
zı l  Muhafızlar'ın silahları, esas olarak beş mermi alan tüfeklerden 
meydana gelmektedir, ama dokuz ve tek mermi alan tüfekleri de 
vardır. Ningang'da 140, Yungsin'de 220, Lienhua'da 43, Çaling'de 
50, Lingsien'de 90, Suyçuan'da 130 ve Vanan'da 1 0  olmak üzere 
toplam 683 tüfek bulunmaktadır. Bu  tüfeklerin çoğu Kızıl Ordu ta
rafından sağlanmış, küçük bir kısmını da Kızıl Muhafızlar'ın kendi-

• 
!eri düşmandan ele geçirmişlerdir. illerdeki Kızıl Muhafızlar'ın ço-
ğunluğu, barışı koruma birliklerine ve toprak ağalarının paralı as-

15 Kızıl Ordu'nun daha sonral<i tecrübeleri, Kızıl Ordu'd•ı bir Parti üyesine karşı 
Partili olmayan iki asker şeklindeki oranın uygun olduğunu gösterdi .  Bu oran, 
Kızıl Ordu'da ve d<ıha sonra da Halk Kurtuluş Ordusu'nda genellikle korundu . 

•• • 
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kcrlerine karşı clurınadaıı çarpışarak savaşma güçlerini sürekli ola
rak artırınaktadırlar. 21  Mayıs Olayı'ndaıı 1 6  önce bütüı1 il lerde, 
köylü savu11ına birlikleri vardı. Yusie11'de 300, Çaliı1g'de 300, Ling
sie11'de 60, Suyçuan'da 50, Yungsin'de 80, Lienhua'da 60, Nin
gaı1g'da 60 (Yuan Veııcay'ın askerleri) ve Cingang Dağları'nda 60 
(Vang Zo'ı1uı1 askerleri) olmak üzere toplam 970 tüfek vardı. 2 1  Ma
yıs Olayı' 11da11 sonra, Yıiaıı ve Vang'ııı askerlerinin elinde bulunan ve ele 
geçnıemiş olan tüfekleriıı dışında sadece Suyçuan'da allı ve Lien
hua'da bir tüfek kaldı, gerisi toprak ağalarıııın el iııe geçti .  Köylü sa
vunma birlikleri, izlenen oportünist çizginin sonucu olarak tüfekle
rini koruyamadılar. Bugüıı, illerdeki Kızıl Muhafızlar'ın tüfekleri 
sayıca hala çok yetersizdir ve toprak ağalarınınkilerden daha azdır. 
Kızıl Ordu onlara silah konusunda yardımcı olmaya devam etmeli
dir. Kızıl Ordu, keı1di savaşma gücüııü azaltmamak koşuluyla, hal
kın silahlaııdırılmasıı1a yardımcı olmak için elinden geleni yapma
lıdır. Kızıl Ordu'nun bir taburunun, her biri 75 tüfeğe sahip dört bir
likten oluşması gerektiğini ve bu takdirde özel görev bölüğü, maki
neli tüfek bölüğü, havan bölüğü, alay karargahı ve üç tabur karar
gahını da sayacak olursak, her alayın 1075 tüfeğe sahip olacağını 
saptadık. Savaşta ele geçirilen tüfekler, mümkün olduğu ölçüde, ye
rel kuvvetleriıı silahlandırılmasında kullanılmalıdır. Kızıl Muhafız-• 

lar'ın komutanları, illerden Kızıl Ordu eğitim birliklerine gönderil
miş ve buradaki eğitimlerini tamamlamış kimseler olmalıdır. Kızıl 
Ordu, başka bölgelerden yerel kuvvetlere komuta etmek üzere gön
derdiği kimselerin sayısını giderek azaltmalıdır. Çu Peyde, barışı 
koruma birliklerini ve paralı askerlerini silahlandırmaktadır; öte 

16 Çan Kayşek ve Yang Çingvey'in kışkınnıa.�ıyla, aralarında Su Kesiaııg ve Hu Ci
en'in de bulunduğu Guonıindan'ın Hunan'daki karşıdevıinıci ordu koıııutanları, 2 1  
Mayıs l 927'de, C<ıngsa'd;ıki sendikalar, köylü birlikleri ve diğer devrinıci örgütle
rin eyelet nıerkezlcrine bir baskın düzenledi. Konıünistlerlc devrinıci işçi ve köy
lüler, kitle lı<ıliııue ıuıukl<ıııuılar ve katledildiler. Bu ol;ıy, iki karşıde,•riıııci Gu
oıııind<ıng kliği -başında Yaııg Cingvey'in bulunduğu Yuh•ııı kliğiyle, b•ışınua Çan 
Kayşek'in buluııduğu Nancing- arasındaki açık işbirliğini oı1<ıy<ı koynıaktaydı. 
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yandan, sınır illerindeki toprak ağalarının silahl ı  kuvvetleri sayıca 
ve savaşma güçleri bakımından oldukça güçlüdür. Bütün bunlar ye
rel Kızıl kuvvetlerimizi genişletmeyi daha da acil bir ihtiyaç haline 
getimıektedir. 

Kızıl Ordu'nun ilkesi kuvvetleri11i toplamak, Kızıl Muhafızlar'ın
ki ise kuvvetlerini dağıtmaktır. Gerici rejimin geçici bir istikrar döne
mi içinde bulunduğu şimdiki durumda, düşman, Kızıl Ordu'ya saldır
mak için çok büyük kuvvetler toplayabilmektedir ve bu durumda 
kuvvetlerini dağıtmak, Kızıl Ordu'nun lehine olmaz. Tecrübelerimize 
göre, kuvvetlerin dağıtılması hemen hemen daima yenilgiye yol açar
ken, sayıca daha az, eşit ya da biraz daha üstün bir düşman kuvvetiy
le savaşmak içi11 kuvvetlerin toplanması, genellikle zafere götürmüş
tür. Merkez Komitesi, bize, uzunluğu ve genişliği birkaç bin /i 'yi bu
lan çok geniş bir alan içinde gerilla savaşını geliştirmemiz yolunda ta-

• 

limat vermiştir; bu, büyük bir olasılıkla gücümüzün ölduğundan faz-
la değerlendirilmesine dayanmaktadır. Kızıl Muhafızlar için ise, da
ğılmak elverişli bir durum yaratmaktadır ve onlar şimdi, bütün iller
deki harekatlarında bu yöntemi uygulamaktadırlar. 

Düşman kuvvetlerine yönelttiğimiz propagandada en etkili yön
tem, esir alınan askerlerin serbest bırakılması ve yaralıların iyileşti
rilmesidir. Düşman kuvvetlerinden esir aldığımız asker ve takım 
yöneticileriyle, bölük ve tabur komutanları arasında hemen propa
gandaya başlıyoruz: esirler, kalmak ve gitmek isteyenler olarak iki
ye ayrılıyor ve gitmek isteyenler, yol paraları da verilerek serbest 
bırakılıyorlar. Bu  davranışımız, düşmanın ''Komünist haydutlar her 
gördüklerini derhal öldürürler'' şeklindeki iftirasını ,  bir anda yerle 
bir etmektedir. Yang Çişeng komutasındaki 9. Tümen'in yayın orga
nı olan On Gün Deı·gisi, bu önlemden söz ederken ''Ne büyük sah
tekarlık! '' diye feryat ediyor. Kızıl Ordu askerleri, esirlere büyük bir 
ilgi gösteııııekte ve ayrılırlarken onlarla candan bir şekilde vedalaş
maktadırlar. Esirler ise, düzenlenen bütün "Yeni Kardeşlerimize Ve
da Toplantıları" nda, buna, yürekten şükranlarını belirten konuşma-
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Iar yaparak karşılık veııııektedirler. Yaralanan düşman askerlerinin 
tedavi edilmesinin de büyük bir etkisi olmaktadır. Düşman tarafın
daki Li Venbin gibi akıl l ı  k imseler de, son zamanlarda, esirleri öl
dürmeye son verip, yaralıları tedavi ederek bizi örnek almaya baş
ladılar. Gene de, bizim askerlerimiz, yakalanmalarından sonraki i lk 
çarpışmada silahlarını da birlikte getirerek yeniden bize katılmakta
dırlar; böyle olaylar şimdiye kadar iki kez oldu. Bunların ya11ı sıra 

• • 

mümkün olduğu kadar çok yazılı propaganda da yapıyoruz. Orne-
ğin, duvarlara sloganlarımızı yazıyoruz. Nereye gidersek, orada du
varları sloganlarımızla dolduruyoruz. Ancak bu işi yapabilecek ye
terli sayıda adamımız yoktur ve Merkez Komitesi'yle iki eyalet ko
mitesinin bize birkaç kişi yollayacaklarını ummaktayız. 

Askeri üslere gelince, birinci üssüınüz olan Cingang Dağları, 
Ningang, Lingsien, Suyçuan ve Yungsin i llerinin birleştiği yerde 
bulunmaktadır. Cingang Dağları'nın Ningang i l inde bulunan kuzey 
yamacındaki Maoping i le Suyçuan'da bulunan güney yamacındaki 
Huangao arasındaki uzaklık 90 li, Yungsin i linde bulunan doğu ya
macındaki Naşan i le Lingsien'de bulunan batı yamacındaki Şuyku 
arasındaki uzaklık ise, 80 /i'dir. Bu  bölgeyi çevreleyen hat, Na
şan'dan başlayıp Lungyuanku (her ikisi de Yungsin i l indedir), S in
çeng, Maoping, Dalung (üçü de Ningang i lindedir), Şudi, Şuyku, 
S iazun (bunlar Lingsien i lindedir), Yingpansu, Dayciapu, Dafen, 
Duyziçian, Huangao, Vuduciang ve Çeao (bunların hepsi Suyçuan 
i l indedir) üzerinden geçerek yine Naşan'da son bulmaktadır ve 
uzunluğu 550 /i'dir. Dağlarda, çeltik tarlaları ve B üyük Kuyu, Kü
çük Kuyu, Yukarı Kuyu, Orta Kuyu, Aşağı Kuyu, Ciping, S iaçuang, 
Ş ingçov, Caoping, Baynihu ve Lofu'da da köyler vardır. Eskiden 

• 

haydutlar ve asker kaçakları i le dolu olan bütün bu yerler, şimdi bi-
zim üs bölgemiz haline getirilmiştir. Bölge nüfusu iki binin altında
dır Te yıllık pirinç üretimi, kabuğu ayıklandıktan sonra 10  bin dan'ı 
geçmemektedir. Dolayısıyla ordunun ihtiyacı olan tahılın tamamını 
Ningang, Yungsin ve Suyçuan i llerinden sağlamak zorunda kalıyo
ruz. Dağlardaki bütün skatejik geçitler tahkim edilmiştir. Hastanele-
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rimiz, battaniye ve kumaş atölyelerimiz, donatım dairemiz ve alayla
rımızın cephe gerisi büroları hep bu bölgededir. Şu sırada tahıl, Cin
gang Dağları'na Ningang'dan getirilmektedir. Yeterli ikmal yapıldığı 
sürece düşman bu bölgeye asla giremez. İkinci üssümüz olan Ciyu
lung Dağları, Ningang, Yungsin, Lienhua ve Çaling illerinin birleşti
ği yerde bulunmaktadır. Cingang Dağlan kadar önemli olmamakla 
birlikte, bu dört ilin yerel silahlı kuvvetleri için en geri üs görevini 
göııııektt'.<lir ve bu bölge de tahkim edilmiştir. Beyaz rejim tarafından 
kuşatılmış bağımsız bir Kızıl rejim için, dağların sağladığı stratejik 
üstünlüklerden. yararlanmak zorunludur. 

Toprak Sorunları 

Sınır bölgelerindeki toprak duı·umu: Bu bölgelerde yaklaşık ola
rak toprağın yüzde 60'ından fazlası toprak ağalarına, yüzde 40'ından 
azı ise köylülere aitti. Ciangsi kesiminde, toprak mülkiyetinin en çok 
yoğunlaşmış olduğu bölge, Suyçuan iliydi ve burada toprağın hemen 
yüzde 80'i toprak ağalarının elinde bulunmaktaydı .  Bunu yüzde 70'lc:,: 
Yungsin izliyordu. Vanan, Ningang ve Lienhua'da toprak sahibi köy
lülerin sayısı daha fazlaydı, fakat buralarda da toprağın büyük kısmı 
gene toprak ağalarına aitti, yani toprakların yüzde 60'ı toprak ağaları
nın elindeydi, köylüler ise toprakların ancak yüzde 40'ına sahiptiler. 
Hunan kesiminde ise, hem Çaling hem de Lingsien ilinde, toprakla
rın yüzde 70 kadan toprak ağalarına aittir. 

Ara :ı:ınıf: Toprakların dağılımı böyle olunca, bütün topraklara el 
konup bunların yeniden dağıtılması konusunda çoğunluğun desteği
n i  kazanmak mümkündür. 1 7 Köylerde yaşayanlar, kabaca üç sınıfa 
bölünmüş durumdadır: Büyük ve orta· toprak ağaları sınıfı, küçük 

1 7  Bütün topraklara el konulup bunlann yeniden dağıtılması, Hunan-Ciangsi sınır 
bölgesinde 1 928'de çıkartılan Toprak Yasası'nın bir maddesiydi . Mao Zedung 
Yoldaş daha sonra, sadece toprak ağalannın toprakları yerine, bütün topraklara 
el konmasının, toprak mücadelesindeki tecrübesizlikten kaynaklanan bir hata 
olduğuna işaret etti. Ciangsi'deki Singguo ilinin 1929 Nisan'ında kabul edilen 
Toprak Yasası'nda "bütün topraklara el konulması" maddesi, "hazine toprak
lanyla toprak ağalan sınıfının topraklarına el konulması" şeklinde değiştirildi. 

1 33 



toprak ağalarıyla zengiıı köylülerdeıı oluşan ara sınıf, orta ve yok
sul köylüler sınıfı. Zengin köylülerin çıkarları, çoğu zaman, küçük 
toprak ağalarının çıkarlarıyla iç içe geçmiş bir durumdadır. Zengin 
köylülerin elinde bulunan toprak, toplam toprağın küçük bir bölü
münü meydana getirmektedir; ancak küçük toprak ağalarının top
raklarıyla birlikte hesap edildiğinde bu oran oldukça büyümektedir. 
Bütün ülkede durum, büyük bir olasılıkla bundan pek farklı değil
dir. Sınır bölgelerinde uygulamakta olduğumuz toprak siyaseti, bü
tün topraklara el koyma ve bunların tümünü dağıtma şeklindedir; 
bunun sonucunda Kızıl bölgede, hem büyük ve orta toprak ağaları 
sınıfı, heıtı de ara sınıf hedef alınmaktadır. Siyasetimiz budur, an
cak bu siyaseti ııygulamaya koyarken, ara sınıftan gelen birçok en
gelleme ile karşılaştık. Ara sınıf, devrimin ilk günlerinde yoksul köy
lü sınıfına boyun eğmiş gibi göründü; ama gerçekte, toprak dağıtımı
nı geciktiı ıııek amacıyla yoksul köylüleri sindiı ıııek içiıf, geleneksel· 
toplumsal durumundan ve sahip olduğu klan otoritesinden yararlan
dı. Daha fazla geciktiııııek mümkün olmayınca da, arazilerinin ger
çek miktarını gizlediler ya da iyi topraklan kendilerine saklayıp, ve
rimsiz topraklannı verdiler. Uzun yıllar boyunca ezilmiş olan ve dev
rimin zaferirıe kuşkuyla bakan yoksul köylüler, bu dönemde, çok de
fa ara sınıfa boyun eğdiler ve kararlı bir eyleme· girişmeye cesaret 
edemediler. Köylerde, ara sınıfa karşı kararlı bir eyleme, ancak dev
rim dalgasının kabardığı, örneğin, bir ya da daha fazla ilde siyasi ik
tidarın ele geçirilmiş, gerici ordunun birkaç defa bozguna uğratılmış 
ve Kızıl Ordu'nun yiğitliğinin tekrar tekrar kanıtlanmış' olduğu dö
nemlerde girişilebilmektedir. Toprak dağıtımının geciktirilmesi ve sa
hip olunan arazi miktarının gizlenmesine ilişkin en ciddi örnekler, ara 
sınıfın sayıca en fazla olduğu Yungsin ilinin güney kesiminde görül
müştür. Bu bölgede gerçek anlamda bir toprak dağıtımı, ancak Kızıl 

-

Ordu'nun 23 Haziran'da Lungyuanku'da kazandığı büyük zaferden ve 
bölge hükümetinin dağıtımı geciktirdikleri için bazı kimseleri ceza
landırmasından sonra gerçekleştirilebildi: Fakat bütün illerde feodal 
aile sistemi hüküm sürdüğü ve bir ya da bir grup köydeki bütün aile� 
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ter ayııı klana bağlı oldukları içiıı, buralarda yaşa)1aııların keııdi sııııf
larınııı bilincine ulaşmaları ve köylerde klaıı aıılayışıııııı yıkılması, ol
dukça uzun bir süre alacaktır. 

Be}·az teı·öı· kaı·şısıııcla aı·a sııııfııı döııekli,�i: Devrim dalgası ka
bardığı zaman saldırıya uğramış olan ara sııııf, Beyaz terör esmeye 
başlar başlamaz, düşmaıı saflarıııa katıldı. Yuııgsin ve Niııgaııg'da, 
devrimci köylülerin evleriııi ateşe veren gerici birliklere yol göste
renler, hep küçük toprak ağaları ve zeııgin köylü lerdi . Gericileriıı 
cmirleriııe uyarak evleri yakt ı lar, insaııları tutukl<ıdı lar; üstelik btııı
ları yaparkeıı , çok hayasızca davrandılar. Kızıl Ordu, Niııgang, Si ıı
çeng, Guçeng ve Lungşi bölgesine geri döııdüğü zaman, komünist
lerin kendileriııi öldüreceği şeklindeki gerici propagandaya aldaııaıı 
birkaç bin köylü, gericilerle birlikte Yuııgsin'e kaçtı . Ancak biz, 
''kaçan köylüler öldürülmeyecektir'' ve "kaçan köylüler, geri dönüp 
ekinlerini kaldırabilirler'' şeklinde bir propaganda yürüttükten soıı
ra, bunların bir bölümü yavaş yavaş geri gelmeye başladı. 

Devrim dalgası, ülke çapında geri bir durumda bulunduğu za
man, bölgelerimizde karşılaştığımız en güç sorun, ara sınıf üzerin
de sağlam bir hakimiyet kurmaktır. Bu  sınıfın ihanetinin başlıca ne
deni, devrimden fazla ağır bir darbe yemiş olmasıdır. Fakat ü lke ça
pında devrim dalgasının kabarması yoksul köylü sınıfı için güveni
l ir bir dayanak olmakta ve onları yüreklendirmekte, ara sınıf içinse 
korku verici bir şey olmakta ve bunlar, yoksul köylülerin, denetimi 
dışına çıkmaya cesaret edememektedirler. Li Zungcen ile Tang 
Şengçi arasındaki savaş, Hunan'a yayıldığı zaman, (o zamana kadar 
Kızıl Ordu 'nun, Çaling'den Suyçuan'a geri çekilmiş olmasına kar
şın) Çaling'deki küçük toprak ağaları köylüleri yatıştırmaya çalıştı
lar, hatta aralarında, yeni yı l  armağanı olarak köylülere domuz eti 
gönderenler bile oldu. Ama savaş sona erdikten sonra, böyle şeyler 
bir daha hiç olınadı. Karşıdevrimin ülke çapıııda yükselmekte oldu
ğu bugünkü durumda, devrimdeıı ağır darbeler yemiş olaıı, Beyaz 
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bölgelerdeki ara sııııf, hemeıı tamamen büyük toprak ağaları sınıfı
nııı yanıııda yer alınıştır. Yoksul köylü sınıfı ise, tecrit olmuş du
rumdadır. Bu, elbetteki, çok ciddi bir sorundur. 1 8  

Aı·a sınıfııı dönekli,�iniıı ııedeııleı·iııdeıı biı·i olan günlük hayatın 
baskısı : Bugün Kızıl ve Beyaz bölgeler, savaş halindeki iki ülke gi
bi karşı karşıya bulunmaktadırlar. Sıkı düşman ablukası ve küçük 
burjuvaziye karşı yaıılış tutumumuz sonucunda, iki bölge arasında
ki ticaret hemen tamamen kesilmiştir; tuz, kumaş ve ilaç gibi ihti
yaç maddeleri ,  kıt ve pahalıdır. Kereste, çay ve yağ gibi tarım ürün
leriııiıı bölge dışıııa gönderilememesi, köylülerin parasal gelirleri
ııin kesilmesine yol açmakta ve bundan halkın tümü etkilenmekte
dir. Yoksul köylüler, bu gibi zorluklara daha kolay katlanabilmekte
dirler, ama ara.sınıf artık bu zorluklara dayanamaz hale geldiği za
man, büyük toprak ağaları sınıfının safına geçecektir. Çin'de toprak 
ağaları sınıfı içindeki ve savaş ağaları arasındaki parçalanma ve sa
vaşlar devam etmediği ve ülke çapında devrimci bir durum geliş
mediği takdirde, küçük bağımsız Kızıl rejimler büyük bir ekonomik 
baskı altında kalacaklardır ve bu durumda varlıklarını sürdürebile
cekleri kuşkuludur. Çünkü böylesine bir ekonomik baskı ara sınıf 
için dayanılmaz olmanın ötesinde, bir gün işçilerin, yoksul köylüle
rin ve Kızıl Ordu askerlerinin bile dayanma gücünü aşabilir. Yung-
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sin ve Ningang i llerinde, bırakalım diğer şeyleri, yemeğe konacak 
tuz bulunmadığı, kumaş ve ilacın tamamen tükendiği bir dönem ya
şadık. Şimdi artık tuz bulunabiliyor, ama çok pahalı. Kumaş ve ilaç 

1 8  Mao Zedung Yoldaş, köylük bölgelerdeki ara sınıfın kazanılmasının önemini göz 
önünde bulundurarak, ara sınıfa karşı fazla sert davranma şeklindeki hatalı siya
seti kısa zamanda düzeltti. Mao Zedung Yoldaş'ın bu sınıfa karşı izlenecek siya
set konunusundaki görüşleri, bu makaleden başka, aralannda "Gelişigüzel Ev 
Yakma ve Adam Öldüııııenin Ya.�aklanma.�ı" ve "Orta ve Küçük Tüccarlann Çı
karlarının Korunması" önerilerinin de yer aldığı Kızıl Ordu'nun 6. Parti Kongre
si'ne (Kasım 1928) sunulan önerilerde; Dördüncü Kızıl Ordu'nun "zamanla bir.ız 
mülk edinmiş ka.�aba tüccarlarına, yetkili makamlara itaat ettikleri sürece doku
nulmamasını" isteyen Ocak 1 929 tarihli bildirisinde: Singguo ilinin Nisan 1 929'da ' 
kabul edilen Toprak Yasa.�ı'nda (bkz. Not 17)  vb. ortaya konmaktadır. 
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hala bulu11muyor. Ningang, Batı Yungsin ve Kuzey Suyçuan'da (bu 
yerlerin hepsi, bugün elimizdeki bölgeler arasındadır) bol miklarda 
üretilen kereste, çay ve yağ, dışarı gönderilememektedir. 1 9  

Topı·ak dağıtımının ölçütü: Toprak dağıtımında, birim olarak il
çe alınmaktadır. Yungsin'in S iaociang bölgesinde olduğu gibi, tarı
ma elverişli toprakların az olduğu dağlık bölgelerde, bazen üç ya da 
dört ilçe birim olarak alınıyordu; fakat bu gibi durumlara çok sey
rek rastlanıyordu. Kadın-erkek, genç-ihtiyar, bütün bölge sakinleri
ne eşit miktarda toprak veriliyordu. Şimdi ise, bu konuda Merkez 
Komitesi'nin, ölçüt olarak işgücünün alınmasını öngören planına 
uygun bir şekilde değişiklik yapılmıştır ve artık işgücüne sahip olan 
bir kimseye, işgücüne sahip olmayan bir kimseye verilen toprağın 
iki katı toprak verilmektedir. 20 

Toprak sahibi köylülere taviz veı·ilmesi soı·unu: Bu sorun henüz 
ayrıntılı bir biçimde tartışılmamıştır. Toprak sahibi köylüler arasın
dan zengin köylüler, üretkenliğin ölçüt olarak alınmasını, yani daha 
çok insan gücüne ve sermayeye (tanın aletleri gibi) sahip olanlara 
daha çok toprak verilmesini istemişlerdir. Bunlar, eşit dağıtımın da, 
işgücüne göre dağıtımın da, kendi lehlerine olmadığını düşünmek
tedirler. Daha çok çaba sarf etmeye istekli olduklarına ve bunun, 
seııııayelerinin değerlendirilmesiyle de birleştiği zaman, daha fazla 
mahsul yetiştiııııelerin i  mümkün kılacağına işaret etmişlerdir. Ken
dilerine herkesle aynı miktarda toprak verildiği ,  özel çabaları ve 
başkalarından daha fazla olan sermayeleri hesaba katılmadığı (kul
lanmadan bırakıldığı) takdirde, bundan hoşlanmayacaklardır.' Bura
da toprak dağıtımı, hala Merkez Komitesi tarafından saptandığı şe-

19  Devrimci savaşın yayılma.�ı devrimci üs bölgelerinin genişletilmesi ve sanayi ve 
ticaretin devrimci hükümet tarafından korunması siyasetinin benimsenmesiyle, 
bu durumu değiştiııııek mümkün oldu ve bir süre sonra da gerçekten böyle bir 
değişme sağlandı. Burada belirleyici olan, milli burjuvazinin sanayi ve ticareti
ni kararlıkla korumak ve bu konudaki aşırı sol siyasetlere karşı çıkmaktı. 

20 Işgücü, toprak dağıtımı için uygun bir ölçüt değildir. Zaten Kızıl bölgelerde de 
toprak, adam başına eşit toprak düşecek şekilde yeniden dağılmıştı. 
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kilge yürütülınektedir. Ancak bu soru üzerinde daha fazla tartışmak 
gerekmektedir ve bir sonuca Lılaşıldığı zaman, bu konuda bir rapor 
sunulacaktır. 

Aı·azi \ıeı·«�isi. Ningang'da mahsulün yüzde 20'si vergi olarak 
alınmaktadır. Bu, Merkez Komitesi 'nin saptadığı oraııdan yüzde 5 
fazladır; verginin toplanmasına başlanmış olduğu içiıı şu anda bu 
konuda bir değişiklik yapmak doğru olmaz, fakat gelecek yıl vergi 
oranı düşürülecektir. Bundan başka, Suyçuan, Lingsieıı ve Yung
sin'in rejimimiz altında buluııan kesimlerinde arazi engebelidir ve 
buralarda yaşayaıı köylüler o kadar yoksuldur ki, bunlardaıı hiç ver
gi alınmamalıdır. Hükümetin ve Kızıl Muhafızlar'ın giderlerini, Be
yaz bölgelerdeki yerel zorbaların mallarına el koyarak karşılamak 
zorundayız. Kızıl Ordu'nun erzak ihtiyacına geliııce, pirinç şimdilik 
Ningang'da toplanan arazi vergisinden sağlanmaktadır; nakit para 
sağlamanın tek yolu ise, yerel zorbaların mallarına el koymaktır. 
Ekim ayında Suyçuan'da yürüttüğümüz gerilla harekatı sırasında 10 
biıı yuandan fazla para topladık. Bu para bizi bir süre idare eder. Pa
ra bittiği zaman yeniden para sağlamanın yollarını araştıracağız . 

• 

Siyasi iktidar Sorunları 

Her tarafta, il, ilçe ve kasaba düzeyinde halkın siyasi iktidarı ku
rulmuştur; ancak bu daha çok lafta kalmış, fiilen gerçekleştirileme
miştir. Birçok yerde, işçi, köylü ve asker temsilcileri meclisi yoktur. 
Kasaba, ilçe ve hatta il hükümetlerinin yürütme komiteleri hep ay
nı şekilde gelişigüzel yapılan kitle toplantılarında seçilmişlerdir. 
Fakat belli bir andaki ihtiyaçların sıkıştırmasıyla hazırlıksız düzen
lenen kitle toplantılarında, ne sorunlar tartışılabilir, ne de bunların, 

• • • 
kitlelerin siyasi eğitimine bir yararı olur. Ustelik bu gibi toplantılar, 
aydıııların ve mevki düşkünlerinin çeşitli maııevralar çevirmelerine 
fazlasıyla uygun bir ortam yaratır. Bazı yerlerde, bir meclis vardır, 
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ama bu meclise, yalnızca yürütme komitesini seçmek için oluştu
rulmuş geçici bir organ gözüyle bakılmaktadır. Seçim yapılır yapıl
maz, yetki komitenin elinde toplanmakta ve bundaı1 sonra artık 
meclisten hiç ses seda çıkmamaktadir. Gerçekten adlarına layık 
olan işçi, köylü ve asker temsilcileri meclisleri de vardır, ancak 
bunların sayısı çok azdır. Bunun nedeni, bu yeni siyasi sistemle il
gili propagaı1da ve eğitim eksikliğidir. Keyfinin istediği gibi emir 
verme şeklindeki kötü, feodal alışkanlığın, halkın ve hatta sıradan 
Parti üyelerinin bilinçlerinde o kadar deri11 kökleri vardır ki, bunun 
bir anda silinip atılması olanaksızdır; bu, yeni bir sorun ortaya çı
kınca işin kolayına kaçılmasına, demokratik sistemin getirdiği zah
metlerden hoşlanılmamasına yol açmaktadır. Demokratik merkezi
yetçilik, ancak bu ilkenin yararı, devrimci mücadele içinde kanıtla
nırsa ve kitleler, bunun, güçlerini seferber etmenin en iyi aracı ve 
mücadelelerinde kendilerine çok büyük yararlar sağlayan bir ilke 
olduğunu kavrarlarsa, kitle örgütlerinde yaygın ve etkin bir biçim
de uygulanabilir. Biz, daha önceki hataları giderek düzeltmek ama-
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cıyla, bütün kademelerdeki meclisler için, (Merkez Komitesi'nin 
hazırlamış olduğu taslak temelinde) bunların iç işleyişlerine ilişkin 
ayrıntılı bir yasa hazırlamaktayız. Kızıl Ordu'da, yalnızca asker ko
miteleri kurulması, fakat askerler arasında toplantılar düzenlenme
mesi şeklindeki hatayı düzeltmek amacıyla, şimdi her kademede 
sürekli bir kuruluş olarak asker temsilcileri toplantıları düzenlen
mektedir. 

' 

Bugünkü durumda halk kitleleri, ' 'işçi, köylü ve asker hüküme-
ti' ' denince bundan genellikle yürütme komitesini anlamaktadırlar. 
Çünkü hala meclisin sahip olduğu yetkilerden haberdar değillerdir 
ve aslında iktidarın tek başına yürütme komitesinde o.Iduğunu san
maktadırlar. Yürütme komiteleri, ardlarında bir meclis bulunmadı
ğı  zaman, genellikle kitlelerin görüşlerini göz önünde tutmadan ha
reket etmektedirler. Bunun sonucunda, topraklara el koyma ve bun-
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!arın yeniden dağıtımında duraksama ve uzlaşmalar, eldeki fonların 
israfı, zimmete para geçirme, Beyaz kuvvetler karşısında korkuya 
kapılma ya da isteksiz savaşma gibi olaylara her yanda rastlanmak
tadır. Bunun dışında, yürütn1e komitesinin genel toplantı ları da çok 
seyrek yapılmaktadır; bütün işler yürütme komitesi daimi komite§i 
tarafından kararlaştırılıp yürütülmektedir. İlçe ve kasaba yönetimle
rinde, daimi komite bile çok seyrek toplanmakta, işler ise, yönetim
de çalış<ın dört kişi, yani başkan, sekreter, sayman ve Kızıl Muha
fızlar'ın (ya da ayaklanma müfrezesinin) komutanı tarafından ayrı 
ayrı kararlaştırılıp yürütülmektedir. Dolayısıyla demokratik merke
ziyetçilik, hükümetin çalışmasında bile düzenli bir uygulama hali
ne gelmemiştir. 

İlk günlerde, küçük toprak ağaları ve zengin köylüler, özellikle 
kasaba düzeyiı1de, hükümet komitelerine giııııek için çok uğraştılar. 
Kırmızı şeritler takınıp devrimin hararetli yandaşları pozuna bürü
nerek, hileyle hükümet komitelerine sızmakta ve yoksul köylü üye
lerin rolünü en aza indirerek her şeyin denetimini ele geçiı ıııektey
diler. Komitelerin bunlardan temizlenmesi, ancak mücadele süresi 
içinde maskelerinin düşürülmesi ve yoksul köylülerin onlara karşı 
mücadeleye girişmeleriyle mümkündür. Çok yaygın olmamakla 
birlikte, yukarıda anlatılan duruma bazı yerlerde rastlanmaktadır. 

Partinin kitleler arasındaki prestiji ve otoritesi çok büyüktür, hü
kümetinkiyse çok daha azdır. Bunun nedeni, işlerin daha kolay yü
rütülmesini sağlamak için Partinin birçok sorunu bizzat ele alması 
ve hükümet organlarını bir kenara itmesidir. Bunun birçok örneği 
vardır. Bazı yerlerdeki hükümet organlarında Parti üyelerinden olu
şan önder gruplar bulunmamaktadır ve bazı yerlerde de bulunduk
ları halde iyi çalışmamaktadırlar. Parti, bundan sonra hükümete ön
derlik etme görevini yerine getiııııelidir; propaganda dışında, parti
nin siyasetleri ve önerdiği öı1lemler, hükümet organları aracılığıyla 
uygulanmalıdır. Hükümete doğrudan emir veııııek şeklindeki Gu
omindang'ın yürüttüğü yanlış uygulamadan kaçınılmalıdır. 
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Partinin Orgütlenmesi Sorunları 

Oportünizme karşı mücadele: 2 1  Mayıs Olayı sıralarında, sınır 
bölgesindeki illerde bulunan parti örgütlerinin oportünistlerin dene
timi altında bulunduğu söylenebilir. Karşıdevrim başladığı zaman, 
buna karşı kararlı bir mücadele verilmedi. Geçen yılın Ekim ayın
da Kızıl Ordu (Devrimci İşçi Köylü Ordusu'na Bağlı Birinci Or
du'nun 1 .  Tümeni'nin 1 .  Alayı) sınır bölgesindeki illere ulaştığı za
man geriye sadece gizlenmiş olan birkaç Parti üyesi kalmıştı. Parti 
örgütleri ise düşman tarafından tamamen çökertilmişti. Geçen Ka
sım-Nisan arasındaki dönem, Partinin yeniden inşa edildiği dönem
di. Mayıs'tan bu yana geçen dönem ise büyük bir gelişme dönemi 
olmu�tur. Fakat oportünizmin belirtileri son 1 2  ay içinde yaygınlı
ğını sürdürdü. Düşman yaklaştığında, savaşma isteğinden yoksun 
bazı üyeler uzak tepelere çekilerek saklandılar ve buna ''pusuya yat
ma'' adını taktılar. Diğer bazı üyeler ise, çok aktif olmakla birlikte 
gözü kara eylemlere giriştiler. Her iki davranış da, küçük burjuva 
ideolojisinin bir ifadesiydi. Üyelerin uzun bir süre, mücadele için
de çelişmeleri ve Parti içi eğitimde11 geçmeleri sonucunda, bu gibi 
şeyler daha az görülmeye başlanmıştır. Aynı küçük burjuva ideolo
jisi, geçen sene Kızıl Ordu'da da görülüyordu. Düşman yaklaştığın
da, ya pervasızca savaşa atılmak ya da vakti11den önce geri çekil
mek öneriliyordu. Çoğu kez, aynı kişinin, girişeceğimiz askeri ey
lemler konusunda yaptığımız tartışmaların gelişmesi içinde her iki 
fikri de ileri sürdüğü görülmekteydi. Bu oportünist ideoloji ,  uzun 
süreli bir Parti içi mücadele, pervasızca giriştiğimiz savaşlarda ver
diğimiz kayıplar ve vaktinden önce çekilirken uğradığımız yenilgi
ler gibi yaşanılan olaylardan çıkartılan dersler sayesinde giderek 
düzeltilmiştir. 

Bölgec:ilik: Sınır bölgesindeki ekonoıni, tarıınsal bir ekonomidir 
ve bazı yerlerde hala el havanı kullanılmaktadır (dağlık bölgelerde, 
genellikle pirincin kabuğunu ayıklamak için hala tahta havan kulla-
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ııılmaktadır; ovalarda ise çoğuıılukla taş havanlar kullaııı lmakta
dır) . Toplumsal örgütlenme birimi, her yerde, ayııı soyadırıı  taşıyan 
kişilerden oluşan klandır. Köylerdeki Parti örgütlerinde, parti kolla
rı aynı soyadıııı taşıyan ve bir arada yaşayan üyelerden oluştuğu 
içiıı, Parti kolu toplantılarının gerçekte klan toplantıları halini alma
sı, çok görüleıı bir olaydır. Bu  koşullar altında ''mi litan bir Bolşevik 
Parti"  inşa etmek kuşkusuz zor olmaktadır. Bu gibi üyeler, kendile
rine, komünistler devletleri ya da eyaletleri birbirlerinden kesin çiz
gi lerle ayırmazlar ya da farklı il, ilçe ve kasabalar arasına kesin çiz
giler çekilmemesi gerekir dendiğinde, bunu pek iyi kavrayamamak
tadırlar. İller arasıııdaki ve hatta aynı ilin ilçe ve kasabaları arasııı
daki ilişki lerde, ciddi ölçülere varaıı bir bölgecilik görülmektedir. 
Bölgecilik, ikna yöntemi ile, aııcak belli bir noktaya kadar giderile
bilir. Aslında hiç de bölgesel olmayan Beyaz terör, bölgeciliğin gi
derilmesinde çok daha etkili olmaktadır. Örneğin, ancak karşıdevri
min iki eyalette birden düzenlediği ''ortak bastırma'' harekatları hal
kı mücadele içinde aynı kaderi paylaşmaya mecbur bıraktığı za
maıı, bölgecilik giderek kırılabilmektedir. Bu şekilde çıkarılan ders
ler soııucunda bölgecilik eğilimleri zayıflamaktadır. 

Yeı·fileı· ı1e gijçn1enleı· soı·unu: S ınır bölgesi illerine özgü bir di
ğer nitelik de, yerliler ile göçmenler arasındaki sürtüşmedir. Yerli
ler ile ataları birkaç yüzyıl önce kuzeyden bu bölgeye gelmiş olan 
göçmenler arasında uzun zamandan beri süregelen çok derin bir 
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sürtüşme vardır. Aralarındaki geleiıeksel düşmanlığın kökleri derin-
dir ve bu bazen şiddetli çatışmalara yol açmaktadır. Sayıları birkaç 
milyonu bulan göçmenler, Fucien-Guangdung sınırından başlaya
rak, Hunan-Ciangsi sın ırı boyuııca Güney Hubey'e kadar uzanan bir 
bölgede yaşamaktadırlar. Dağlık bölgelerde yaşayan ovalarda yaşa
yan yerliler tarafıııdan ezilmiş ve hiçbir zaman siyasi haklara sahip 
olmamışlardır. Göçmeııler, başlarını dik tutabilecekleri günüıı gel
diğiııi düşünerek, soıı iki yılda gelişen milli devrimi sevinçle karşı
ladılar. Ama devri 111 , ne yazık ki başarıya ulaŞamadı ve göçmeııler 
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hala yerlileriı1 baskısı altındadırlar. Yerliler ve göçmenler sorunu, 
kendi bölgelerimiz içinde Ningaı1g, Suyçuaı1, Lingsien ve Çaling'de 
sürmektedir. Sorunun en ciddi olduğu yer de Ningang'dır. Nin
gang'ın yerlisi olan devrimciler, göçmenlerle birlikte, Komünist 

' 

Partisi'niı1 önderliğinde, yerli toprak ağalarının siyasi iktidarını de-
virdiler ve 1 926- 1 927'de bütün ili denetimleri altına aldılar. Geçen 
yılın Haziran ayında Çu Peyde başkan lığındaki Ciangsi Hükümeti, 
devrime ihanet etti; Eylül ayında Niı1gang'a karşı girişilen ''bastır
ma" harekatında toprak ağaları Çu'ı1un birliklerine yol gösterdiler 
ve yerlilerle göçmeı1ler arasındaki çatışmayı bir kere daha kışkırttı
lar. Teorik olarak, yerli lerle göçmenler arasındaki sürtüşmenin, sö
mürülen işçi ve köylü sıı1ıflarıı1 içiı1de ve .hele Koınünist Partisi 
içinde hiç görülmemesi gerekirdi. Ama görülmektedir ve bu sürtüş-

••• 

me, eski bir geleneğin etkisiyle varlığıı1ı sürdürmektedir. Bir örnek 
verelim: Sınır bölgesindeki Ağustos yenilgisiı1den sonra yerli top
rak ağaları, göçmenlerin, yerlileri kitle halinde katledeceği söylen
tisini yaydılar ve gerici birliklerle birlikte Ningang'a döndükleri za
man, yerli köylülerin çoğu saflarımızı terk ettiler, beyaz şeritler ta
kınarak evlerin yakılması ve dağların araı1masında Beyaz birliklere 
yol gösterdiler. Ekim ve Kasım aylarında Kızıl Ordu, Beyaz birlik
leri bozguna uğrattığı zaman ise, gericilerle birlikte kaçtılar ve bu 
kez de onların mallarına göçmen köylüler el koydu. Bu durumun 
Parti içine yansıması, çoğu zaman anlamsız çekişmelere yol açmak
tadır. Bu soruna getirdiğimiz çözüm, bir yandan, köylülerin toprak 
ağalarının etkisinden kurtulmalarına ve korkuya kapılmadan evleri
ne dönmelerine yardımcı olmak amacıyla ''kaçan köylülerin öldü
rülmeyeceğini' ' ve ''kaçan köylülere de döndüklerinde toprak veri
leceğini'' ilaı1 etınek; diğer yandan, il hükümetlerimizin, göçmen 
köylülerin el koymuş oldukları malları geri vermeleri için emir ver
meleriı1i ve yerli köylülerin korunacağıı1 ı  bildiren ilanlar asmaları
nı sağlamaktır. Parti içiııde de, üyeleri11 bu iki kesimi arası 11daki bir
liği sağlamak amacıyla eğitim yoğunlaştırılmalıdır. 
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Me\•ki düşkiinleı·iniıı (/(jııekli,�i: Devrimin yükselişi sırasında 
(Haziran'da) Partiniıı, katılınak isteyen herkesi üye kaydetmesinden 
yararlanan birçok mevki düşkünü Partiye sızdı. Buııun sonucunda 
sınır bölgesindeki üye sayısı hızla 1 O binin üstüne çıktı .  Parti kolla-

• 

rının ve ilçe komitelerinin yöneticileri çoğunlukla yeni üyelerden 
olduğu için, iyi bir Parti için eğitim yapılması da söz konusu değil
di. Beyaz terör darbesini indirir indirmez, mevki düşkünleri safları
mızı terk ettiler ve yoldaşlarımızın yakalaıımasında, karşıdevrimci
lere rehberl ik yaptılar. Beyaz bölgelerdeki parti örgütlerinin çoğu 
çöktü. Parti, Eylül'den sonra kendi içinde büyük bir temizlik hare
ket ine girişti ve üyeliğe kabul için belirli sınıf niteliklerinin titizlik
le aranmasını kararlaştırdı . Yungsin ve Ningang illeriııdeki bütün 

• • 

Parti örgütleri feshedildi ve yenideıı üye kaydıııa girişildi. U ye sa-
yısıııın büyük ölçüde azalmasına karşın, Partinin mücadele gücü 
arttı. Eskiden Parti örgütlerinin hepsi, açık örgütlerdi. Eylül 'den bu 
yana ise, Partinin faaliyetlerini, gericiler geldiği zaman da sürdüre
bilmesini sağlamak anıacıyla yeraltı örgütleri inşa edildi. Aynı za
manda Beyaz bölgelere ııüfuz etmek ve düşman kampı içinde de fa
aliyet göstermek için elimizdeıı geleni yapıyoruz. Fakat yakınımız
daki kasabalarda, Parti örgütünün oluşturulınası için gerekli temel
ler henüz atılamamıştır. Bunun nedenleri, birincisi, düşmaııın kasa
balarda daha güçlü olması, ikincisi de, ordumuzun bu kasabaları iş
gali sırasında burjuvazinin çıkarlarını gereğinden fazla zedelemiş 
olmasıdır. Sonuç olarak, Parti üyeleriııiıı buralarda tutunması zor 
olmaktadır. Şimdi bu hatalarımızı düzeltmekte ve kasabalarda Par-

-

ti örgütleri kurmak için elimizden geleni yapmaktayız:'Ancak, şim-
diye kadar fazla başarılı olamadık. 

Paı·tiııin yöııetici oı·,r:anlaı·ı : Parti kolu yürütme organı, Parti ko
lu komitesi adını almıştır. Parti kolunun üstünde ilçe komitesi, onun 
da üstünde i l  komitesi bulunmaktadır. Özel koşulların var olduğu 
yerlerde, ilçe ve il kademeleri arasında Yungsin ilindeki Peysiang 

• • • • • • 

Ozel ilçe Komitesi ve Güneydoğu Ozel ilçe Komitesi örneklerinde 
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olduğu gibi özel ilçe komiteleri kurulmaktadır. Sı ııır bölgesiııdc, 
Ningang, Yungsin, Lienhua, Suyçuan ve Liııgsien'de olmak üzere. 
toplaın beş il koınitesi vardır. Eskideıı Çali ııg'de de bir il koıniıesi 
vardı, ama buradaki çalışmamız kök salamadığı içiıı, geçcıı kış ve 
bu ilkbaharda kurulan örgütlerin çoğu Beyazlar ıarafınd<ın çökertil
miştir. Soııuç olarak son altı ay içinde sadece Niııg:aııg ve Yuııgsiıı 
yakınındaki dağlık bölgelerde çalışına yapabildik ve bu yüzdeıı Ça-

• 

ling il Komitesi bir özel ilçe komitesi haliııe getirildi. Yalııız Çaling 
üzerinden gidilebilen Yusieıı ve Anceıı illeriııe de bazı yoldaşlar 
gönderildi, fakat bir şey yapamadaıı geri döııdüler. Ocak'ta Suyçu-

• 

an'da yaptığımız ortak toplantıdan sonra, altı ayı aşkın bir süre için, 
• 

Vanan il Komitesi'yle olan ilişkimiz Beyazlar tarafındaıı kesildi. 
Onlarla ancak Eylül ayında, Kızı l Ordu'nun bir gerilla harekatı sıra
sında Vanan'a ulaşması sayesinde yeniden ilişki kurabildik. 80 dev
rimci köylü, askerlerimizle birlikte Vanan'dan Çinkang Dağları'na 
döndüler ve burada Vanan Kızıl Muhafızları olarak örgütlendi ler. 
Anfu'da Parti örgütü yoktur. Yungsin'in komşusu olan Cian'daki il 
komitesi bizimle sadece iki kez ilişkiye geçmiş ve ne gariptir ki, bu
güne kadar bize hiçbir yardımda bulunmamıştır. Guydung ilinin Şa
tien bölgesinde birincisi Mart'ta, ikincisi de Ağustos'ta olmak üzere 
iki defa toprak dağıtımı yapıldı ve burada parti örgütleri kuruldu ; 
bunlar merkezi Lungsi'deki Şierdung'da bulunan Güney Hunan 

• • • 

Ozel Komitesi'ne bağlandı. il komitelerinin üstünde Hunan-Ciang-
• • 

si S ınır Bölgesi Ozel Komitesi bulunmaktadır. Sınır bölgesinin ilk 
parti kongresi ,  20 Mayıs'ta Ningang ilindeki Maoping'de yapıldı ve 
kongre, Mao Zedung sekreter olmak üzere, 23 kişiyi B irinci Özel 
Komite üyeliğine seçti. Temmuz'da Hunan Eyalet Komitesi tarafın
dan gönderilen Yang Kayming, sekreter vekili oldu. Eylül ayında 
Yang hastalanınca, yerini Tan Çenlin aldı. Ağustos ayında, Kızıl 
Ordu'nun esas kuvvetinin Güney Hunan'a gitmiş olduğu ve Beyaz 
kuvvetlerin sınır bölgesini ciddi bir şekilde tehdit etmeye başladık
ları bir sırada, Yungsin'de olağanüstü bir toplantı yap.t ık. Kızıl Or-
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du'ııuıı Ningaııg'a döııüşüııden soııra Ekiın'de, Maoping'de sınır böl
gesiniıı 2 .  Parti Kongresi yapıldı . 14  Ekim'de başlayan ve üç gün 
süreıı toplaııtıda, aralarında ' 'Sınır Bölgesi Parti Örgütüııü'ııün Siya
si Soruııları ve Görevleri'' de buluııaıı bazı önergeler kabul edildi ve 

• • •  

aşağıdaki 1 9  kişi Ikiııci Ozel Komite üyeliğine seçildi: Taıı Çenlin, 
Çu De, Çeıı Yi, Lung Çaoçing, Çu Çangsie, Liu Tiençien, Yuan 
Pançu, Taıı Sicoııg, Taıı Biııg, Li Sifey, Sung Yiyue, Yuan Vencay, 
Vang Zonung, Çeıı Çeııgren , Mao Zedung, Van Sisien, Vaııg Zo, 
Yaııg Kayming ve Ho Tingyiııg, Taıı Çenlin (işçi) sekreter ve Çen 
Çengren (aydın) sekreter yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşan 
bir daiıni komite kuruldu. Kızıl Ordu'nun 6. Parti Koııgresi, 1 4  Ka
sım'da yapıldı ve kongrede 23 üyeden oluşan bir Ordu Komitesi se
çildi. Bu üyelerden beşi, sekreterliğini Cu De'nin yaptığı daimi ko-

• • 

miteyi meydana getirmekteydi. Hem S ınır Bölgesi Ozel Komitesi, 
hem de Ordu Komitesi, Cephe Komitesi'ne bağlıdır. Cephe Komi
tesi, aşağıdaki beş kişinin Merkez Komitesi tarafından üye olarak 
atanmasıyla 6 Kasım'da yeniden örgütlendi: Mao Zedung, Cu De, 
yerel parti merkezinin sekreteri (Tan Çenlin), bir işçi yoldaş (Sung 
Çiaoşeng) ve bir köylü yoldaş (Mao Keven). Sekreterliğine Mao 

• 

Zedung'un getirildiği bu komite, şimdilik, bir sekreterlik, bir propa-
ganda bölümü, bir örgütlenme bölümü, bir işçi hareketi komisyonu 
ve bir de askeri işler komisyonu kurmuştur. Yerel Parti örgütlerin
den Cephe Komitesi sorumludur. Ancak Cephe Komitesi bazen as
keri birliklerle beraber hareket etmek zorunda kaldığı için, Özel 
Komite de kaldırılmamalıdır. Kanımızca proletaryanın ideolojik 
önderliği sorunu, çok önemlidir. Hemen hemen tamamen köylüler
den oluşan sınır bölgesi illerindeki Parti örgütleri, proletaryanın 

• 

ideolojik önderliği olmazsa doğru çizgiden saparlar. Il merkezlerin-
deki ve diğer büyük kasabalardaki işçi hareketine yakın bir ilgi gös
teı·ıııeniıı yanı sıra, hükümet organlarındaki işçi temsilcilerinin sa
yısını da artırmalıyız. Bütün Parti kademelerindeki yönetici organ
larda da, işçi ve yoksul köylülerin oranı artırılmalıdır. 
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Devrimin Niteliği Sorunu 

Komünist Enterı1asyonal'in Çi11 hakkı11daki kararı11a tamamen ka
tılıyoruz. Çin'in hala burjuva-demokratik devrimi aşamasında oldu
ğuna şüphe yoktur. Çin'de köklü bir demokratik devrim programı, 
dışta, tam anlamıyla milli kurtuluşa ulaşmak içiı1 emperyalizmin yı
kılmasını; içte de, şehirlerde komprador sı11ıfının iktidar ve nüfuzu
nu11 yok edilmesini, köylerdeki feodal ilişkilerin ortadan kaldırılma
sını sağlamak amacıyla toprak devrimi11in tamamlanmasını ve savaş 
ağaları hükümetinin yıkılması11ı kapsamaktadır. Sosyalizme geçişin 
maddi temellerini alabilmek için, önce böyle bir demokratik devrim 
aşamasından geçmek zorundayız. ·Geçen yıl birçok yerde savaştık ve 
devrimin ülke çapında bir geri çekilme içinde bulunduğu11u bütün 
açıklığıyla görüyoruz. Birkaç küçük bölgede Kızıl siyasi iktidar ku
rulmuş olmakla birlikte, bütün olarak ülkede halk, en doğal demok
ratik haklardan yoksundur; işçilerin, köylülerin ve hatta burjuva de
mokratlarının bile düşünce ve örgütlenme özgürlükleri yoktur ve en 
büyük suç da, Komünist Partisi'ne katılmaktır. Kızıl Ordu'nun gittiği 
yerlerde kitleler soğuk ve çekingen davranmakta, ancak biz propa
ganda yaptıktan sonra yavaş yavaş harekete geçmektedirler. Düşman 
birlikleriyle karşılaştığımızda, düşman saflarında isyan çıkması ya da 
düşman askerlerinin saflarımıza geçmesi olayları hemen hiç görül
memekle ve dolayısıyla her seferinde savaşmak zorunda kalmakta
yız. 2 1  Mayıs Olayı'ndan sonra en fazla sayıda ''asi''yi saflarına kay-

, 
deden düşmanın Altıncı Ordusu'nda bile durum böyledir. Sona erece-
ğini umduğumuz tecrit olma durumumuzun bütün açıklığıyla farkın
dayız. Devrimin ülke çapında yükselmesini, ancak demokrasi uğru
na, şehir küçük burjuvazisini de içine alacak bir siyasi ve iktisadi mü
cadele vererek sağlayabiliriz. 

Bu yılın Şubat ayına kadar küçük burjuvaziye ilişkin siyasetimizi 
• • 

oldukça iyi bir şekilde uyguladık. Mart ayında, Güney Hun::ıı1 Ozel 
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Komitesi'nin temsilcisi Niııgang'a geldi ve bizi, sağa kaymış olmak, 
çok az yakıp yıkmak ve ''küçük burjuvaziyi'' devrime katılmaya zor
lamak için proleterleştirmek" şekliııde ifade edilen siyaseti uygulaya
mamakla eleştirdi. Bunuıı üzerine Cephe Komitesi'nin yönetimi ye
niden örgütlendi ve siyaset değiştirildi. Nisan ayında, oı·dumuzun ta
mamı sınır bölgesine geldikten soııra, hala pek fazla yakıp yıkma ol
muyordu ; ama kasabalarda orta hal li tüccarların mallarına el konma
sı ve köylerde de küçük toprak ağalarıyla zengin köylülerden zorla 
bağış toplanması şeklindeki uygulamalar, titizlikle yeriııe getirilmek-

• • • 

teydi. Güııey Hunaı'ı Ozel Komitesi tarafından ortaya atılan ''Bütün 
fabrikalar işçilere" sloganına da yer verilmekteydi. Küçük burjuvazi
ye saldırmak şeklindeki bu aşırı sol siyaset, küçük burjuvaların çoğu
nu toprak ağalarının tarafına itti ve bunların beyaz şeritler takınıp bi
ze karşı çıkmalarına yol açtı. Bu siyasetin yavaş yavaş değiştirilme
siyle birlikte, durumda lehimize sürekli bir gelişme görülmeye baş
lanmıştır. Özellikle Suyçuan'da iyi sonuçlar alınmıştır; il merkezinde
ki ve diğer pazar kasabalarındaki tüccarlar artık bizden ürkmemekte 
ve hatta bazıları Kızıl Ordu hakkında olumlu şeyler söylemektedirler. 
Caolin'de (her üç günde bir öğlenleri kurulan) pazara hemen hemen 
20 bin kişi gelmektedir ki, bu, şimdiye kadar görülmemiş bir şeydir. 
Bu durum, bugünkü siyasetimizin doğruluğunu göstermektedir. Top
rak ağaları, halkın sırtına çok ağır vergiler yüklemekteydiler; Suyçu
ari'daki Güvenlik Muhafızları,2 1 Huangao ile Caolin arasındaki 70 /i'
lik yolun beş ayn yerinde geçiş vergisi almaktaydılar ve hi'Çbir tanın 
ürünü bu verginin dışında değildi. Biz, Güvenlik Muhafızları'nı yer
le bir ederek bu geçiş vergilerini kaldırdık ve böylece bütün köylüle
rin ve aynı zamanda da küçük ve orta tüccarların desteğini kazandık. 

Merkez Komitesi bizden küçük burjuvazinin çıkarlarını hesaba 
katan siyasi bir program yayımlamamızı istemektedir. Biz de, Mer
kez Komitesi'nin, işçileriıı çıkarlarını, toprak devrimini ve milli kur-

, 

2 1 Güvenlik Muhafızları, bir çeşit karşıdevrimci yerel silahlı kuvvetlerdi. 

148 



tuluşu göz önünde bulunduran ve demokratik devrimin bütünü içi11 
geçerli ve ge11el bir rehber niteliğinde olan bir program hazırlaması-

• • • 
nı onerıyoruz. 

Tarım ekonomisinin egemen olduğu bir ülke olan Çin'de, devri
min kendine özgü niteliklerinden biri de ayaklanmaları geliştirmek 
için askeri eyleme başvurulmasıdır. Merkez Komitesi'nin askeri ça
lışmayla ilgili olarak büyük bir çaba sarf etmesini salık veririz. 

Bağımsız Rejimimizin Yeri Sorunu 

Hunan-Ciangsi sınırı boyunca Kuzey Guangdung'dan Güney 
Hubey içlerine kadar uzanan bölge, bütünüyle Losiao S ıradağları 
içinde bulunmaktadır. Bir ucu11dan diğerine gezdiğimiz bu bölge11in 
değişik kesimlerini karşılaştırdığımızda, bağımsız silahlı rejimimiz 
için en uygun yerin, merkezi Ningang olan orta kesim olduğunu gö-

, 

rürüz. Kuzey kesimindeki arazi, hem saldın hem de savunma açı-
sından daha az elverişlidir ve bu kesim, düşmanın büyük siyasi 

• •  

merkezlerine çok yakındır. Ayrıca, eğer Çangşa ya da Vuhan'ı kısa 
, • 

bir süre içinde ele geçirmeyi planlamıyorsak, Liuyang, Liling, 
Pingsiang ve Tunggu'nun bulunduğu bölgeye büyük kuvvetler yer
leştirmek, bu kuvvetleri büyük bir tehlikeye atmak olacaktır. Güney 
kesimindeki arazi, kuzeydekinden daha iyidir; ancak hem buradaki 
kitle temelimiz orta kesimdeki kadar iyi değildir, hem de Hunan ve 
Ciangsi üzerindeki siyasi etkinliğimiz, bu bölgede üslendiğimiz za
man, orta kesimde üslendiğimiz zamanki kadar büyük olmayacak
tır. Çünkü, orta kesimdeki herhaı1gi bir hareket, bu iki eyaletteki ır
makların aşağı vadilerini etkileyebilmektedir. Orta kesimin sağladı
ğı avantajlar şunlardır: 1 )  Bir yılı aşkın bir süredir inşa etmekte ol
duğumuz bir kitle temeli; 2) parti örgütleri için oldukça iyi bir te
mel; 3) bir yılı aşkın bir süre içinde inşa edilmiş ve büyük bir mü
cadele tecrübesi olan -ender rastlanan bir başarı- ve Dördüncü Kı-
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zıl Ordu'yla birleştiğinde kendisiyle hiçbir düşman kuvvetinin baş 
edemeyeceği yerel silahlı kuvvetler; 4) mükemmel bir askeri üs 
olan Cingang Dağları ve her ilde yerel silahlı kuvvetlerimiz için ge
rekli üsler; ve 5)  orta kesimin, söz konusu iki eyalet, yani Hunan ve 
Ciangsi ve buralardaki ırmakların aşağı vadileri üzerinde sahip ol
duğu etki. Bu etki, bu bölgeye, Güney Hunan ya da Güney Ciang
si'nin sahip olduğundan çok daha büyük bir siyasi önem kazandır
maktadır; gerek Güney Hunan, gerekse Güney Ciangsi'nin etkileri, 
bu eyaletlerden her birinin keııdi içinde ya da sadece her birindeki 
ırmakların yukarı vadilerinde ve geri bölgeleri içinde kalmaktadır. 
Orta kesimin elverişsiz yanı ise bu bölgenin uzun süredir bağımsız 
rejim altında ve düşmanın büyük ''kuşatma ve bastırma'' kuvvetle
riyle karşı karşıya bulunmasından dolayı, ekonomik sorunlarının, 
özellikle de nakit para yetersizliğinin çözülmesi son derece güç so
runlar olmasıdır. 

Burada uygulanacak bir eylem planı sorununa gelince, Hunan 
Eyalet Komitesi, Haziran ve Temmuz aylarında, birkaç hafta gibi 

• 

bir süre içinde, birbirinden farklı üç ayrı planı savundu. Ilkönce, ' 
Yuan Deşeng gelerek, Losiao Sıradağları 'nın orta kesiminde siyasi 
iktidar kuııııak şeklindeki planımızı onayladı. Daha sonra Tu Si
ucing ve Yang Kayming geldiler ve Kızıl Ordu'nun en ufak bir du
raksama göstermeksizin Güney Hunan üzerine yürümesi ve Kızıl 
Muhafızlar'la birlikte sınır bölgesini savunmak üzere sadece iki yüz 
askerden oluşan bir kuvvetin bırakılması gerektiğini ısrarla ileri 
sürdüler; '',kesinlikle doğru olan'' siyasetin bu olduğunu söylediler. 
Bunun üzerinden henüz 1 0 . gün geçmemişti ki, bu sefer de, bizi 
uzun uzadıya azarlamasının yanı sıra, Kızıl Ordu'nun Doğu Hu
nan'a doğru yola çıkması gerektiğini ısrarla ileri süren bir mektup
la birlikte, Yuan Deşeng yeniden geldi; bu siyaset de, ''en ufak bir 
duraksama gösterilmeksizin'' uygulanınası gereken ve ''kesinlikle 
doğru olan'' siyaset olarak ortaya konmaktaydı. Bu katı talimatlar, 

• 
bizi tam bir çıkmaza soktu; çünkü, bunlara uymamak, itaatsizlik an-

i 
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lamına gelecek, uymak ise bizi kesinlikle yeııilgiye götürecekti. 
• • • 

ikinci mesaj geldiği zaman Ordu Komitesi, Sınır Bölgesi Ozel Ko-
• 

mitesi ve Yungsin il Komitesi ortak bir toplantı yaptılar ve Güney 
Hunan üzerine yürümek tehlikeli görüldüğünden Eyalet Komite
si'ni11 talimatlarının yeriııe getirilmeınesiııi kararlaştırdı lar. Ama 
birkaç gün sonra, Tu Siuçing ve Yang Kayıniııg, Eyalet Parti Komi
tesi'nin kararında ısrar ederek ve 29. Alay'111 sıla özlemi11de11 de ya
rarlanarak, Kızıl Ordu'yu Çençu il merkezi üzerine saldıı·ma mace
rasına sürüklediler ve hem sınır bölges inin, hem de Kızıl OrdLı'nun 
yeıı ilgiye uğramasına yol açtılar. Kızıl Ordu, askerleri11i ı1 hemen 
hemen yarısını yitirdi, s ınır bölgesinde sayısız ev yakıldı ve sayısız 
insan katledildi, birçok il birbiri ardı sıra düşman111 eliııe geçti; bu11-
Iardan bazıları bugüııe kadar hala geri alınamamıştır. Doğu Hunaı1 
üzeriııe yürümek sorununa geliııce, Huııan, Hubey ve Ciaııgsi eya
letlerinde, iktidarda bulunan toprak ağaları arasıııda bir bölünme ol
madığı sürece, Kızıl Ordu'nun esas kuvvetlerinin böyle bir hareke
te girişmeleri kuşkusuz yanlış olurdu. Eğer Temmuz ayında Güney 
Hunan üzerine yürümemiş olsaydık, sadece sınır bölgesindeki 
Ağustos yenilgisini önlemekle kalmaz, aynı zamanda Ciangsi eya
letindeki Çangşu'da, Gomindang'ın Altıncı Ordu'suyla Vang Cun'un 
komutasındaki Guomindang kuvvetleri arasında cereyan ede11 sa
vaştan yararlanarak, Yungsin'deki düşınan kuvvetleriııi ezebilir, Ci
an ve Anfu'yu ele geçirebilir ve öncü kuvvetlerimizin Pingsiang'a 
ulaşıp, Losiao dağ silsilesinin kuzey kesimindeki Beşinci Kızıl Or
du'yla ilişki kurmalarını mümkün kılabilirdik. Bütün bunlar gerçek
leşseydi bile, genel karargahımız için e11 uygun yer gene de Nin
gang olurdu ve Doğu Hunan üzerine yalnızca gerilla kuvvetlerimi
zi  göndeııııemiz gerekirdi. Toprak ağaları arasında henüz bir savaş 
çıkmamış olduğu ve Hunan sınırı üzerindeki Pingsiang, Çaling ve 
Yusien'de hala çok sayıda düşman kuvveti bulunduğu için, esas 
kuvvetlerimizi kuzeye sevk etmiş olsaydık, düşmaııa fırsat vermiş 
olurduk. Merkez Komitesi bizden Doğu ya da Güney Hunan üzeri
ne yürüme konusunu ele alınamızı istedi; fakat her iki yol da çok 

•' 
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tehlikeliydi. Doğu Huııaıı üzeriııe yapılması öııerilen sefer gerçek
lcştirilmediyse de, Güııey Hunan üzeriııe yapılaıı sefer başarısızlık
la soııuçlaııdı. Bu acı tecrübeyi hiç hatırdan çıkarmamamız gerekir. 

Bugüıı, heııüz toprak ağaları sınıfı rejiminiıı parçalanma içiı1de 
olduğu bir döı1emde buluı1muyoruz ve düşmanın sınır bölgesinin 
çevresine yerleştirdiği "bastıı 111a" kuvvetleri, sayıca hala l O alayı 
aşkıııdır. Ama ileride de ılakit para sağlamanın yolunu bulabilirsek 
(yiyecek ve giyecek artık büyük bir sorun olmaktan çıkınıştır), o za
ıııa11 s 1 111r bölgesiııde çalışmamız iç iıı kurduğumuz temel .sayesinde, 
bu düşman kuvvetleriniıı, hatta daha da büyüklerinin üstesinden ge
lebiliriz. Eğer Kızıl Ordu sınır bölgesinden ayrılırsa sınır bölgesi, 
tıpkı Ağustos'ta olduğu gibi, bir aııda harabeye döner. Kızıl Muha
fızlarımızın taınamı yok edilemese bile, Partimiz ve kitle temelleri
miz ağır bir darbe yer. Dağlardaki bazı yerlerde tutunabilsek bile, 
ovalarda Ağustos ve Eylül'de olduğu gibi hepimiz yeraltıııa geçmek 
zorunda kalırız. Aına eğer Kızıl Ordu sınır bölgesinden ayrılmazsa, 
burada daha önce atmış olduğumuz temellere dayanarak, yavaş ya
vaş çevremizdeki bölgelere yayılabilir ve gelecek açısındaıı mü
kemmel bir duruın yaratabiliriz. Kızıl Ordu'yu büyütmek istiyorsak, 
bunun biricik yolu, iyi bir kitle temeliııe sahip olduğumuz Cingang 
Dağları civarında, yani Ningang, Yungsin, Lingsien ve Suyçuan il
lerinde, düşmanla uzun süreli bir mücadeleye girişmek ve bu müca
delede, Hunan ve Ciangsi eyaletlerindeki düşman kuvvetleri arasın
da var olaı1 çıkar çatışınalarından ve bunların, kendilerini her yön
den gelebilecek saldırılara karşı savuıımak zoruııda oldukları için 
kuvvetleriııi yoğunlaşt ırmakta karşılaştıkları zorluklardan yararlan
maktır. Doğru taktikler uygulayarak, yalnızca kazanabileceğimiz ve 
asker ve silah ele geçirebileceğimiz muharebelere girişerek, Kızıl 
Ordu'yu yavaş yavaş büyütebiliriz. Eğer Kızıl Ordu'nun esas kuv
vetleri Güııey Huaıı seferine çıkmasaydı, Nisaıı ve Temmuz ayları 
arasında sıııır bölgesiııdeki kitleler içinde yapmış olduğumuz hazır
lık çalışması sayesiııde, hiç kuşkusuz, Ağustos'ta Kızıl Ordu'yu ge-

1 52 



nişletebilirdik. Yapılan bu hataya karşııı ,  Kızıl Ordu, araziniıı elve
rişli ve halkııı da dost olduğu sınır bölgesiııe geri dönmüştür ve ge
lecek açısından durum, şimdi bile kötü değildir. Kızıl Ordu ancak 
kararlılıkla savaşarak ve sınır bölgesi gibi yerlerde savaşırken bü
tüıı dayaıııklılığını ortaya koyarak silah sayısını artırabilir ve iyi as
kerler yetiştirebilir. Kızıl Bayrak, sınır bölgesinde bütün bir yıl bo
yunca dalgalaıımış ve Hunaıı, Hubey ve Ciangsi'deki ve bütüıı ül
kedeki toprak ağaları sınıfıııııı büyük nefretiııi kazanmıştır. Ama 
çevre illerin işçi, köylü ve askerleriniıı u111utlarını sürekli olarak 

• • 
güçlendirmektedir. Orııeğin, askerleri ele alalım. Savaş ağaları, sı-
nır bölgesine karşı açılaıı "haydutları bastırma" harekat larını başlı
ca görevleri haline getirdikleri ve bunlar, "haydutları bastırmaya ça
lışmakla bir yıl geçirdik ve bir milyon dolar harcadık" (Lu Diping) 
ya da Kızıl Ordu'nun ' '20 bin askeri ve 5 bin tüfeği var" (Vang Cun) 
gibi sözler ettikleri için, askerlerinin ve hayal kırıklığına uğramış 
genç subaylarının gözleri giderek bize çevrilmektedir. Buıılar, git
tikçe artan bir şekilde düşmandan kopup, saflarımıza katılacak ve 
böylelikle Kızıl Ordu için bir insan kaynağı oluşturacaklardır. Bu
nun dışında, kızıl bayrağın sınır bölgesinde hep yüksekte tutulmuş 
olması, Komünist Partisi'nin gücünü ve hakim sınıfların iflasıııı 
göstermektedir. Bu, ülke çapında siyasi öneme sahip bir olaydır. Bu 
yüzden biz, bugüne kadar savunageldiğimiz gibi şimdi de, Kızıl si
yasi iktidarııı Losiao S ıradağları'nın orta kesiminde kurulması ve 
genişletilmesinin mutlaka gerekli ve doğru olduğunu savunuyoruz . 

• 
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KÖYLÜLÜGÜN GÜCÜ VE 
• • • • • • w • 
iŞÇiLERiN ONDERLIGI** 

( 1 929) 

Proletaryanın önderliği, devrimin zeferinin tek anahtarıdır. 
Partinin proleter temelinin yerleştirilmesi ve kilit sanayi işlet
melerinde parti hücrelerinin kurulması, bugün, partinin en büyük 
örgütsel görevleridir.* Aynı zamanda, kırlık alandaki savaşımın 
gelişmesi, küçük alanlarda Sovyetlerin kurulması, Kızıl Ordu'nun 
yaratılması ve yaygınlaştırılması, kentlerdeki savaşıma yardım 
eden ve devrimci kabarışı hızlandıran koşullardır.* *  Bu nedenle, 
kentlerdeki savaşımı terk ederek köylü gerillacılığına dalmak,***  
çok büyük bir hatadır. Ama kanımızca -eğer parti üyelerimizden 
herhangi birinin böyle görüşleri varsa- işçilerin önderliğini*.** *  
aşacak ve böylece devrime zararlı olacak diye, köylülerin gücünün 
gelişmesinden korkmak da bir hatadır. Çünkü yarısömürge olan 
Çin'de devrim, ancak köylü savaşımı işçilerin öncülüğünden yok
sun kalırsa başarısız olur; köylülerin işçilerinden daha güçlü 
olacağı biçimde gelişmesinden asla zarar göı111ez.  

** 5 Nisan 1 929 ıarihli, Cephe Komiıesi'nden Parti Merkezi Komiıesi'ne gönderi
len bir rapordan alınmıştır. 

* 1 95 1  ba.�kısında "en büyük örgüısel görevler", "önemli görevler" biçiminde de-
ğişıirilm işıir. 

** 1 95 1  baskısında "koşullar", "!emel koşular" olarak değiştirilmişıir. 
*** 1 95 1  'de bu söz kaldınlmışıır. 
**** 195 1 'de "önderlik", "güç" olarak değişıiri lmişıir. 
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• • • • • • • • • 

PARTi iÇiNDEKi YANLIŞ DUŞUNCELERIN 
• • • • • • • 

DUZELTILMESI UZERINE* 

Aralık 1929 

Dördüncü Kızıl Ordu'daki Komünist Partisi örgütünde, Partinin 
doğru çizgisinin uygulanmasını büyük ölçüde engelleyen, proleter 
olmayan çeşitli fikirler vardır. Bu fikirler tamamen düzeltilmediği 
taktirde, Dördüncü Ordu'nun, Çin'in büyük devrimci mücadelesin
de kendine düşen görevleri omuzlaması olanaksızdır. Bu Parti örgü
tündeki yanlış fikirlerin kaynağı, doğal olarak, temel birimlerinin 
büyük ölçüde köylülerden ve diğer küçük burjuva kökenli unsurlar
dan meydana gelmesinde yatmaktadır; ancak Partinin yönetici or
ganlarının bu yanlış fikirlere karşı uyumlu ve kararlı bir mücadele 
veııııe ve üyeleri Partinin doğru çizgisine uygun olarak eğitme konu-

• Bu makale, Mao Zedung Yoldaş'ın Kızıl Ordu'nun Dördüncü Ordusu'nun 9. Par
ti Kongresi için hazırladığı karar tasansıdır. Çin halkının silahlı kuvvetlerinin in
şası çetin bir yol izlemiştir. Çin Kızıl Ordusu (Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı 
sırasında Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordu olarak isimlendirilmiş
tir; şimdi ise Halk Kurtuluş Ordusu'dur), 1 Ağustos 1 927'de Nançang Ayaklan
ma.�ı sırasında kuruldu. Aralık 1 929'da kuruluşunun üstünden iki yılı aşkın bir 
süre geçmiştir. B u  süre içinde Kızıl Ordu'daki Komünist Partisi örgütü, çeşitli 
yanlış fikirlere karşı mücadele içinde çok şey öğrendi ve zengin bir tecrübe ka
zandı. Karar, bu tecrübeyi özetlemekteydi .  Kızıl Ordu'nun tamamen Marksist
Leninist bir temel üzerinde inşa.�ını ve eski tipteki ordulann bütün etkilerinin gi
derilmesini mümkün kıldı. Sadece Dördüncü Ordu'da değil, giderek Kızıl Or-

, 

du'nun bütün diğer birimlerinde de uygulandı; böylelikle bütün Çin Kızıl Ordu-
su, her bakımdan gerçek bir halk ordusu haline geldi. Çin Halk Si lahlı Kuvvet
leri, aşağı yukarı son otuz yıl içinde, Parti faaliyetleri ve siyasi çalışma bakımın
dan muazzan1 gelişıne ve yenilikler gerçekleştim1işıir. Çin Halk Silahlı Kuvvet
leri'nin bugünkü görünümü çok daha değişiktir; ancak bu kararda ortaya konan 
çizgi, izlenen temel çizgi olmaya devam etmektedir. 
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sunda gösterdikleri başarısızlık da, bunların varlık ve gelişmelerinin 
önemli nedeı1lerinde11 biridir. Bu kongre, Merkez Komitesi'nin Eylül 
Mektubu'nun özüne uygun olarak, Dördüncü Ordu'daki Parti örgü
tünde görülen çeşitli proleter olmayan fikirlerin belirtileri11e, kaynak
larına ve bunları düzeltme yöntemlerine işaret eder ve bütün yoldaş
ları bunları tamamen yok etmeye çağırır . 

.. 
Salt Askeri Bakış Açısı Uzerine 

Salt Askeri Bakış açısı, Kızıl Ordu'daki bir kısım yoldaşlar arasın
da çok gelişmiştir. Şu şekillerde ortaya çıkmaktadır: 

1 .  Bu yoldaşlar, askeri sorunları ve siyaseti birbirine karşıt şeyler 
olarak görıııekte ve askeri hareketlerin, siyasi görevleri yerine getir
me araçlarından sadece biri olduğunu kabul etmemektedirler. Hatta 
bazıları, "Eğer askeri bakımdan iyiysen, siyasi bakımdan da iyisin de
mektir; askeri bakımdan iyi değilsen, siyasi bakımdan sende iş yok 
demektir'' diyorlar. Bu, bir adım daha ileri gidip askeri sorunlara si
yasetin üstünde bir yer veııııektir. 

2. Onlar, Kızıl Ordu'nun görevinin Beyaz Ordu'nunki gibi sadece 
savaşmak olduğunu düşünüyorlar. Çin Kızıl Ordusu'nun, devrimin si
yasi görevlerini yerine getiııııek için kurulmuş silahlı bir güç olduğu-

• • 

nu anlamıyorlar. Ozellikle bugün, Kızıl Ordu kesinlikle kendini sade-
ce savaşmakla sınırlandıııııamalıdır; düşmanın askeri gücünü yıkmak 
için savaşmanın yanı sıra, kitleler arasında propaganda yapmak, kit
leleri örgütlemek, silahlandıııııak, onlara devrimci siyasi iktidarı kur
malarında yardımcı olmak ve Parti örgütleri kuııııak gibi önemli gö
revleri de üstlenmelidir. Kızıl Ordu sadece savaşmak için savaşmaz; 
fakat kitleler arasında propaganda yapmak, onları örgütlemek, silah
landıı ıı1ak ve devrimci siyasi iktidarı kuııııalarında onlara yardımcı 
olmak için savaşır. Bu amaçlar olmadımı, savaşmak anlamını yitirir 
ve Kızıl Ordu'nun varlık nedeni ortadan kalkar. 

3. Dolayısıyla bu yoldaşlar, örgütsel olarak, Kızıl Ordu'nun siyasi 
çalışma yapan bölümlerini, askeri çalışma yapan bölümlerine bağım-· 
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lı kılıyor ve "Ordu Karargahı ordtı dışıı1daki sorunlara da baksın" slo
ganını ortaya atıyorlar. Gelişmesine izin verildiği takdirde bu fikir, 
kitlelerden kopma, hükümeti ordunu11 denetlemesi ve proletarya ön
derliğinden uzaklaşma tehlikelerini içeııııektedir. Bu, tıpkı Guomin
dang Ordusu gibi, savaş ağalığı yolunun tutulması olacaktrr. 

4. Bunlar, aynı zamanda propaganda çalışmasında, propaganda 
ekiplerinin önemini gözden kaçırıyorlar. Kitle örgütleri konusunda 
da, orduda asker komitelerinin kurulmasını ve yerel bölgelerdeki işçi 
ve köylülerin örgütlenmesini göz ardı ediyorlar. Sonuç olarak, hem 
propaganda hem de örgütlenme çalışmaları terk edilmektedir. 

5 .  Bir muharebe kazanıldığı zaman kibirlenmekte, kaybedildiği 
zaman ise cesaretleri kınlmaktadrr. 

6. Dar kısımcılık: Bu yoldaşlar, sadece Dördüncü Ordu'yu düşün
mekte ve yerel kitleleri silahlandıııııanın Kızıl Ordu'nun önemli bir 
görevi olduğunu kavramamaktadrrlar. Bu, klikçiliğin daha gelişmiş 
bir biçimidir. 

7.  Dördüncü Ordu'daki sınrrlı çevrelerinden daha ötesini göreme
yen birkaç yoldaş, bu çevrenin dışında başka hiçbir devrimci gücün 
bulunmadığına inanmaktadrrlar. Bu yüzden güçlerini koruma ve ey
lemden kaçınma fikrine kendilerini iyice kaptıııııışlardrr. Bu, oportü
nizmin bir kalıntısıdır. 

8 .  Öznel ve nesnel koşullan göz ardı eden bazı yoldaşlar, devrim
ci acelecilik hastalığına yakalanmışlardır; bunlar, kitleler arasında ti
tiz ve ayrıntılı bir çalışma yapmak zahmetine katlanmak istememek
te, hayaller içinde yüzerek sadece büyük işler başannak istemektedir
ler. Bu, darbeciliğin 1 bir kalıntısıdır. 
1 l 927'de devrimin yenilgiye uğramasından sonra, kısa bir süre için, Komünist Par

tisi içinde "sol" darbeci bir eğilim ortaya çıktı. Çin Devrimi'nİ "sürekli devrim" 
olarak gören ve Çin'deki devrimci durumun "sürekli bir yükseliş" halinde olduğu
nu düşünen daıbeci yoldaşlar, düzenli bir geri çekilme örgütlemeyi reddettiler. 
Buyrukçu yöntemler uygulayarak ve sadece az sayıda Parti üyesine ve kitlelerin 
küçük bir bölümüne dayanarak, hatalı bir şekilde, hiçbir başarı ümidi olmayan, ül
ke çapında bir dizi yerel ayaklanmalar düzenlemeye kalkıştılar. Bu gibi darbeci ey
lemler, 1 927 sonlarında çok yaygındı. 1 928 başlarında giderek azaldılar. Ancak 
darbeci duygular bazı yoldaşlar arasında hala yaşamaya devam etmekteydi. 
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Salt askeri bakış açısının kaynakları şunlardır: 
1 .  Siyasi düzeyin düşük olması. Bu, orduda siyasi önderliğin ro

lünün ve Kızıl Ordu ile Beyaz ordunun temelde11 farklı olduklarını11 
kavranamamasına yol açmaktadır. 

4. Paralı asker zihniyeti. Geçmiş muharebelerde alınan esirlerin 
birçoğu Kızıl Ordu'ya katılmıştır; bu gibi unsurlar belirgin bir para
l ı  asker zihniyetini birlikte getirmekte ve böylelikle alt kademeler
de salt askeri bakış açısı için bir temel hazırlamaktadırlar . 

• 

3 .  Yukarıdaki iki neden, bir üçüncüsü11e kaynaklık etmektedir: 
Askeri güce aşırı güven ve halk kitlelerinin gücüne güve11sizlik. 

4. Parti 11 in askeri çalışmayla etkin olarak ilgilenme ve bunları 
tartışma konusunda gösterdiği ihmal de, bazı yoldaşlar arasında salt 
askeri bakış açısının ortaya çıkmasının nedenlerinden biridir. 

Düzeltme yöntemleri şunlardır: 
1 .  Eğitim yoluyla parti içindeki siyasi düzeyi yükseltmek, salt 

askeri bakış açısının teorik temellerini yıkmak. Kızıl Ordu ile Be
yaz ordu arasındaki temel farkı berrak bir şekilde ortaya koymak. 
Aynı zamanda, oportünizmin ve darbecil iğin kalıntılarını ortadan 
kaldırmak ve Dördüncü Ordu'nun dar kısımcılığına son vermek. 

2. Subayları11 ve askerlerin siyasi eğitimini, özellikle de eski 
esirlerin eğitimini yoğunlaştırmak. Aynı zamanda, yerel hükümetle
rin, mümkün olduğu ölçüde mücadele tecrübesi olan işçi ve köylü
leri Kızıl Ordu'ya katılmak üzere seçmesini sağlamak, böylece salt 
askeri bakış açısını örgütsel olarak zayıflatmak ve hatta bu bakış 
açısının kökünü kazımak. 

3 .  Kızıl Ordu'daki parti örgütleriyle subay ve askerleri etkilemek 
için, yerel parti örgütlerinin Kızıl Ordu'daki parti örgütlerini ve kit
lelerin siyasi iktidar organlarının da bizzat Kızıl Ordu'yu eleştirme
lerini sağlamak üzere, bunları harekete geçiı·ıııek. 

4. Parti ,  askeri çalışmayla etkin bir biçimde ilgilenmeli ve bu 
' 

konuyu tartışmalıdır. Yapılan her çalışma, tabandaki üyelerce uygu-
lamaya konmadan önce, parti tarafından tartışılmalı ve karara bağ
lanmalıdır. 
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5.  Kızıl Ordu'nuı1 görevleri11i, askeri ve siyasi organları arasıı1da
ki ilişkileri, Kızıl Ordu ile halk kitleleri arasındaki ilişkileri, asker 
komiteleriniı1 yetki ve görevlerini  ve bunları11 askeri ve siyasi örgüt
lerle olan ilişkilerini açıkça tanımlayan Kızıl Ordu yönetmelikleri 
hazırlanmalıdır. 

• •  

Aşırı Demokrasi Uzerine 

Kızıl Ordu'nun Dördü11cü Ordusu, Merkez Komitesi'niı1 talimat
larına uygun hareket etmeye başladığındaı1 bu yana, aşırı demokra-

• • 

si belirtileri büyük ölçüde azalınışlır. Orneğiı1, parti kararları artık 
oldukça iyi bir şekilde yerine getirilınektedir; ve artık hiç kimse, 
Kızıl Ordu'ı1un ''demokratik merkeziyetçiliği aşağıdan yukarıya" 
uygulaması gerektiği ya da ''bütün sorunların önce alt kademelerde 
tartışılıp, sonra üst kademelerin karar vermesi'' gerektiği şeklinde 
yanlış talepler ileri sürmektedir. Ancak bu azalma, gerçekte sadece 
geçici ve yüzeyseldir ve aşırı demokrasiden yana fikirlerin artık gi
derilmiş olduğu anlamına gelmez. Başka bir deyişle, aşırı demokra
sinin birçok yoldaşın zihninde hala derin kökleri vardır. Çeşitli bi-

. 

çimlerde ifadesini bulan, Parti kararlarını yerine getirmede gösteri-
len gönülsüzlük bunun kanıtıdır. � 

Düzeltme yöntemleri şunlardır: 
• 

1 .  Teori alanında, aşırı demokrasinin kökünü kazımak. Ilkönce, 
aşırı demokrasinin doğurduğu tehlikenin, Parti örgütüne zarar vere
rek ve hatta onu tamamen yıkarak, part inin mücadele gücünü zayıf
latarak ve hatla yok ederek, partiyi mücadele görevlerini gerçekleş
tiremez hale getirmesinden ve böylece devrimin yenilgisine yol aç-

• 

masından ileri geldiğine işaret edilmelidir. ikinci olarak da, aşırı de-
mokrasinin kaynağının, küçük burjuvazinin disipline karşı besledi
ği bireyci hoşnutsuzluk olduğu belirtilmelidir. Bu özellik parti içi
ne girdiği zaman, siyasi ve örgütsel alanda aşırı demokrasiden yana 
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fikirlere dönüşmektedir. Bu fikirler, proletaryanın mücadele görev
leriyle hiçbir şekilde bağdaşmaz . 

• • 

2. Orgütlenme alanında, merkezi ö11derlik altında demokrasinin 
uygulanmasını sağlamak. Bunu yapmanın yolları şunlardır: 

1 )  Partinin yönetici organları, kendilerini önderlik merkezleri 
olarak kabul ettirebilmek için, rehberlik görevini yerine getirecek 
doğru bir çizgi geliştirmek ve ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak 
zorundadırlar. 

2) Üst kademelerdeki organlar, doğru rehberlik edebilmek için 
nesnel bir temele sahip olmak amacıyla, kitlelerin hayatını ve alt ka
demelerdeki organların durumunu yakından bilmek zorundadırlar. 

3) Bütün kademelerdeki Parti örgütleri, sorunlara çözüm arar
ken, gelişigüzel kararlar almamalıdır. Bir kere alındıktan sonra da 
kararlar sebatla uygulanmalıdır. 

• • 

4) Ust kademelerdeki Parti organlan tarafından alınan bütün 
önemli kararlar, derhal alt kademelerdeki organlara ve Partinin üye 
kitlesine iletilmelidir. Bunun yöntemi de, aktif üye toplantıları ya 
da Parti kollarında, hatta (eğer koşullar uygunsa) tümenlerde2 genel 
üye toplantıları yapmak ve bu toplantılarda belirli kimseleri rapor 
veııııekle görevlendirmektir. 

5) Partinin alt kademelerindeki organlar ve bütün Parti üyeleri, 
üst kademelerdeki organların talimatların ı  tam anlamıyla kavramak 
ve uygulama yöntemlerini kararlaştıııııak için bunları ayrıntılı bir 
şekilde tartışmalıdır. 

• • • • 

Orgüt Disiplinine Gösterilen Kayıtsızlık Uzerine 

• 

Dördüncü Ordu'daki Parti örgütünde örgüt disiplinine gösterilen 
kayıtsızlık, şu şekillerde ortaya çıkmaktadır: 

2 Geril la örgütlenme sisteminde, düzenli ordulardaki tümen karşılığı olarak kuru
lan bu birlikler, düzenli tümenlere oranla çok daha esnek ve genellikle çok daha 
küçüktü. 
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• •  

A. Azınlığın çoğunluğa tabi olmayışı. Orneğin, bir azınlık, öne-

risi oylamada kabul edilmediği zaman, Parti kararlarını samimiyet

le uygulamamaktadır. 

Düzeltme yöntemleri şunlardır: 

1 .  Toplantılarda, bütün katılanların, görüşlerini mümkün olduğu 
kadar kapsamlı olarak ortaya koymaları teşvik edilmelidir. Tartış

malı sorunlarda doğrular ve yanlışlar, uzlaşmalara ve yüzeyselliğe 
yer verilmeksizin açıklığa kavuşturulmalıdır. Açık ve kesin sonuç
lara varıııak için, bir toplantıda çözülemeyen bir sorunun tartışılma

sına, çalışmaları engellememesi koşuluyla, başka bir toplantıda de

vam edilmelidir. 
2.  Parti disipliı1ini11 gereklerinden biri de, azınlığın çoğunluğa 

tabi olmasıdır. Azınlık, kendi görüşü reddedildiği zaman, çoğunlu
ğun kararını desteklemek zorundadır. Eğer gerekiyorsa, sorunu, ye
niden görüşülmek üzere bir sonraki toplantıya getirebilir; ancak bu
nun dışında hiçbir şekilde karara aykırı hareket edemez. 

B .  Örgüt disiplini göz önüne alınmaksızın eleştiri yapılması. 
1 .  Parti içi eleştiri, Parti örgütünü güçlendirmek ve Partinin müca

dele gücünü artıııııak için bir silahtır. Ancak, Kızıl Ordu'nun Parti ör
gütünde, eleştiri her zaman bu nitelikte olmamaktadır; bazen kişisel 
saldınlara dönüşmektedir. Sonuç olarak, kişilere olduğu gibi, Parti ör
gütüne de zarar vermektedir. Bu, küçük burjuva bireyciliğinin bir 

yansımasıdır. Bunu düzeltmenin yöntemi ise, Parti üyelerinin, eleşti
rinin amacının, sınıf mücadelesinde zafere ulaşmak için, Partinin mü

cadele gücünü artıııııak olduğunu ve kişisel saldırı aracı olarak kulla
nılmaması gerektiğini kavramalarına yardımcı olmaktır. 

2.  Birçok Parti üyesi, eleştirilerini Parti içinde değil, dışında 
yapmaktadır. Bunun nedeni, genel olarak üyelerin Parti örgütünün 
(toplantılarının vb.) önemini henüz kavramamış olmaları ve örgüt 
içinde yapılan eleştiriyle, dışında yapılan eleştiri arasında bir fark 
görmemeleridir. Bunu düzeltmenin yöntemi, Parti üyelerini, Parti 
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örgütünün önemini kavramalarını ve Parti komiteleri ya da yoldaş
ları hakkındaki eleştirilerini Parti toplantılarında yapmalarını sağla
yacak şekilde eğitmektir . 

•• 

Mutlak Eşitlikçilik Uzerine 

Mutlak eşitlikçilik, bir zamanlar Kızıl Ordu'da oldukça ciddi bir 
sorun haline gelmişti. Bazı örnekler verelim: Yaralı askerlere veri
len ödenekler konusunda, hafif ve ağır yaralılar arasında ayrım ya
pılmasına itiraz edilmekte ve herkese eşit ödenek verilmesi isten
mekteydi. Subayların ata binmesi, görevlerini yerine getirebilmele
ri için gerekli bir şey olarak değil de, bir eşitsizlik belirtisi olarak 
görülmekteydi. Erzakın mutlak olarak eşit bir şekilde dağıtılması 
istenmekte ve özel durumlarda bazılarına bir parça daha büyük pay 
verilmesine itiraz edilmekteydi. Pirinç taşınmasında da, yaş ve be
deni durum göz önüne alınmaksızın herkesin eşit ağırlıkta yük taşı
ması istenmekteydi. Konaklanırken yer dağıtımında eşitlik isten
mekte ve karargah daha fazla yer kapladığında, buna öfke duyul
maktaydı. Zahmetli görevlerin dağıtımında da eşitlik istenmekte ve 
başkalarından bir parça bile daha fazla iş yapmak istenmemektey
di. Hatta iş bazen o kadar ileri gitmekteydi ki, iki yaralı ve bir sed
ye olduğu zaman, her iki yaralı da önceliği diğerine vermek isteme
diği

. 
için, hiçbiri sedyeyle taşınamamaktaydı. Bu örneklerin de gös

terdiği gibi, mutlak eşitlikçilik, Kızıl Ordu subay ve askerleri ara
sında hfila çok ciddi bir sorundur. 

Siyasi sorunlarda görülen aşırı demokrasi gibi , mutlak eşitlikçi-
1lik de, zanaatkar ve küçük köylü ekonomisinin ürünüdür. Araların
daki tek fark, birinin maddi, diğerinin ise siyasi sorunlarda ortaya 
çıkmasıdır. 

Düzeltme yöntemi şudur: Kapitalizm ortadan kaldırılmadan ön
ce, mutlak eşitliğin, köylülerin ve küçük mülk sahiplerinin bir ha-
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yali olmaktan öteye geçemeyeceğine; sosyalizmde bile mutlak eşit
liğin olamayacağına; çünkü o zaman da maddi şeylerin, ''herkeste11 
yeteneğine göre, herkese emeğine göre'' ilkesine ve yapılan çalış
manın ihtiyaçlarını karşılama esasına göre dağıtılacağına dikkati 
çekmeliyiz. Kızıl Ordu'da maddi şeylerin dağıtımı, subaylara ve as
kerlere eşit ücret ödenmesinde olduğu gibi, aşağı yukan eşit bir _şe
kilde yürütülmelidir; çünkü bu, mücadelenin bugünkü koşullannın 

• 

gerektirdiği bir şeydir. Ancak, mantık sınırlarını aşan mutlak eşit-
likçiliğe karşı çıkılmalıdır; çünkü bu, mücadelenin gerektirdiği bir 
şey değil, tam tersine mücadeleyi engelleyen bir şeydir. 

• • • • 

Oznelcilik Uzerine 

Bazı parti üyeleri arasında ciddi ölçüde öznelcilik vardır ve bu 
siyasi durumun tahliline ve çalışmalann yönlendirilmesine büyük 
zarar veııııektedir. Çünkü, siyasi bir durumun öznelci tahlili ve ça
lışmalann öznelci bir şekilde yönlendirilmesi, kaçınılmaz olarak ya 
oportünizmle ya da darbecilikle sonuçianmaktadır. Öznel eleştirile
re, belirsiz ve temelsiz konuşmalara ya da kuşkuculuğa gelince, 
Parti içinde bu gibi uygulamalar genellikle ilkesiz tartışmalara yol 
açar ve Parti örgütünü içinden yıkar. 

Parti içi eleştiriyle ilgili olarak üzerinde durulması gereken diğer 
bir nokta da, bazı yoldaşlann eleştiri yaparken, temel sorunları bir ke
nara bırakıp, dikkatlerini önemsiz noktalar üzerinde toplamalarıdır. 
Bu yoldaşlar, eleştirinin esas görevinin siyasi ve örgütsel hatalan or
taya çıkartmak olduğunu kavramamaktadırlar. Kişisel eksikliklere 
gelince, eğer bunlar siyasi ve örgütsel hatalarla ilişkili değilse, gere
ğinden fazla eleştirip, ilgili yoldaşlara sıkıntı veı ıııeye gerek yoktur. 
Aynca bu eleştiri tarzı geliştiği takdirde, Parti üyelerinin dikkatlerini 
tamamen küçük hatalar üzerinde yoğunlaştıııııaları, herkesin ürkek 
ve gereğinden fazla ihtiyatlı bir hale· gelmesi ve Partinin siyasi görev
lerini unutması şeklinde büyük bir tehlike beliııııektedir. 
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Ba�lıca di.izcltıne )'Önlemi. Parti Ü)1eleriııi, düşi.iııce tarzlarıııa ve 
P<ırti içi yaşaııtılarıııa siyasi ve biliınsel bir özi.iıı egcınen olınasını 
sı.ığlayacak şekilde eği tmektir. Bu aıııaca ulaşınak içiıı : 1 )  Part i üyc
lcriııc, özııelci tahlil ve değerleııdirıneler yapınak yeı·ine, siyasi bir 
dLırunıu tahlil ederkeıı ve sınıı· gi.içlerini değerlendirirken Marksist
Lcııiııist yöııtenıi uygulaınayı öğretnıeliyiz: 2) Parti i.iyeleriııiıı dikka
tiııi, nıücadele taktiklerini ve çalışnıı.ı yöııteınleriııi saptamak anıacıy
la topluınsal ve ckoııoınik araştırıııa ve iııceleınelere yöııeltıneliyiz ve 

• 

yolda�larııı, gerçek durumLı araşt ırınadıklı.ırı takdirde. hayalciliğiıı ve 
darbeciliğiıı batağıııı.ı düşecekleriııi kavramalarına yardımcı olmalı
yız: 3 )  Parti içi eleştirilerde özııelciliğe, keyfiliğe ve eleştirinin baya
ğı lı.ıştırılıııasıııa karşı uyanık olınalıyız: söyleııen her şey gerçeklere 
dayaııınalı ve eleştiri siyasi ııoktalaı·da yoğuıılaştırılmalıdır . 

. .  

Birevcilik Uzerine • 

Bireycilik eğiliıni, Kızıl Ordu Parti örgütüııde şu şekillerde keıı
diıı i  gösterınektedir: 

l .  Misilleınede bulunmak. Bazı yoldaşlar, Parti içinde bir asker 
yoldaş tarafından eleştirildikleriııde, Parti dışında ona karşı misille
mede bulunabilmek için fırsat kollaınaktadırlar; misillemede bulun
manııı yollarıııdan biri de, söz konusu yoldaşı dövmek ya da ona 
küfür etmekt ir. "Bu toplantıda seıı beııi eleştirdin, gelecek toplantı
da ben saııa gösteririm'' diyerek Parti içiııde de misillemede buluıı
maya çalışmaktadırlar. Bu gibi misilleme olayları, ıaınamen birey
ci düşüııcelerden doğmakta ve bir büıüıı olarak sııııfın ve Partinin 
çıkarlaı·ıııııı göz ardı edilmesine yol açınakıadır. Bunların hedet"i 
düşınaıı sınıf değil, kendi saflarınıızdaki kişilerdir. Bu hala, örgütü 
kemirınekıe ve mücadele gücüııü za)1ıflaımakıadır. 

2. "Dar grup'' zihııiyeti .  Bazı yoldaşlar, sadece keııdi dar grupla
rıııııı çıkı.ırlarını düşüıımekte ve geııel çıkarları göz ardı etmektedir-

1 64 



lcr. Btı ,  )'Üzeyse l olarak hakıldığıııda. kişisel çık<1r ı1cşiı1de koşı11<ık 
gil1i gözükı11cse de, asl ıııda eıı dar hireyciliğiıı hiı· örııeğidir ve güç
lü hir aş ıııd ırıc ı ve hölücii etkisi vardır. ''D<ır grup" zihııiycti Kızıl 
Oı·du'da eskideıı çok ya)1gındı ; eleştiriler soııucuııda duruın şiındi 
biı·az daha iyiyse de, btı zih11iyeti11 ka lı ııt ı ları hala vardır ve huııl<t
ı·ııı üstesiııdcn gelmek içiıı daha fazla ç:ıba gereklidir. 

3. "Memur'' tavrı. Bazı )'Oldaşlar, üyesi buluııdukl<ırı Partiııiıı ve 
Kızıl Oı·du'11uı1. dcvriıniıı görcvlcriııi yeriııc getirmek içiıı, biı·cr ar<ıç 
oldtıklaı·ııı ı kavı·a111aı1ıakt<ıclıı·l;ır. Dcvriıııi gerçekleştirecek 01;1 11 1 11 biz
zat kcııdileri olduğuııu kavraına111akta. soruı11lulukları11ı11 cic\1riı11e 
k;ırşı değil de, sadece keııdi kişisel üstleriııc karşı oldtığuııu düşü11-

111ektcdirler. Dcvriıne karşı l<1kınıla11 btı p<ısif ' 'ınemur'' tavrı da. biı·ey
cil iğiıı bir yaıısıınasıdır. Bu, kayıtsız şartsız devı·iın içiıı çal ışaıı faal 
üyelerin sayısınııı fazla olmayışınııı ncde11i11i de açıkl<ıınakt<ıdır. Bu 
hata giderilmediği takdiı·de, faal üyeleriıı sayısı artmayacak ve devri
miıı ağır yükü az sayıda insanın omuzlarıııa yüklenmeye devaın ede
cektir. Bu da, mücadeleye büyük ölçüde zarar verecektir. 

4. Eğlence peşinde koşına. Kızıl Ordu'da, bireycil ikleri eğleııce 
peşiııde koşmak şekliııde ortaya çıkan kimseleriıı sayısı hiç de az 
değildir. Bunlar daima birlikleriniıı büyük şehirler üzerine yürüme
sini arzu etmektedirler. Şehirlere gitmeyi, oralarda çalışma yapınak 
içiıı değil, eğleıımek için istemektedirler. Hayat ııı zor olduğu Kızıl 
bölgelerde çalışmak, hiç istemedikleri bir şeydir. 

5 .  Pasiflik. Bazı yoldaşlar, işler istedikleri gibi yürüıneyince pa
sifleşmekte ve çalışmayı bırakınaktadırlar. Bu, esas olarak eğitim 
eksikliğiııden ileri gelmektedir. Bazeıı de önderl iğiıı, soruıı larııı ele 
alınışı, görev dağıtımı ya da disipliniıı uygulanması konusunda ha
talı bir şekilde davraııması ,  buna yol açmaktadır. 

6 .  Ordudaıı ayrılma isteği .  K ızıl Ordu'dan- ayrılıp yerel çalışma
larda görev almak isteyeı1leri11 sayısı gittikçe artmaktadır. Buııuıı 
ııedeııleri sadece kişisel etkeıılere bağlaııaınaz. Ayıı ı zaınaııda şu et
keı1leri11 de buııda rolü vardır: 1 )  Kızıl Ordu'daki hayatın ınaddi 
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zorlukları; 2) uzun bir mücadeledeıı sonra bitkin düşme ve 3) ön
derliğin, sorunlarııı ele alınışı, görev dağıtımı ya da disiplinin uygu
lanması konusundaki hatalı davranışları. 

Düz:.eltme yöntemi, en başta, ideolojik olarak bireyciliğin kökü
nü kazımak amacıyla eğitimi yoğunlaştırınaktır. İkinci olarak, so
ruıılarııı ele alınışında, görev dağıtımında ve disipliııin uygulanma
sında doğru bir yol izlemektir. Buıılara ek olarak, Kızıl Ordu'da 
maddi hayatı iyileştirmen in yolları bulunınalıdır. Maddi koşulları 
iyileştirmek amacıyla, dinlenmek ve güç toplamak için ele geçirileıı 

\ 

her ' fırsattan yararlanılmalıdır. Eğitim çalışmalarımızda bireycili-
ğin, toplumsal kökeni bakımından küçük burjuva ve burjuva ide
olojisinin Parti iç indeki bir yansıması olduğunu açıklamalıyız. 

• • • 

Gezginci Asi Çeteler ideolojisi Uzerine 

Kızıl Ordu içinde serserilikten gelme unsurların oranının yüksek 
olması ve Çin'de, özellikle güney eyaletlerinde serserilerin büyük 
kitleler oluşturmaları nedeniyle, gezginci asi çetelerin siyasi ideolo
jisi Kızıl Ordu içinde de kendini göstermiştir. Bu ideoloji şu biçim
lerde ortaya çıkmaktadır: 1 )  Bazıları, siyasi etkimizi sadece gezgin
ci gerilla eylemleri yoluyla artırmak istemekte, ama siyasi etkimizi 
artırmak için üs bölgeleri i nşa etm�k ve halkın siyasi iktidarını kur
mak gibi çetin görevleri üstlenmek konusunda isteksiz davranmak
tadırlar. 2) Kızıl Ordu'nun genişletilmesi konusunda, bazıları, yerel 
Kızıl Muhafızlar'ın ve yerel birliklerin genişletilmesi ve böylelikle 
Kızıl Ordu'nun ana kuvvetlerinin geliştirilmesi çizgisini uygulamak 
yerine "adam kiralama ve at satın alma'' ve "asker kaçaklarıyla asi
leri orduya kaydetme''3 çizgisini  izlemektedirler. 3) Bazıları, kit
lelerle birl ikte çetin mücadelelere girmek ve bunları sürdüı ıııek için 

• 

3 Bu iki Çin deyimiyle, Çin tarihinde bazı asilerin kuvvetlerini genişletmek için 
başvurdukları yöntemlere değinilmektedir. Bu yöntemlerin uygul<ınmasında ni
telikten çok niceliği dikkat edilmekte ve sanan genişletmek için ayrım yapıl
nıaksızın her çeşit insan orduya alınmaktaydı .  
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gerekl i sabra sahip değildir; bunlar, yalnızca büyük şehirlere gitmek 
ve diledikleri gibi yiyip içmek istemektedirler. Gezginci asi ideolo
j isinin bütün bu belirtileri, Kızıl Ordu'nun görevlerini gereğince 
yerine getirmesini ciddi bir şekilde engellemektedir; dolayısıyla bu 
ideoloj iniıı tasfiyesi, Kızıl Ordu Parti örgütü içinde yürütülen ide
olojik mücadelenin önemli hedeflerinden biridir. Huang Çao4 ve Li 
Çuang5 tipi gezginci asi çetelerin yöntemlerinin bugünün koşul
larında artık geçerli olamayacağı kavranmalıdır. 

Düzeltme yöntemleri şunlardır: 
l .  Eğitimi yoğunlaştırmak, yanlış fikirleri eleştirmek ve gezgin

ci asi çeteler ideoloj isinin kökünü kazımak. 
2.  Kızıl Ordu'nun tabanındaki birimler ile esir alındıktan sonra 

orduya kabul edilenler arasında, serseri zihn iyetini gidermek 
amacıyla eğitimi yoğunlaştırıııak. 

4 Huang Çao, Tang Hanedanı·nın son zamanlarında çıkan köylü ayaklann1alarının 
önderiydi. Huang, MS 875 yılında, kendi doğduğu yer olan Çaoçov (bugün 
Şandung'daki Hoze i l i) bölgesinden başlayar.ık, silahlı köylüleri imparatorluk • 
kuvvetlerine kar$ı çeşitli muharebelerde zaferden zafere koşturdu ve kendine 
"Göğe Hücum Eden General" lakabını taktı. On yıl boyunca, San lı ıııak, Yangze, 
Huay ve İnci Nehirlerinin vadilerindeki eyaletlerin çoğunu kasıp kavurdu; 
Guangsi kapılarına kadar dayandı. Nihayet Tungguan geçidinden geçmeyi 
başardı ve imparatorluğun başkenti olan Çangan'ı (bugün Şensi eyaletindeki 
Sian şehri) aldı ve Çi İmparatoru olarak taç giydi. İç anlaşmazlıklar ve Tang 
Hanedanı'na bağlı kuvvetlerin müttefiki olan Han kabileleri dışında kalan 
kabilelerin saldırılan sonucunda Huang, Çangan'ı terk etmek ve memleketine 
geri çekilmek zorunda kaldı. Burada intihar etti. Huang'ın on yıl boyunca yürüt
tüğü bu savaş, Çin tarihindeki en ünlü köylü savaşlarından biridir. Hanedan tar
ihçileri, Huang için "Ağır vergiler altında ezilen herkes onun etr.ıfında toplandı" 
diye yazıyorlar. Ama görece sağlamlaştırılmış üs bölgeleri kuı ıııaksızın, sadece 
gezginci savaş yürüttüğü için kuvvetlerine "gezginci asi çeteler" adı verilmek
teydi .  

5 Kuzey Şensi'deki Miçih'de doğmuş olan Li Çuang -bu, Kral Çuang Li Zuçeng 
(Gözüpek Kral) adının kısaltılmış şekliydi- Ming Hanedanı'nın devrilmesiyle 
sonuçlanan bir köylü ayaklanma.�ının önderiydi. Ayaklanma 1 628'de Kuzey 
Şemsi'de b<ışladı. Li, Gao Yingsiang yönetimindeki kuvvetlere katıldı; bunlarla 
birlikte Henan ve Anhuy'dan geçerek tekrar Şcnsi'ye geri döndü. Gao'ııun 
1636'da, ölümünden son a, Li onun yerine geçti ve Kr.ıl Çuang ismini aldı. 
Durmadan Şcnsi, Sicu n, Henan ve Hubey eyaletlerine seferler düzenledi. 
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3.  Kızıl Ordu'ııuıı bilcşiıniııi değiştirıııck içiıı ınücadele ıec
ı·übesi olaıı faal işçi ve köylü leri ordu saflarına çekmek. 

4. Militaıı işçi ve köylü kit leleri arasıııdan yeııi Kızıl Ordu 
birimleri oluşturmak. 

. . 

Darbeciliğin Kalıntıları Uzerine 

Kızıl Ordu'daki Part i öı·gütü, darbeciliğe karşı çeşitli mücadelel
er verıniştir; aııcak bu mücadele heııüz yeterli bir düzeye ulaş
mamıştır. Bu yüzdeıı de Kızıl Ordu içinde bu ideolojinin kalıntıları 
tıfıla görülmektedir. Ortaya çıkış biçimleri şunlardır: l )  Özııel ve 
ııesııel koşul ları göz önüne almadaıı körü körüııe eyleme girişme; 2) 
Partiniıı şehirler içiıı saptadığı siyasetleriıı yeterli ve kararlı bir 
şekilde uygulaııınaınası; 3) özellikle yenilgi anlarında askeri disip
liııin gevşemesi; 4)  bazı birimlerin ev yakmaları; 5 )  ordudaıı kaçan
ları vurmak ve dayak atmak şeklindeki uygulamalar; bunların her 
ikisi de darbeci özellikler taşımaktadır. Toplumsal kökeni bakımın
daıı darbecilik lün1pen proletarya ve küçük burjuva ideolojileriııin 
bir bileşimidir. 

Düzeltme yöntemleri şu nlardır: 
• 

1 .  ideoloj ik bakımdan darbecil iğin kökünü kazımak. 
2. Darbeci davranışları, kurallar, yönetmelikler ve siyasetler 

aracıl ığıyla düzeltmek. 

Sonunda 1 644'ıe inıparaıorluk başakenıi Pekin'i ele geçirdi. Bunun üzerine son 
Ming İnıpratoru intihar etti. Kitleler arasında yaydığı baş slogan "Kral Çuang'ı 
destekleyin ve tahıl vergisini ödemey in"di. Adamları arasında disiplini sağlanıak 
için kullandığı diğer bir slogan da şöyleydi: "Harhangi birini öldüren kimseyi 
babamı öldüııııüş, herhangi birinin ırzna geçen kimseyi de anaının ırzına geçnıiş 
s;ıyacağını . "  Böylelikle kitlelerin desteğini kazandı ve yönetıiği hareket bütün 
ülkeyi saran köylü ayak lanmalarının esas akımı haline geldi. Ancak o da görece 
sağlanılaştırılnıış üs bölgeleri kurnıadan dolaştığı için sonunda, Miııg 
Hanedanı'nın bir generali olan ve kendis inin üzerine Çing istilacılarıyla ortaklaşa 
bir saldırı düzenleyen hain Vu Sanguy tarafından yenilgiye uğratıldı. 
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• 
TEK BiR KIVILCIM 

BÜTÜN BİR BOZKIRI TUTUŞTURABİLİR* 

5 Oc·ak 1930 

Partimizdeki bazı yoldaşlar bugünkü durumun doğru olarak na
sıl değerlendirileceğini ve ne yapmak gerektiği, sorununun nasıl çö
züleceğini hala bilmiyorlar. Devrim dalgasının yükselmesinin kaçı-

• 

nılmaz olduğuna inanmakla birlikte, buı1uı1 yakın olduğuna inanmı-
yorlar. Bu yüzden Ciangsi'yi ele geçirme planını reddedip, sadece 
Fucien, Guangdung ve Ciangsi sınırlarındaki üç bölgede gezginci 
gerilla eylemlerine girişmenin doğru olduğunu söylüyorlar. Aynı 
zamanda gerilla bölgelerinde Kızıl siyasi iktidarın kurulmasının ne 
anlama geldiğini derin bir şekilde kavramadıklarından, Kızıl siyasi 
iktidarın sağlamlaştırılması ve genişletilmesi yoluyla ülke çapında 
devrim dalgasının yükselişini hızlandırma konusunda da derin bir 
kavrayışları yoktur. Devrimci dalganın yükselişinin hala uzak oldu
ğunu sandıkları için, çetin bir çalışmayla siyasi iktidar kuı ıııaya kal
kışmanın boş yere çaba sarf etmek olacağını düşünüyorlar. Siyasi 
etkimizi, daha kolay bir yöntem olan gezginci gerilla eylemleriyle 
artırmak istiyorlar. Ülke çapında kitleler kazanıldıktan ya da hemen 
hemen kazanıldıktan sonra, Kızıl Ordu'nun da katılmasıyla ülke ça
pında büyük bir devrim haline geleceğini düşündükleri bir silahlı 

• • 

ayaklanma başlatmak istiyorlar. ünce ülke çapında ve bütün bölge-
lerde kitleleri kazandıktan sonra, siyasi iktidarı kurmamız gerektiği 
şeklindeki teorileri, Çiı1 Devrimi'ı1iı1 gerçek durumuı1a uymamakta
* Bu makale, Mao Zedung Yoldaş'ın o zaman Parti içinde var olan bazı karanısar 

görüşleri eleştiı ıııek için yazdığı bir mektuptu. 
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dır. Bu teorinin kaynağı, esas olarak Çin'in, birçok emperyalist gü
cün, üzeriı1de hakimiyet kurmak için çekiştikleri yarısömürge bir 
ülke olduğunu berrak bir şekilde kavramamalarında yatmaktadır. 
Bu, berrak bir şekilde kavraı1dığı takdirde, birinci olarak, hakim sı-
11ıflar içiı1de sürüp gide11, uzun ve karmaşık savaşlar gibi olağanüs
tü bir olguya niçin yalnız Çin'de rastlandığı; bu savaşların niçin 
durmadaı1 şiddetleı1ip yaygınlaştığı ve Çin'de niçin hiçbir zaman 
birleşik bir rej irniı1 kurulamadığı anlaşılacaktır. İkinci olarak, köy
lü sorunu11un önemi ve dolayısıyla köylü ayaklanmalarıı1 ın niçin ül
ke çapında gelişmiş olduğu anlaşılacaktır. Üçüncü olarak, işçilerin 
ve köylülerin demokratik siyasi iktidarı sloganının doğruluğu anla
şılacaktır. Dördüncü olarak, gene Çin dışında rastlanmayan ve bi
rincisinden (hakim sınıflar içinde sürüp giden uzun ve karmaşık sa
vaşlara sadece Çin'de rastlanması olgusundan) doğan diğer bir ola
ğanüstü olgu, yani Kızıl Ordu'nun ve gerilla kuvvetlerinin ve bun
larla birlikte, Beyaz rejim tarafından çevrilmiş küçük Kızıl bölgele
rin varlığı ve gelişmesi olgusu anlaşılacaktır. Beşinci olarak, Kızıl 
Ordu'nun, gerilla kuvvetlerinin ve Kızıl bölgelerin kurulmasının ve 
büyümesinin, yarısömürge bir ülke olan Çin'de, proletarya önderli
ğindeki köylü mücadelesinin en yüksek biçimi, yarısömürge bir ül
kede, köylü mücadelesinin büyümesinin kaçınılmaz sonucu ve ülke 
çapında devrim dalgasının yükselişini hızlandıııııada kuşkusuz en 
önemli etken olduğu anlaşılacaktır. Nihayet altıncı olarak, sadece 
gezginci gerilla eylemlerine dayanma siyasetinin,  devrim dalgası
nın ülke çapındaki bu yükselişini hızlandıııııa görevini yerine geti
remeyeceği; öte yandan Cu De ile Mao Zedung ve aynı zamanda 
Fang Çimin 1 tarafındaı1 benimsenen siyasetin -yani üs bölgeleri 
kurmak; sistemli bir şekilde siyasi iktidarı kurmak; toprak devrimi

ı Ciangsi eyaletindeki Yiyang'da doğmuş olan ve Çin Kon1ünist Partisi Altıncı 
Merkez Komitesi'nin bir üyesi bulunan Fang Çimin Yoldaş, Kuzeydoğu Ciang
si"deki Kızıl bölgenin ve Onuncu Kızıl Ordu'nun kurucusuydu. 1934'te Japon is
ti lacıl;ırına karşı direnn1ek için, kuzeye yürüyen Kızıl Ordu'nun öncü nlüfrezele
rini yönetti. 1935 Ocak'ında karşıdevrimci Guomindang birliklerine karşı sa
vaşırken esir düştü ve Ten1muz ayında Ciangsi'deki Nançang'da şehit edildi. 
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n i  derinleşt irmek; önce kasaba Kızıl Muhafızları, so11ra bölge Kızıl 
Muhafızları, sonra il  Kızıl Muhafızları, daha sonra yerel Kızıl Or
du birliklerinin kurulmasından, en sonunda düzenli Kızıl Ordu bir
liklerinin kurulmasına kadar uza11an, kapsamlı bir inşa sürecini iz-• 

leyerek halkın silahlı kuvvetlerini genişletmek; siyasi iktidarı dal-
galar halinde ilerleyerek yaymak vb. şeklindeki siyaseti11- kesinlik
le doğru olduğu anlaşılacaktır. Bütün ülkedeki devrimci kitlelerin 
güve11i ancak bu şekilde kazanılabilir. Sovyetler B irliği de bütün 
dünyadaki devrimci kitlelerin güvenini bu şekilde sağlamıştır. Ge
rici hakim sınıfları çok büyük zorluklarla karşı karşıya bırakmak, 
onların temellerini  sarsmak ve iç parçalanmalarını hızlandırmak, 
ancak bu şekilde mümkün olabilir. Geleceğin büyük devriminin 
esas silahı haline gelecek olan bir Kızıl Ordu'nun yaratılması, aı1cak 
bu şekilde mümkün olabilir. Kısacası, devrim dalgasının yükselişi
ni  hızlandırmak ancak bu şekilde mümkün olabilir. 

Devrimci acelecilik hastalığına tutulan yoldaşlar, devrimin öznel 
güçlerini2 abartmakta, karşıdevrimin güçlerini ise küçümsemektedir
ler. Böyle bir değerlendiııııe esas olarak öznelcilikten kaynaklanmak
tadır. Sonunda da kuşkusuz darbeciliğe götürür. Diğer taraftan, devri
min öznel güçlerinin küçümsenmesi ve karşıdevrimin güçlerinin 
abartılmas_ı · da, hatalı bir değerlendiı ıııe olur ve o da mutlaka başka 
türden kötü sonuçlara yol açar. Bu yüzden, Çin'deki siyasi durum 
hakkında bir yargıya varabilmek için şunlan kavramak gerekir: 

l .  Bugün, Çin'de devrimin öznel güçleri zayıf olmakla birlikte, 
Çin'in geri ve zayıf toplumsal ve ekonomik yapısına dayanan geri
c i  hakim sınıfların bütün örgütleri de (siyasi iktidar organları, silah
lı kuvvetleri, siyasi partileri vb.) zayıftır. Biı, devrimin öznel güçle
rinin bugün Çin'dekinden belki biraz daha güçlü olmakla birlikte, 
gerici hakim sınıfların kuvvetlerinin kat kat daha güçlü olduğu Ba
tı Avrupa ülkelerinde, devrimin niçin hemen patlak veremeyeceği
ni  açıklamakta yardımcı olmaktadır. Devrimin öznel güçleri şimdi-

2 Dcvıinıin özel güçleriyle, devrimin örgüılü güçleri kastedilmektedir. 
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ki duruında zayıf olmakla hirlikıe. karşıdevriın i ıı güçleri de görece 
zayıl' olduğu içiıı,. devriın, Çiıı'de kuşkusuz dalıa hüyük hiı· hı7.la 
yükse lecekı ir. 

2. Devriıniıı özııel güçleri, 1927'de devrimiıı yeıı ilgisiııdeıı beri 
gerçekten de hüyük ölçüde za)1ıflaınışıır. Geriye kalan kuvvetler çok 
küçüktür \1e sadece görünüşe bakar;ık karar vereıı yoldaşlar doğal ol<ı
rak karaınsarlığa düşmektedirler. Fakat eğer olgulaı·ııı özüııe hakarak 
karar verirsek, durumun çok farklı olduğuııu görürüz. Burada şu eski 
Çin atasözüne haşvurahiliriz: ''Tek bir kıvılcıın. hüıüıı bir hozkırı ıu
ıuşıurabilir. "  Başka bir deyişle, kuvveılerinıiz şiındiki durumda küçük 
olıııakla birlikte çok hızlı bir şekilde büyüyecektir. 30 Mayıs harcke
tiııiıı ve bunu izleyeıı Büyük Devrimiıı ıünıüyle kaıı ıılamış olduğu gi
bi, Çiıı'iıı içiııde buluııduğu koşullarda kuvveılerimiziıı büyümesi, sa
dece ınüınküıı değil, ayııı zaınaııda kaçıııılınazdır da. B ir şeye baktı
ğımız zaman, oııuıı özüııü iııcelemeliyiz; görüııüşüııü ise sadece bizi 
kapıııııı eşiğinde karşılayan bir şey olarak ele alınalı ve eşikten içeri 
girdikteıı sonra da, baktığıınız şeyiıı özünü kavraınalıyız. Güveııilir 
ve bil imsel olan biricik tahlil yöııtemi budur. 

3.  Aynı şekilde, karşıdevrimci güçleri değerleııdirirkeıı de, h iç
bir zamaıı bunların sadece görüııüşüne bakmamalı ,  özüııü iııcele
meliyiz. Hunaıı-Ciangsi sınır bölgesindeki bağıınsız rejiminı iziıı i lk  
döneminde bazı yoldaşlar, Hunan Eyalet Komiıesi'nin yaptığı hala
lı değerleııdirmeye samimiyetle inanmakta ve sınıf düşmanınııı soıı 
derece zayıf olduğunu düşünınekıeydiler. O zamanki ( 1928 Ma
yıs'ıııdan Haziran'ına kadar) Hunan Eyalet Komitesi ,  Hunan yöııe
ticisi Lu Diping'i3 değerlendirirken, onu bugüne kadar şaka konusu 
olmaya devam eden ''son derece zayıf' ve ''tamamen panik halinde'' 
terimleri ile tanımlıyordu. Böyle bir değerlendirme, kaçınılmaz ola
rak siyasi alaııda darbecil iğe yol açtı. Ancak o yı l ın Kasım ayındaıı 
1 929 Şubat'ıııa kadar olan dört aylık dönem hoyunca (Çan Kay-

3 Bir Gulııııindang s;ıvaş ağası olan Lu Diping, l 92R'dc Guoıııindan'ın Hun;ııı 
Eyaleti V;ıl isi'ydi. 
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şek'le Guaııgsi savaş ağaları arasındaki savaş4 başl aıııadan önce). 
düşıııaııııı üçüncü "ortak bastırına harekatı' '5 Cingang Dağları'ııa 
yaklaştığı sırada bazı yoldaşlar bu sefer de ' 'Kızıl bayrağı dalgalan
dırınaya dalıa ııe kadar devam edebiliriz'?'' diye sormaya başladılar . 

• 

Gerçekte ise Çin'de, lngi ltere, Aınerika Birleşik Devletleri ve Ja-
poııya arasındaki mücadele artık çok açık  bir hale gelmişti ve Çaıı 
Kayşek, Guaııgsi kliği ve Feng Yüsiang arasında karmaşık bir savaş 
durumu şekil lenmekteydi; dolayısıyla o döneın, aslı ııda karşıdev
rinı dalgasınııı geri çekil meye ve devrim dalgasııı ı ıı yeııideıı yüksel
meye başlamış olduğu döııemdi. Buııa karşııı, karamsar düşüııceler 
sadece Kızıl Ordu'da ve yerel Parti örgütlerinde ortaya çıkmakla 
kalmıyordu; Merkez Komitesi bile görünüşe kapıl ıp karamsar bir 
havaya girdi. Merkez Koınitesi'nin Şubat mektubu, Partiııiıı o za
man yaptığı karamsar tahlilin bir kanıtıdır. 

4. Bugünkü ııesnel durum, hala, önlerinde duran şeylerin sadece 
yüzeydeki görünüşlerine bakıp özlerini göremeyen yoldaşların ya-

• • 

nılmalarına yol açabilecek niteliktedir. Ozellikle Kızıl Ordu'da çalı-
şan yoldaşlarımız bir muharebede yenildikleri veya güçlü düşman 
kuvvetleri tarafından çevrildikleri ya da izlendikleri zaman, sanki bir 
bütün olarak Çin'deki ve dünyadaki durumda iyimser olmalarını ge
rektirecek hiçbir şey yokmuş ve devrimin zafere ulaşma ümidi çok 
uzakmış gibi, sık sık farkında olmadan o andaki özel ve sınırl ı  du
rumlarını genelleştirmekte ve abartmaktadırlar. Olguları gözlemler
keıı görünüşlere sarılmalarının ve sorunun özünü bir kenara itmele
rinin nedeni, bir bütün olarak durumun özünün bilimsel bir tahlilini 
yapmamalarıdır. Çin'de, devrim dalgasının yakında yükselip yüksel
meyeceği konusunda bir karara varmak, ancak devrim dalgasının 

4 Guon1indan'ın N<ıncing'deki savaş ağ;ısı Çan Kayşck'le Guangsi eyaletindeki gu
on1ind<ıng savaş ağaları Li Zungcen ve Bay Cuııgsi <trasındaki 1 929 Mart-Nisan 
savaşı .  

5 Kızıl Ordu'nun Cingang Dağl<ırı'ndaki üs bölgesinin. Hunan ve Ci<ıngsi'deki Gu
on1indang s<ıv<ış <ığ<ıl;ırı t<ırafınd;ın 1 928 sonl<ırı ile 1929 b<ışlan <ır<ıs ınd;ı üçüncü 
dcf;ı istila cdilıı1csi. 
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yükselişine yol açan çelişmelerin gerçekten gelişmekte olup olma
dıkları11ı ayrıntılı bir şekilde incelemekle mümkündür. Dünyada em
peryalist ülkeler arasındaki, emperyalist ülkelerle sömürgeleri ara
sındaki ve kendi ülkelerinde emperyalistlerle proletarya arasındaki 
çelişmeler gelişmekte olduğu için, emperyalistler, Çin üzerinde ha
kimiyet kuııııak amacıyla birbirleriyle çatışmaya daha fazla ihtiyaç 
duymaktadırlar. Emperyalistlerin Çin üzerindeki çatışmalarının da
ha da şiddetlenmesiyle birlikte Çin toprakları üzerinde, hem emper
yalizmle bütün Çin milleti arasındaki çelişme, hem de emperyalist
lerin kendi aralarındaki çelişmeler gelişmekte ve bu durum, her ge
çen gün genişleyip şiddetlenen ve Çin'in gerici yöneticilerinin fark
lı klikleri arasındaki çelişmelerin sürekli olarak gelişmesine yol açan 
karmaşık savaş durumunu yaratmaktadır. Gerici hakim klikler ara-

• 

sında çelişmelerle -savaş ağaları arasındaki kaııııaşık savaşlarla-
birlikte vergiler ağırlaştırılmakta, bu da, vergi ödeyen geniş kitleler
le gerici yöneticiler arasındaki çelişmeyi sürekli olarak keskinleştir
mektedir. Emperyalizmle Çin'iri milli sanayisi arasındaki çelişme, 
Çin sanayicilerinin emperyalistlerden ayrıcalıklar koparamamalan 
sonucunu doğuııııaktadır. Bu da, Çin kapitalistlerinin, işçileri çılgın
ca sömürerek bir çıkış yolu bulmaya çalışmalarına ve işçilerin diren
mesine yol açarak, Çin burjuvazisiyle Çin işçi sınıfı arasındaki çeliş
meyi keskiı:ıleştiı ıııektedir. Emperyalistlerin ticari saldırısı, Çinli 
tüccar kapitalistlerin soygunculuğu, hükümetin vergileri ağırlaştır
ması vb. ile birlikte toprak ağaları sınıfı ile köylülük arasındaki çe
lişme derinleşmektedir; yani kira ve Lefecilik yoluyla sömürü ağır
laşmakta ve köyülerin toprak ağalarına olan nefreti artmaktadır. Ya
bancı malların baskısı, işçi ve köylü kitlelerin satın alma gücünün 
tükenmesi ve hüküınetin koyduğu vergilerin artması yüzünden, git
tikçe daha fazla sayıda Çin malı satan tüccar ve bağımsız üretici if
lasa sürüklenmektedir. Gerici hükümet, kaynaklarının ve fonlarının 
yetersizliğine karşın, sonu gelmez bir şekilde ordularını genişleltiği 
ve bu şekilde savaşı dunnadan yaygınlaştırdığı için, asker kitleleri 
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sürekli bir yokluk içindedirler. Hüktirneti11 koyduğu vergilerin art
ması, toprak ağalarının istediği kira ve faizleri11 yükselmesi ve sava
şın yol açtığı felaketlerin her geçen gün daha da yaygınlaşması yü
zünden, her tarafta kıtlık ve eşkıyalık hüküm sü1111ektedir ve köylü 
kitleleriyle şehirlerdeki yoksullar, hayatlarını güçlükle sürdürebil
mektedirler. Okulların parası olmadığı için, birçok öğrenci, öğreni
minin yarıda kalması tehlikesiyle karşı karşıyadır; üretim geri oldu
ğu için de, mezun olan birçok öğrencinin iş bulma ümidi yoktur. Bü
tün bu çelişmeleri kavradığımız zaman, Çin'in ne kadar vahim ve ka
rışık bir durumda bulunduğunu görür�. Aynı zamanda emperyalist-

' 

!ere, savaş ağalarına ve toprak ağalanna karşı, devrim dalgasının 
yükselmesinin kaçınılmaz olduğunu ve bunun çok yakında gerçek
leşeceğini de görürüz. Bütün Çin, yakında alev alacak kuru odun yı
ğınlarıyla döşenmiştir. ''Tek bir kıvılcım, bütün bir bozkırı tutuştura
bilir" deyişi, bugünkü durumun ne yönde gelişeceğini çok iyi an lat
maktadır. Bir ''kıvılcım''ın ''bütün bir bozkır''ı tutuştuııı1asının uzak 
olmadığını görebilmek için, birçok yerde gelişen işçi grevlerine, 
köylü ayaklanmafarına, askerlerin isyanlarına ve öğrenci boykotlan
na bakmamız yeter. 

Yukarıda söylenenlerin özü , Cephe Komitesi'nin, Merkez Ko
mitesi'ne daha 5 Nisan 1 929'da yazdığı mektupta vardı. Mektubun 
bir bölümünde şöyle denmekteydi: 

Merkez Komitesi'nin (9 Şubat 1 929 tarihl i)  mektubunda nes
nel durum ve öznel güçlerimiz hakkında çok karamsar bir de
ğerlendirme yapılmaktadır. Guomindang'ın Cingang Dağla
rı'na karşı giriştiği üç "bastırma" harekatı, karşıdevrim dalga-

• 

sının doruk noktasıydı. Fakat, karşıdevrim dalgasının yüksel-
mesi o noktada durmuş ve o zamanda11 beri, bir yandan dev
rim dalgası yavaş yavaş yükselirkeı1 , diğer yandan karşıdev
riın dalgası yavaş yavaş geri çekilmiştir. Partimizi11 mücadele 
yete11eği ve örgütsel gücü Merkez Komitesi'nin belirttiği ölçü-
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de zayıflamışsa da, buıılar hızla giderilecek ve Partideki yol
daşlar arasıııda görüleıı pasil.l ik, karşıdevriın dalgası yavaş ya
vaş geri çekildikçe, çabucak yok olacaktır. Kitleler mutlaka 
bize katı lacaktır. Guomindang'ın katliam siyaseti, sadece, "ba
lıkları derin sulara sürmeye''6 yaramaktadır ve reformculuk 
kitlelere artık çekici gelmemektedir. Kitleler, Guomindang 
hakkında besledikleri hayalleri, yakında mutlaka terk edecek
lerdir. Ortaya çıkaıı durumda başka hiçbir Parti, kitleleri ka
zanma konusuııda Komünist Partisi'yle boy ölçüşemeyecektir. 
Part iniıı 6. Milli Kongresi'nce 7 saptanan siyasi ve örgütsel çiz
gi doğrudur; yani devrim bugünkü aşamasında sosyalist değil ,  
demokratiktir ve Part inin bugünkü görevi [buraya ''büyük şe
hirlerde" sözü eklenmiş olmalıydı]!! hemen ayaklanmalar dü
zenlemek değil ,  kitleleri kazaıımaktır. Bununla beraber dev
rim hızla gel işecektir ve propagandamızda ve hazırlık çalış
malarımızda silahlı ayaklanmalara karşı olumlu bir tutum al
malıyız. Bugünkü karışık durumda kitlelere ancak olumlu slo
ganlarla ve olumlu bir tutumla önderlik edebiliriz. Parti, ancak 
böyle bir tutum takınmakla mücadele gücünü .yeniden kazana
bilir . . .  Proletarya önderliği, devrimde. ;;aafere ulaşmanın biricik 
anahtarıdır. Partiyi proletarya temeline oturtmak ve kilit böl
gelerdeki sanayi işletmelerinde Parti kolları kurmak, partinin 
bugünkü önemli örgütsel görevlerindendir; fakat aynı zaman-

6 Bu deyiş, halkını iyil iksever bir yönetici aramaya sevkeden bir despotu, "balıkla
rı derin sulara süren" su sanıuruna benzeten Mençius'a aittir. 

7 Çin Komisi Partisi'nin 6. Milli Kongresi, 1 928 Temmuz'unda toplandı. Kongre, 
1927 yenilgisinden sonra da, Çin devriminin burjuva, demokratik, yani antiem
paryalisı ve anıifeodal karakterinin değişmediğine ve devrim dalgasının kaçınıl
maz olarak yeniden yükseleceğine, ancak bu yükseliş çok yakında beklenmedi
ği için, devrimin genel çizgisinin kitleleri kazanmak olınası gerektiğine işaret et
ti. 6. Kongre, 1927'de ortaya çıkan Cen Dusiu'nun sağ teslinıiyetçiliğini tasfiye 
etti ve yanı zamanda 1927 sonlanyla 1928 başlarında Parti içinde görülen "sol" 
d<ırbeciliği de reddetti. 

8 Köşeli parantez içindeki sözler yazar tarafından eklenmiştir. 
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da, şehirlerdeki mücadeleye yardımcı olınanın ve devrim dal
gasının yükselişi11i hızlandırmanın başlıca önkoşulları , özel
l ikle köylük bölgelerdeki mücadelenin geliştirilmesi, küçük 
bölgelerde Kızıl siyasi iktidarın kurulması ve Kızıl Ordu'nun 
kurulup genişletilmesidir. Bu  yüzden, şehirlerdeki mücadele
yi terk etmek yanlış olur; ancak kanımızca, Partimizin herhan
gi bir üyesin in ,  işçilerin gücünü aşar ve devrime zarar verir di
ye köylü lerin gücünü, büyümesinden korkması da yanlış olur. 
Çünkü, yarısömürge bir ülke olan Çin'de, köylü mücadelesi 
işçilerin önderliğinde gelişmezse devrim başarısızlığa mah
kumdur, ama köylü mücadelesinin işçilerin gücünü aşması 
hiçbir zaman devrime zarar vermez. 

Mektup, Kızıl Ordu'nun harekat taktikleri konusunda da şu ce-
vabı veııııekteydi :  

Merkez Komitesi bizden, Kızıl Ordu'yu muhafaza edebilmek 
ve kitleleri harekete geçirebilmek için, kuvvetlerimizi çok kü
çük birimlere bölerek köylük bölgelere yaymamızı ve Cu De 
ile Mao Zedung'u ordudan geri çekmemizi, böylelikle de 
önemli hedefleri düşmandan gizlememizi istemektedir. Bu,  
gerçekçi olmayan bir görüştür. 1 927- 1 928 Kış'ında, düşman 
için bir hedef oluşturmadan kitleleri harekete geçirebilmek 
için, kuvvetlerimizi köylük bölgelere yaymayı ve her bölük ya 
da taburun kendi başına hareket etmesini ve geril la taktikleri
ni uygulamasını planladık. Bunu birçok kez denedik, fakat her 
seferinde başarısızlığa uğradık. Bunun nedenleri şunlardır: 1 )  
Kızıl Ordu'nun ana kuvvetlerindeki askerlerin çoğu başka böl
gelerden gelmektedir ve yerel Kızıl Muhafızlar'ınkinden fark
l ı  bir geçmişe sahiptirler; 2) küçük birimlere bölünme, önder
l iği zayıflatmakta ve zor durumların üstesinden gelinememesi 
sonucunu vermekte, bu da kolaylıkla yenilgiye yol açmakta
dır; 3) birimlerin düşman tarafından teker teker yok edilebil-
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me olasıl ığı ortaya çıkmaktadır; 4) koşullar zorlaştıkça, kuv
vetlerimizin toplaı1ması ve öı1derlerin ınücadeledc kararlı ol
ınası gereği daha da büyümektedir; çünkü düşınana karşı iç 
birliğimizi ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Kuvvetlerimiz, sa
dece koşullar elverişli olduğu takdirde, geril la harekatı ama
cıyla bölüı1melidir. Ve ancak böyle durumlarda, öı1derlerin, 
zor koşul larda olduğu gibi her zaman askerlerle bir arada bu
luı1rnalarına gerek kalmaz. 

Bu bölüı11üıı zayıflığı, kuvvct leriıı bölüı1 1nesi11e karşı göslerilcı1 
nedeıılerin oluınsuz nitelikteki 11edenler olmasıdır. Bu açıklama ye
terli olmaktaı1 uzaktır. Kuvvetleriınizin toplanmasını gerekli kılan 
olt•rnlu neden, görece büyük düşman birliklerini yok etıneı1in ve ka
sabaları ele geçirrneniı1 ancak kuvvetlerimizin toplanmasıyla müm
kün olmasıdır. Aı1cak görece büyük düşman kuvvetleriı1i yok ettik
ten ve kasabaları ele geçirdikte11 sonra, kitleleri geniş çapta hareke
te geçirebilir ve birbirine bitişik birkaç kasabayı kaplayan bölgeler
de siyasi iktidarı kurabiliriz. Ancak bu şekilde yaygı11 bir etki (' 'si
yasi etkimizi genişletmek'' diye adlandırdığımız şey) sağlayabilir 
ve devrim dalgasının yükseleceği günün daha büyük bir hızla yak-

• • 

laşmasına etkili bir şekilde katkıda bulunabiliriz. Orneğin, hem iki 
yıl önce Hunan-Ciangsi sınır bölgesinde, hem de geçen yı l  Batı Fu
cien'de kurduğumuz rejimler,9 birliklerimizi toplama şeklindeki bu 
siyasetin ürünleridir. Bu,  genel bir i lkedir. Ama kuvvetlerimizin bö
lünmesinin gerekli olduğu zamanlar da yok mudur? Vardır. Cephe 
·Komitesi'nin Merkez Komitesi'ne yazdığı mektupta, Kızıl Ordu'nun 
küçük bir bölge içinde kuvvetlerin bölünmesini de içeren gerilla 
taktikleri konusunda şunlar söylenmektedir: 

Son üç yıll ık mücadelenin tecrübesinden çıkardığımız taktik
ler, eski ya da yeni ,  yerli ya da yabancı, diğer bütün taktikler-

9 Balı Fucien'de kurulan rejim, t929'da Cingang Dağlan'ndaki Kızıl Ordu'nun ye
ni bir devrimci üs bölgesi inşa eımek için doğuya doğru yürüdüğü ve Fucien'in 
batı kesiminde bulunan Lungyen, Yungding ve Şanghan illerinde halkın devrinı
ci siyasi iktidarını kurduğu zaman doğdu. 
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den farklıdır. Bu  taktiklerimizle, kitleler gittikçe genişleyen 
bir şekilde mücadeleye seferber edilebilir ve ne kadar güçlü 
olursa olsuıı hiçbir düşmaıı biziınle baş edemez. Bizim taktik
leriıniz gerilla taktikleridir. Bu taktikler, esas olarak aşağıdaki 
ııoktalardan ibarettir: 
"Kitleleri harekete geçirmek için kuvvetlerimizi bölmek, düş
manla çarpışmak içiıı kuvvetlerimizi toplamak. ' '  
''Düşman ilerleyince geri çekilmek; düşman konaklayınca 
yıpratmak; düşman yorulunca saldırmak; düşman geri çekilin
ce takip etmek. ' '  
'' İstikrarlı üs bölgeleriııi ı o  genişletmek için dalgalar halinde 
ilerleme siyasetini uygulamak; güçlü bir düşman tarafından 
takip edildiğimiz zaman kuşatma siyasetiııi uygulamak." 
''Mümkün olan en kısa zamanda ve en ·iyi yöntemlerle, en ge
niş kitleleri harekete geçirmek."  
Bu  taktikler tıpkı ağ atmaya benzer. Her an ağı atabilmeli ya 
da toplayabilmeliyiz. Kitleleri kazanmak için ağı atar, düş
manla çarpışmak içinse toplarız. Son üç yıldır uyguladığımız 

• 

taktikler bu tür taktiklerdir. 

Burada ''ağ atmak'' küçük bir bölge içinde kuvvetlerimizi bölmek 
anlamına gelmektedir. Örneğin, Hunan-Ciangsi sınır bölgesindeki 
Yungsin il merkezini ilk kez ele geçirdiğimizde, 29. ve 3 1 .  alayların 
kuvvetlerini Yungsin ili sınırları içinde dağıttık. Yungsin'i üçüncü kez 
ele geçirdiğimizde, 28. Alayı Anfu il i  sınırına, 29. Alayı Lienhua'ya 
ve 3 1 .  Alayı da Cian ili sınırına göndererek, kuvvetlerimizi bir kere 
daha böldük. Geçen Nisan ve Mayıs aylarında Güney Ciangsi, Tem
muz ayında da Batı Fucien i llerinde yine kuvvetlerimizi bölerek da
ğıttık. Kuvvetlerimizi geniş bir bölge içinde bölüp dağıtmaya gelince, 
bu, ancak durumun görece elverişli ve yönetici organların oldukça 

• • 
10  istikrarlı üs bölgeleri, işçi ve Köylü Kızıl Ordusu tarafından kurulan görece is-

tikrarlı devrimci üs bölgeleriydi. 
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gi.içli.i oldLığu koşLı l l ;ırda ın i.i ınk i.iııcl i.ir. Çü ııki.i . ku\1vetlcrimizi L1öli.i11 

li<ığ ıt ııı;ııı ı ıı <ııııacı.  k i t leleri k<ızaıııııak: tcııır<ık dcvı·imiııi deriıı lcştiı·
ıııek \'e siyasi iktidar kuı·ıııak. Kızı i Ortlu'ytı ve )'erel silahlı birlikleı·i 
gcıı iş lcııııek içiıı d<ılıa elverişli koşullar<ı salıiıı lılın<ıkt ır. Eğeı· bu aına

c<ı u laşı l<ıııı<ıy<ıcaksa y<ı da kuvveı leri ııı izi hölıııcıııiz, iki yıl öııce 
Ağtısıos <t)'ıııd<ı Çeııçtı0)'<l saldırınak içi ıı kuvvetlerimizi böldüğünıüz 
z<ııııaıı cJ ldtığu gibi,  )'cıı i lgİ)'C ''e Kızıl Ordtı'ııtııı zayı namasıııa yol 
açac<ıksa. ktı\1veılcriınizi böl ıııcmek d;ılıa iyidir. Aına eğer ytıkarıtia 
sözi.iııü cı ı iğ iıniz iki koşul ''ars<ı, o z;ıınaıı ktışkusuz kuvvetlerimizi 
bölıııc l iy iz . Çi.iııki.i, o zaınaıı kuv\1eıleri111izi l1ölıııek toplanıaktaıı da
ha elvcı·işl i bir duı·uın yaratır. 

Merkez Koıııitesi'ııin Şubat ınekttıhuna hatalı bir anlayış egemeıı
di ve ınekttıbuıı, Döı·düııcü Ordtı'daki bazı Partili yoldaşlar üzerinde 
oluınsuz bir etkisi oldu. Merkez Konıitesi o sıralarda bir de, Çaıı Kay
şek ve Guaııgsi savaş ağaları arasıııda bir savaş çıkmasının kaçınıl
maz olınadığıııı belirıeıı bir genelge yayınıladı. Bununla beraber, 
Merkez Konıitesi'ııin o zaınandaıı bu yaııa yaptığı değerlcııdirmeler 
ve \'erdiği talimatlar, esas .olarak doğru olıntıştur. Ayrıca Merkez Ko
ınitcsi, başka bir geııelgeyle, eski genelgede yaptığı yanlış değerleıı
diıı ııeyi de düzeltmişt ir. Kızıl Ordu'ya yolladığı mektup hakkında bir 
düzeltıne yapmamışsa da, bu mektubu izleyen tal imatlarında eski ka
ramsar hava yoktur ve Kızıl Ordu'nuıı harekatı konusundaki görüşle
ri bugün bizim görüşlerimize uygun düşmektedir. Ancak bu mektu
bun bazı yoldaşlar üzeri ııde yaptığı kötü etki henüz devam etmekte
dir. Bu yüzden, bu koııuda bir açıklama yapılmasının hala gerekli ol
duğu kanısıııdayım. 

Ciaııgsi eyaletiııi bir yıl içiııde ele geçiı 111c planı da geçen Nisan 
ayıııda Cephe Komitesi tarafından Merkez Komitesi'ne önerildi ve 
daha soııra Yudu'da bu yönde bir karar alındı. Merkez Komitesi'ııe 
göııderileıı mektupta aşağıdaki ııedeıılcr gösterilmekteydi: 
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ttııuşınaları )1ak111dır. Kitle 111ücııclelclcı· i 11in )1cı1ide11 başlıl111•lsı. 
gerici hakim s1 11ıflar içi11deki çel işmelerin ya)1gıı1lıışmasıyla bir
l ikte, devrim dalgas111111 yakı11da yüksel111csi olııs ıl ığ1 111 orta):a 
koymaktadır. Bu koşullarda çalışmaların1ızı ııasıl düzeı1leme
miz gerektiği soru11una geliııcc, biz. güı1cy C)1alcı leriyle ilgili 
olarak, Gua11gdung ve Hunaı1 e)1aleıleriı1deki koınpradorları11 ve 
toprak ağala1·111 1 11 silahlı kuvvetleri11i11 çok "güçlü olduğu11u ve 
Hu11an'da buııa ek olarak. Parı iııiıı darbeci hıııaları )'İ.izüııdcıı ge
rek parti içiııdc. gerekse parti dışı ııtia kitle desıcğiııı izi ıı hcıııeıı 
heıneıı tamaını ııı kaybctıniş olduğumuzu düşünıııckıeyiz. Fuci
cn, Ciangsi ve Çeciang eyaletleriııde ise duruın farklıdır. Biriıı
cisi, askeri bakımdan düşmaııııı eıı zayıf oldtığu yerler buraları
dır. Çeciaııg'da sadece Caııg Boceııg ı ı koı11uıası ııda küçi.ik bir 
eyalet kuvveti vardır. Fucie11'de ise ıoplaını 14 alayı bulan beş 
grup düşmaıı birl iği bulunmakla beraber Guo Feıımiııg'iıı biı·lik
leri daha şiındiden imha edilmiştir; Çeıı Guohuy ve Lu Sing
bang 1 2 komuıasıııdaki birlikler, savaşına gücü zayıf olaıı eşkıya 
çeteleridir: sahi l  boyuııca yerleştirilmiş olaıı iki deııiz piyadesi 
tugayının, hiç savaş tecrübesi yoktur ve savaşına güçleri kuşku
suz yüksek değildir: sadece Çaııg Çeıı 1 3  belirli bir savaşma ye
teneğiııe sahiptir; aııcak Fucieıı Eyalet Komitesi'ıı in yaptığı bir 
tahlile göre, oııun bile görece güçlü olaıı sadece iki alayı vardır. 
Bunlara ek olarak, Fucien, şimdi tam bir karışıklık, şaşkınlık ve 
dağııı ıklık içiııdedir. Ciangsi'de Çu Pcydc 1 4 ve S iyung Şihuy 1 5  

1 1  Cang Boceng, o zanı<ııı Guonıind;ıııg'ın Çcciaııg ey;ıleıiııdcki barı�ı koruıııa bir
l iklerin iıı konıuıanıydı. 

1 2  Çeıı Guolıuy ve Lu Siııgp<ıng ku\'\'etleri Guıııııind;ıııg Ordusu'n<ı k;ıtılnıış ol;ııı 
Fucienli iki zorba eşkıy<ı}·dı. 

1 3  Çaııg Çen, Guonıind<ıng Ordusu'nda tünıen kcınıut;ııı ıydı. 
1 4 Bir  Guonıind;ıııg S<l\'<IŞ <ığ;ısı ol<ııı. Çu Pe)•cle. ıı Z<ıııı<ın Guıııııind<ıııg'ııı Ci<ıııgsi 

Ey<ılcti V<ılisi'ydi .  
1 5  Sİ)'ung ŞilıLI)', ıı z<ıııı<ın Ci<ıngsi C)'<ıletindeki Gu<ını i ııd<ıng Ordusu'nda tiiıııeıı 

k oııı ııt <ın ı )'d ı .  
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komutasında oı1altı alay bulunmaktadır. Bunlar gerek Fucien'in 
gerekse Çecia11g'ın silahlı kuvvetlerinden daha güçlü, fakat Hu
nan'ınkilere oranla çok zayıftırlar. İkinci olarak, bu üç eyalette 
darbeci hatalar daha az işlenmiştir. Çeciang'daki durumu tam 
olarak bilmiyoruz, fakat Partinin örgütsel temeli ve kitle temeli, 
Ciangsi ve Fucien'de, Hunan'dakinden biraz daha iyidir. Örne
ğin, Ciangsi'yi ele alalım. Kuzey Ciangsi'deki Dean, Siuşuy ve 
Tungyu'da hala belirli bir temelimiz vardır; Batı Ciangsi'deki 
Ningang, Yungsin, Lienhua ve Suyçuan'da Partinin ve Kızıl 
Muhafızlar'ın hala belirli bir gücü vardır; Güney Ciangsi'de du
rum daha da parlaktır; Cian, Yungsin ve Singyuo il lerinde Kızıl 
Ordu'nun 2. ve 4. alayları sürekli olarak güçlenmektedir; ve bü
tün bunların da ötesinde, Fang Çimin komutasındaki Kızıl Or
du asla yok edilmemiştir. Bütün bunlar bizi Nançang üzerine 
yürümeye sevk etmektedir. Bu vesifeyle Merkez Komitesi'ne, 
Guomindang savaş ağaları arasındaki uzun savaş dönemi bo
yunca, Ciangsi eyaletini ve aynı zamanda Batı Fucien ve Batı 
Çeciang'ı ele geçiııııek için Çan Kayşek'le ve Guangsi kliğiyle 
mücadele etmeyi öneriyoruz. Bu üç eyalette Kızıl Ordu'yu ge
nişletmeli ve kitlelerin bağımsız rejimini kurmalıyız. Bu plan, 
bir yılın içinde gerçekleştirilmelidir. 

Ciangsi'yi ele geçirıııek için mücadele etme önerisi, sadece bir 
yıllık bir zaman sınırı koyması bakımından hatalıydı .  Öneri, sadece 
eyalet içindeki koşullara değil, aynı zamanda ülke çapında devrim 
dalgasının çok yakında yükseleceği tespitine de dayanmaktaydı. 
Çünkü, eğer devrim dalgasının çok yakında yükseleceği şeklinde 
bir kanıya sahip olmasaydık, herhalde Ciangsi'yi bir yıl içinde ele 

• • 

geçirebileceğimiz sonucuna varamazdık. Onerinin tek zayıf nokta-
sı, bir yıll ık bir zaman sınırı koyması -ki öneride bu yapılmamalıy
dı- ve bu yüzden ''devrim dalgası yakında yükselecektir" ifadesin
deki ''yakında'' sözüne aceleci bir anlam vermesiydi. Ciangsi'deki 
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öznel ve nesnel koşullara gelince, bunlar da dikkatle incelenmeye 
değer. Merkez Komitesi'ne gönderilen mektupta belirtilen özııel ko
şullardan başka üç nesnel koşul da şimdi açık seçik ortaya konabi
lir. Birincisi, Ciangsi, esas olarak feodal bir ekonomiye sahiptir; 
tüccar kapitalist sınıf görece zayıftır ve güney eyaletleri içinde top
rak ağalarının silahlı kuvvetlerinin en zayıf olduğu yer Ciangsi'dir . 

• 

ikinci olarak, Ciangsi'nin kendi eyalet birlikleri yoktur ve daima 
başka eyaletlerden gelen birlikler tarafından korunmuştur. Ciang
si'ye "komünistleriıı bastırılması'' ya da ''eşkıyaların bastırı lması'' 
için gönderilen bu birlikler yerel koşullardan habersizdir; yaptıkla
rı işten sağladıkları doğrudan çıkar, yerel birliklere göre çok daha 

• • 

azdır ve genellikle fazla çaba göstermemektedirler. Uçüncü olarak 
da Hong-Kong yakınında bulunan ve hemen hemeıı her bakımdan 
İngiliz denetimi altında olan Guangdung'un aksine Ciangsi, emper
yalist etkilerden görece uzaktır. Bu üç noktayı kavradığımız zaman, 
Ciaııgsr'de diğer bütün eyaletlere göre köylü ayaklanmalarının ne
den daha yaygın, Kızıl Ordu ve geril la birimlerinin neden sayıca 
daha çok olduğunu anlayabiliriz. 

Öyleyse ''devrim dalgası yakında yükselecektir'' ifadesindeki 
''yakında" sözünü nasıl yorumlamalıyız? Bu,  yoldaşlanmız arasın-

-

da yaygın olan bir sorudur. Marksistler falcı değildirler. Gerçekte 
yapabilecekleri ve yapmaları gereken şey, sadece gelecekteki geliş-

• 

melerin ve değişmelerin genel yönüne işaret etmektir; olayların gün 
ve saatini mekanik bir şekilde önceden belirleyemezler ve böyle 
yapmaya da çalışmamalıdırlar. Fakat ben, Çin'de devrim dalgası ya-

• 

kında yükselecektir dediğim zaman, kesinlikle, bazı kişilerin dedi-
ği gibi ''gelmesi muhtemel olan'', hayali, ulaşılamaz ve girişeceği
miz eylemler açısından önemi olmayan bir şeyin sözünü etmiyo
rum. O, direklerinin tepesi ufukta görülmeye başlayan açıktaki bir 
gemi gibidir; o, yüksek bir dağın tepesinden titrek ışınlan görülebi-

• 

len doğudaki sabah güneşi gibidir; o, ana rahminde durmaksızın kı-
mıldayan yakında doğacak bir çocuk gibidir. 
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ÇİN İŞÇİ VE KÖYLÜ KIZIL ORDUSU'NDAN 
KARDEŞLERİMİZ BEYAZ ORDU'NUN SUBAY VE ERLERİNE 

MANÇURYA'NIN JAPON EMPERYALİZMİ TARAFINDAN 
• • • • • • • 

SiLAHLI iŞGALi SORUblU UZERINE BiR MEKTUP* 
( 1 93 1 )  

Subaylar ve erler, kardeşlerimiz! 
Guoıningdang militaristleri, size sık sık sorumluğunuzun ''yur

du savunmak ve halkı korumak'' olduğunu söylemiyorlar mı? Ama 
bakın şimdi Japon emperyalist birlikleri, Mançurya'nın bütün 
önemli kentlerini işgal etmiş bulunuyorlar: onlar, tüfeklerle, toplar
la ve bombalarla Mançurya'daki işçi ve köylü yığınlarını ve bizim 
askerlerimizi toptan katlettiler ve Mançurya'yı kendilerinin sömür
gesi sayıyorlar. Sorabilir miyim: Guomindang militaristeri, ''yurdu 
savunma ve halkı koruma'' sorumluluklarını nasıl yerine getiriyor
lar? S ize ne diyorlar şimdi? 

Japon emperyalizminin böylesine amansız şiddetiyle karşı kar
şıya gelen Guomindang militaristeri; size, "direıimeıneliyiz'' diyor
lar; ''akıl l ı  insanlar şiddete boyun eğer'' diyorlar; sizden boynunuzu 
uzatmanızı ve Japon emperyalist soyguncularının sizi hunharca bo
ğazlamasını istiyorlar; sesisce boyun eğmenizi ve ''yurtta insanlar'' 
olmanızı, Japon emperyalizminin tutsakları olm.anızı istiyorlar. 
Bundan, Guomindang militaristlerinin ancak emperyalizme dalka
vukluk yapabileceklerini, ona teslim olabilecekleriı1i, aı1cak emper
yaizmi11 köpeği olaı·ak l1arekcı edcbileceklcriı1i a11layabilirsiı1iz. 
Onlar, 11e ' 'ülkeyi savuı1abilirler'' 11e de "l1alkı kortıyabilirler'' 

* Bu, 1 91 1  'de ayııı ad alt ınd<ı y<ıyınlan<ın bildiriniıı taııı;ını ıdır. 
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Ve gene de, kendi nüfuz alanlarını genişletınek, Çin halkını da
ha büyük ölçüde sömürmek ve boğazlamak için Guomindaı1g mili
taristleri, yıldan yıla, keı1di aralarında karmakarışık bir askeri sava
şım sürdürmüşlerdir. Militaristler, aralarındaki bu savaşlar adına, 
kendi öz kardeşlerinizi öldüı ıııek, halkın yaşam ve mülklerini tah
rip etmemek için sizi savaş alanına sürebiliyorlar; halkı sıkboğaz 
eden keyfi vergileri zorla topluyorlar; insanları zorla reı1çber kesi
mine sokarak, savaş atları vermeye zorluyorlar; eınekçi yığıı1larının 
kanıı1ı son damlasına dek emiyorlar; devrimci işçileri ve köylüleri 
boğazlıyorlar; yığıı1ları zehirlemek için halkı afyon yetiştirmeye 
zorluyorlar; tüın Çin boyunca daha önce benzeri görülmeyen fela
ketler (seller, kuraklık ve açlık) yaratıyorlar; yığı11ları sömürmede 
ve boğazlamada büyük bir kararlılık ve cesaret gösteriyorlar! 

Özellikle Sovyet alanının işçi ve köylü yığınları, kendi öz inisi
yatifleriyle doğrulup bütü11 emperyalistleri kovdukları, Guomin
dang yönetimini devirdikleri, toprak ağası sınıfının bütün toprakla
rını ele geçirdikleri, sekiz saatlik işgününü zorladıkları, işçi ve köy
lü lerin Kızıl Ordusu'nu yarattıkları ve işçiler, köylüler ve askerlerin 
Sovyet Hükümeti'ni kurdukları zaman, bütün Guomindang ınilita
risteri çılgınca gazaba geldiler ve saldırıda olanca kararlılık ve ce
saretlerini gösterdiler. Emperyalistlerin yardımıyla bize bir kez, iki 
kez, üç kez saldırdılar; Sovyet alanı halkını yok etmek için uçaklar, 
bombalar, zehirli gaz, toplar ve makineli tüfekler kullandılar. Eğer 
onları kökünden ortadan kaldırmazsak, bütün saldırıları bizim ve 
yığınların olanca çabalarıyla ezilmiş olsa da, onlar bizi kesinlikle 
kendi başımıza bırakmayacaklardır. Onlar, halkın Sovyet siyasal ik
tidarına ve Halk Kızıl Ordusu'na saldırırlarken olağanüstü bir cüret 
gösteriyorlar! 

Subaylar ve erler, kardeşlerimiz! Bu militaristler, sizi yeterince 
aldattılar ve ezdiler. Bir an düşü11üı1. Bu militaristler adı11a, yaşa111 1 -
n ı zı niye tehlikeye alı)1orsu11uz'! Yaşamak ve aileleriınizi beslemek 
içiı1 diyebilirsi11iz. Gerçekte. çoğu11lukla tek bir ınetelik almı)1orsu-
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nuz. Ne karıııınız doyuyor ne de sırtınız pek. Bir aileyi nasıl besle
yebilirsiniz ki? Komutanlarınız size sığır gibi, top yemcisi gibi dav
ranıyorlar; rütbeleri yükselebilsin ve kendileri zengin olabilsinler 
diye, kendi öz işçi ve köylü kardeşlerinizi toptan katletmek için, ya
şamınızı tehlikeye atmanızı istiyorlar. 

Subaylar ve erler, kardeşlerimiz! Başka bir çıkış yolu düşünme
lisiniz. Bir tek çıkış yolu vardır sizin içiı1 -devrim !  Tüfekler ve top-

• •  

lar şimdi ellerinizdedir. ünceleri gerici komutanlarınızı öldürün; 
sonra aldatıcı Guonıiııdang Hükümeti'ııi devirmek için alanınızdaki 
işçilerle, köylülerle ve bütüıı emekçi yığınlarla birleşin; toprak ağa
sı sınıfının topraklarını kamulaştırın, yoksul köylülere dağıtın; zen
gi11iı1 yiyeceklerini ve ev )erini kamulaştırın, yoksullara dağıtın; iş
çiler günde yalnızca sekiz saat çalışsınlar; sonra, kendi işlerizi ken
diniz yürütmek için örgütlenin. Böylece, işçilerin, köylülerin ve as
kerleriıı hükümetini, yani, bir Sovyet Hükümeti yaratmış olacaksı
nız. İşçilerin ve köylülerin silahlı kuvvetleri olacaksınız- işçilerin 
ve köylülerin Kızıl Ordusu. Garnizon bölgeniz yakınında bir Sov
yet Hükümeti ve bir Kızıl Ordu varsa, gerici komutanlannızı tutuk
ladığınızda ya da öldürdüğünüzde hemen Kızıl Ordu'ya katılın. An
cak Sovyet Hükümeti ve ancak Kızıl Ordu işçilerin, köylülerin ve 
askerlerin çıkarlarını koruyabilir, Guomindang'ı devirebilir, emper
yalizmi devirebilir ve halkı gerçekten savunabilir. 

Subaylar ve erler, kardeşlerimiz! S ilahlarınızı karşı yöne çevirin 
ve Çinli emekçi yığınları sömüren, ezen ve boğazlayan emperyaliz
mi ve Guomindang'ı deviııııek için savaşın; işçilerin, köylülerin ve 
askerlerin Sovyet Hükümeti'ni ve Kızıl Ordusu'nu kuııııak için sa
vaşın ! B iz, Kızıl Ordu'nun yüzbinlerce subayı ve eri siz kardeşleri
mize, saflarımıza hoş geldiniz deriz. 

Kahrolsun Emperyalizm ve Guomindang ! 
İşçileriıı, Köylülerin ve Askerlerin Sovyet Hükümeti'ni Kuralım !  
Yaşasın Çin İşçi ve Köylü Kızıl Ordusu! 
Yaşasın Çin Sovyet Devrimi'nin Zaferi ! 
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• 

Çin işçi ve Köylü Kızıl Ordusu Başkomutanı ve Birinci Ordu 
Komutanı:  

ÇU TE 
• 

Çin işçi ve Köylü Kızıl Ordusu Merkez Siyasal Bölümü Başkanı :  
MAO ZEDUNG 

Çin İşçi ve Köylü Kızıl Ordusu İkinci Ordu Komutanı: 
HO LUNG 

Çin İşçi ve Köylü Kızıl Ordusu Üçüncü Ordu Komutanı .  
PENG TEHUAY 

Çin İşçi ve Köylü Kızıl Ordusu Üçüncü Ordu Generali: 
• • 

HUANG KUNG LUEH 
25 Eylül 1 93 1  
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EVLİLİKLE İLGİLİ BİLDİRİ'� 
( 193 1 )  

Feodal egemenlik altındaki evlilik, barbarca ve i11sanlık dışı bir 
durumdur. Kadınlarca katlanılan baskı ve acı, erkeğinkinde11 çok 
daha büyüktür. Ancak, işçi ve köylü devriminin zaferiyle erkek ve 
kadınların ekonomik özgürlüğü11e doğru atılan ilk adım, evlilik iliş
kilerinde bir değişme getirmekte ve kadını özgür kılmaktadır. Şim
di Sovyet bölgelerinde, evliliğin özgür bir temel üzerinde nişanı ya-

• • 

pılıyor. Ozgür seçme, her evliliğin temel ilkesi olmalıdır. Ebevey-
nin çocukları içi11 evlilik düzenleme güçleri, zorlama da içinde, ev
liliğin tüm feodal sistemi ve evlilik sözleşmelerindeki bütün satın 
alma ve satma, bundan böyle kaldırılacaktır. 

Her ne kadar kadınlar feodal boyunduruktaı1 kurtulmuşlarsa da, 
yine korkunç bedensel eşitsizlikler altında çalışıyorlar; (örneğin, 
ayakların bağlanması) ve tam ekonomik bağımsızlıklarını elde etmiş 
değillerdir. Bu  nedenle, boşanmayla ilgili sorunlarda, kadınların çı
karlarını korumak ve boşaı1manın getirdiği zorunluluklar ve sorum
lulukların daha büyük kısmını, erkeklere yüklemek gerekiyor. 

Çocuklar, ye11i toplumun sahipleridir. Eski sistem altında çocuk
lara çok az dikkat gösteriliyordu. Bu  11edeı1le, çocukların korunma
sıyla ilgili özel kurallar getirilmiştir. 

1 Aralık 193 1  'de yürürlüğe girecek olan bu kurallar halka ilan edilir. 

28 OL·ak 1931 

MAO ZEDUNG 
Merkez Yürütme Komitesi Başkanı 

SİANG YİNG 
ÇANG KUOTAO 

Başkan Yardımcıları 

1 

*"Geçici Evlcnnıc Yönergeleri" adı .altınd<t Çin So'')'CI Cuııılıııriycti Merkez Yürlit
ıııc Koııı iıesi Birinci TLıpl<tntısı'nın tanı ıııctnidir. 
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• • • 

MiLLETLER CEMiYETi . . . .... . . 

BiR HAYDUTLAR BIRLIGIDIR ! '" ':' 
( 1 932) 

Tüın Çin işçileri, köylü leri ve askerleri, tüm ülkeni11 söınürüleı1 
yığıı1ları ! 

Çin Sovyet Cumhuriyeti Geçici Merkez Hükümeıi, çok ö11ce 
tüın ülke11i11 halk yığı nlarına, Milletler Ccmiyeti'nin bir Haydutlar 
Birliği olduğunu, bunun aracılğıyla çeşitli emperyalizmleri11 Çin'i 
paylaştıklarını söylemişti. Milletler Cemiyeti ıarfındaı1 Çin'e gön
dcrileı1 Lyttu11 Soruşturma Komisyo11u'nun başlıca görevi, Çiı1'i11 
paylaşılmasını hazırlamak ve Çin Sovyetlcri'nin bayrağını yükselt
miş olan bütün devrimci hareketleri bastırmaktı. 

Şimdi emperyalist haydutlar birliğinin Soruşturma Komisyonu 
-Lyttun Komisyonu-, Çin'i11 parçalanması amacını güden raporu11u 
yayımlamış bulunuyor. Bu  rapor, emperyalistler tarafından, Çi11'in 
paylaşılmasını ve Çiı1 halk yığınlarına çektirilmek istenen cezayı 
gösterınesi bakımından hayran olunacak bir belgedir; ama buna 
karşın, ülkeyi satmakta ve 011un onurunu düşürmekte olaı1 Guomin
dang, ayı11 zamaı1da Guomindang temsilcisi hükümet, bu belgeyi 
tünıüyle kabul etmiştir. 

''''' M<ıo Zedung. Si;ıng Yiııg \'e Çaııg Kuot<ıo t;ırafından inıazl;ın;ın, 6 Ekiııı 1 932 
ıarilı l i .  Çiıı S(l\')'Ct Hükümeti'nin bir telgrafından alınnııştır. 
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Lyttuıı Raporu, emper)1alizıniı1 Çiıı halkıııı kölelik derekesine 
düşüren bir satış belgesidir! Çin Sovyeı Hükümeti tüın ülkeniıı halk 
yığınlarıııa, Lyttuıı Raporu'ııu paramparça etmek ve emperyalizmin 
Çin'i paylaşma, Çin Devriıni'ni bastırına ve Çiıı Sovyeı bölgeleriııe 
ve Çin Sovyet Hükümeti'ııe saldırına amacını güdeıı bütüıı yeııi 
projeleriııe karşı çıkmak içiıı, ulusal devrimci bir savaşı sürdürmek 
üzere, Çin Sovyet Hükümcti'nin önderliğiııde silahlı bir ayaklan
maya katılma}'a çağırır. Çin halkınııı taın kurtuluş ve bağmsızlığını 
elde etmek için, Japoıı emperyaizmini ve bütün öteki emperyalizm
leri Çin'dcn dışarı atalım! Elde silah, Çin Sovyet Birliği'ni savu
nalım, Çiıı'in emekçi yağınları ile Çin Sovyet Birliği arasında sıkı 
bir bağlaşma kuralım ! 

Eğer gerçekten ulusal devrimci bir savaş sürdürmek ve emper
yalistler tarafından Çin'in paylaşı lmasına karşı çıkmak istiyorsak, 
Çin Sovyet Hüküıneti ,  tüm ülkenin işçileri , köylüleri ve askerlerine 
ve sömürülen bütün halk yığınlarına, önce Guomindang'ın gerici 

• 

yöııetimini, Çin'in emperyalist paylaşılmasının artıklarıııı toplayan 
ve ulusal savaşı bastıııııaya çalışan bu leş yiyici hayvaııları devir
memiz gerektiğini ilan eder! 
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EKONOMİK ÇALIŞMAYA ÖNEM VERİN* 

20 A�ustos 1 933 

Devrimci savaşın gittikçe şiddetlenmesi, ekonomik cephede 
derhal bir kampanya açmak ve ekonomik inşanın yerine getirilme
si mümkün ve gerekli olan bütün görevlerini gerçekleştirmek için 
kitleleri seferber etmemizi zorunlu kılmaktadır. Neden? Çünkü, bu
gün bütün çabalarımızı devrimci savaşta zafer kazanmaya ve her 
şeyden önce, düşmanın beşinci "kuşatma ve bastırma'' harekatını 1 
kesin yenilgiye uğratmaya yöneltmeliyiz. Bütün çabalarımızı Kızıl 
Ordu'ya yapılan yiyecek ve diğer malzeme ikmalini güvence altına 
alacak maddi koşul ların sağlanmasına; halkın yaşama koşullarının 
düzeltilmesine ve böylece onların devrimci savaşa daha etkin bir 
şekilde katılmalarının sağlanmasına; daha geniş kitleleri savaşa yö
neltmek için kitleleri ekonomi cephesinde örgütlemeye ve eğitme
ye; ekonomik inşa yoluyla işçi-köylü ittifakını, işçi ve köylülerin 
demokratik diktatörlüğünü sağlamlaştırmaya ve proletaryanın ön
derliğini güçlendiııııeye yöneltmeliyiz. Bu  ekonomik inşa, bütün bu 
hedeflere u laşmak için zorunludur. Devrimci çalışmaya katılan her
kes bunu açıkça kavramalıdır. Bazı yoldaşlar, devrimci savaş, her-

• Bu konuşma, 1933 Ağustos"unda on yedi ilin katılmasıyla Güney Ciangisi'de top
lanan ekonomik inşa konferansında yapılmıştır. 

1 1 930- 1934 yıllan ara.�ında Çan Kayşek, Merkezi Ciangsi'deki Cuycin'de Kızıl 
bölgeye karşı büyük çapta beş saldirıya girişti. Bunlara "kuşatma ve bastırma" 
harekatları deniliyordu. Bu harekatların beşincisi 1 933 Ekim'inde başladı, ancak 
Çan Kayşek bunun hazırlığını yazdan beri sürdüııııekteydi. 
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kesi yeterince uğraştırdığı için kiınsenin ekonomik inşaya zamaıı 
ayıramayacağıııı düşünüyor ve ekonomik iıışaya öııem verilıncsini 
savuııaıı herkesi "sağ sapmacı" olmakla suçluyorlardı .  Onlara göre, 
devrimci savaş sırasında ekoııoınik iıışa olanaksızdır: bu aııcak ke
sin zaferi izleyeıı barış ve sükCiııet koşul larıııda ınüınkündür. Yol
daşlar, bu görüşler yanlıştır. Bu görüşleri savuııanlar, ekoııoıniyi in
şa ctınedcıı devrimci savaş için gerekli olaıı maddi koşulların sağ
laııamayacağını ve uzuıı süren bir savaş sırasında halkın bitkin dü
şeceğini kavramıyorlar. Düşünün bir kere ! Düşman ekonomik ablu
ka uyguluyor, insafsız tüccarlar ve gericiler maliyemizi ve ticareti
mizi baltal ıyorlar. K ızıl bölgelerimizin dışarıyla olan ticareti ise, 
ciddi bir şekilde kısıtlanmıştır. Bu  güçlüklerin üstesinden gelinme
diği takdirde, devrimci savaş bunlardan ciddi bir şekilde etkilenme
yecek midir? Tuz çok pahalıdır ve hatta bazen hiç bulunamamakta
dır. Sonbahar ve kış aylarında pirinç ucuzdur, ama bahar ve yaz ay
larında çok pahalılanmaktadır. Bütün bunlar işçilerin ve köylülerin 
hayatını doğrudan doğruya etkilemekte ve durumun düzelmesini 
engellemektedir. Aynı zamanda bu, bizim temel çizgimizi, yani iş
çi-köylü ittifakıııı etkileınez mi? Eğer işçiler ve köylüler yaşama 
koşu llarıııdan hoşnut olmazlarsa, bunun, Kızıl Ordu'muzun genişle
tilmesi ve kitlelerin devrimci savaşa seferber edilmesi üzerinde hiç 
etkisi olmayacak mıdır? B ütün bunlardan dolayı, devrimci savaş sı
rasında ekonomik inşaya yer verilmemesi gerektiğini düşünmek ta
mamen hatalıdır. Böyle düşünenler, çoğu zaman her şeyin savaş ça
basına bağımlı kıl ınması gerektiğini söylerler, ama ekonomik inşa
ya boşvermenin, her şeyin savaş çabasına bağımlı kılınması anlamı
na gelmediğini, tam tersine bunun savaş çabasını zayıflattığını an
lamazlar. Ancak ekonomi cephesiııdeki çalışmalarımızı yaygınlaştı
rarak ve Kızıl bölgelerin ekonomisini inşa ederek devrimci savaş 
içiıı yeterli bir ınaddi temel yaratabil ir, askeri saldırılarımızı rahat
ça sürdürebilir ve düşmanın ''kuşatma ve bastırma'' harekatlarına 
ağır darbeler indirebiliriz. Ancak bu şekilde, Kızıl Ordu'yu genişlet-
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mek için gerekli kaynakları yaratabilir ve koşullar elverdiği zaman, 
Kızıl Ordu'nun hiçbir şeyden çekinmeden Nançang ve Ciuciang'a 
saldırabileceği şekilde cephemizi binlerce /i uzaklıktaki noktalara 
kadar genişletebiliriz. Böylece kendi erzakını tem;n etmek zorunlu
luğundan büyük ölçüde kurtulacak olan Kızıl Ordu'nun bütün dik
katini savaşmaya vermesini sağlayabiliriz. Halkı11 daha büyük bir 
coşkunlukla Kızıl Ordu'ya katılmasını ya da diğer devrimci görev
leri yerine getirmesini sağlamamız ancak, onların maddi ihtiyaçla
rını bel l i  ölçüde karşılayarak mümkün olabilir. Her şeyin savaş ça
basına bağımlı kılınmasının anlamı da işte budur. Çeşitli yerlerde 
devrimci çalışma yapan birçok kişi, ekonomik inşanın devrimci sa
vaştaki önemini henüz kavramamaktadır ve ekonomik inşa sorunla
rına önem verıııeyen pek çok yerel hükümet vardır. Yerel hükümet
lerin ekonomik işlerle uğraşan daireleri henüz iyi bir şekilde örgüt
lenmemiştir ve bazılarının yöneticileri yoktur; bazılarında ise sırf 
boş yerleri doldurmak için yeteneksiz kişiler bu görevlere atanmış
tır. Kooperatiflerin kurulması henüz başlangıç aşamasındadır ve yi
yecek ikmalinin düzenlenmesi çalışmalarına sadece birkaç yerde 
başlanmıştır. Halk arasında ekonomik inşa çalışmasının propagan
dası yapılmamış (oysa bu propaganda çok önemlidir) ve kitlelerin 
coşkunluğu harekete geçirilmemiştir. Bütün bunların nedeni, eko
nomik i nşanın öneminin kavranmamasıdır. Bu  konferanstaki tartış
malar ve görevlerinizin başına döndüğünüz zaman vereceğiniz ra
porlar yoluyla, hükümet görevlileri ve bütün işçi ve köylüler arasın
da ekonomik inşa için kitlelerin coşkunluğunu seferber etmeliyiz. 
Ellerinden geldiğince, ekonomik inşa tahvillerinin satışını artıı ıııa
larını, kooperatif hareketini geliştirmelerini ve her yerde açlık teh
likesine karşı devlet tahıl siloları ve yiyecek depoları kurmalarını 
sağlamak için herkese ekonomik inşanın devrimci savaş açısından 
taşıdığı büyük önem kavratılmalıdır. Her ilde yiyecek ikmalinin dü
zenlenmesi için bir alt örgüt kurulmalı, önemli mahalle ve pazar 
yerlerinde bu örgütün şubeleri açılmalıdır. Bir yandan, bel l i  yerler-
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de tahıl stokları varken diğerlerinde kıtlık çekilmesini, belli yerler
de tahıl fiyatlarının çok yüksek, diğerlerinde ise çok düşük olmasını 
önlemek için, Kızıl bölgelerde, tahılın bol olduğu yerlerden kıt oldu
ğu yerlere tahıl göndeııııeli; öte yandan da planlı bir şekilde (yani &e
reğinden fazlasını değil) elimizdeki tahıl fazlasını Kızıl bölgelerden 
ihraç ederek ve gerekli ihtiyaç maddelerini Beyaz bölgelerden ithal 
ederek, insafsız tüccarların bizi sömüııııelerine izin veı ıııemeliyiz. 
Tarımı ve el sanatlannı geliştirmek ve gelecek yılda daha fazla mah
sul alabilmek içiı1, tarım araçları ve kireç üretimini artıııııak amacıy
la elimizden geleni yapmalı ve volfram, kereste, kafuru, kağıt, tütün, 
pamuklu bez, kurutulmuş mantar ve nane yağı gibi yerel ürünlerin 
üretimini eski düzeyine çıkararak bunları Beyaz bölgelerde büyük 
miktarlarda satmaya çalışmalıyız. 

Beyaz bölgelerle yaptığımız ticarette tahıl, miktar açısından başlı
ca ihraç ürünü durumundadır. Her yıl yaklaşık olarak üç milyon dan 

kabuklu piriııç, yani nüfusumuz üç milyon olduğuna göre, kişi başı
na bir dan,  gerekli tüketim malları karşılığında dışarıya gönderiliyor. 
En azından bu kadar ihracat yaptığımız açıktır. Peki, bu ticareti ya
panlar kimlerdir? Bu ticaretin tümü, bizi insafsızca sömüren tüccarla
rın elindedir. Geçen yıl Vanan ve Tayhe i llerindeki köylülerden ka
buklu pirinci dan başına elli kuruş ödeyerek satın aldılar. Gançov'da 
ise dört yuana sattılar ve yedi misli kar sağladılar. Başka bir örnek ve
relim. Üç milyon nüfusumuzun her yıl dokuz milyon yuan değerinde 
tuza ve altı nıilyon yuan değerinde pamuklu beze ihtiyacı vardır. 1 5  
milyon yuan tutarındaki bu ticaretin tümüyle tüccarların elinde bulun-

' 

duğuııu söylemeye gerek bile yoktur ve biz bu konuda şimdiye kadar 
• •  

hiçbir şey yapmadık. Tüccar sömürüsü gerçekten çok büyüktür. Or-
neğin, Meysien'de 3,5 kilo tuzu bir yuandan satın alıyorlar ve bu tu
zu, bizim bölgelerimizde yarım kilosu bir yuandan salıyorlar. Bu vur
gunculuk değil de nedir? Bu durumu görmezlikten gelemeyiz. Buı1-
da11 böyle bu ticareti kendimiz yapmalıyız. Dış bölgelerle ticaret bü
romuz, bu konuda büyük bir çaba harcamalıdır. 
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Ekonomik inşa tahvil lerinden elde ettiğimiz üç 111ilyon yuanı na
sıl değerlendireceğiz? Bu parayı şu şekilde kullanmayı planladık: 
Bunun bir milyonu Kızıl Ordu'nun savaş harcamalarına, iki milyo
nu ise sermaye olarak kooperatiflere ve Yiyecek İkmalini Düzenle
me Bürosu ile Dış Ticaret Bürosu'na tahsis edilecektir. Söz konusu 
iki milyonun büyük kısmı, dış ticaretimizi geliştirmek, geri kalanı 
ise üretimi artırmak için kullaı1ılacaktır. Amacımız sadece üretimi 
artıııııak değil, aynı zamanda ürünlerimizi makul fiyatlarla Beyaz 
bölgelere satmak, ucuza aldığımız tuz ve bezi halka dağıtı11ak, böy
lece düşman ablukasını kırmak ve tüccarların sömürüsüne son ver
mektir. Halk ekonomisinin sürekli bir şekilde gelişınesini sağlama
lı ,  kitlelerin yaşama koşullarını büyük ölçüde düzeltmeli, kamu ge
l irlerini önemli ölçüde -artırmalı ve böylece devrimci savaş ve eko
nomik inşa için sağlam maddi temelleri oluşturmalıyız. 

Bu,  büyük bir görev, büyük bir sınıf mücadelesidir. Fakat şiddet
l i  bir savaşın ortasında, bu görevin yerine getirilip getirilemeyece
ğini kendi kendimize sormamız da gerekir. Bence yerine getirebili
riz. Söz konusı.ı olan, Lungyen'e kadar bir demiryolu hattının inşa
sı, hatta bugün için Gançov'a kadar bir otomobil yolunun inşası bi
le değildir. Tahıl ticaretinde, tam bir tekel uygulanması gerektiği11i 
ya da hükümetin, bütün tüccarları aradan çıkararak 1 5  mi lyo11 yuan 
değerindeki tüm tuz ve bez ticaretini kendi elinde toplaması gerek
tiğini söylemiyoruz. Söylemek istediğimiz ya da gerçekleştirmek 
istediğimiz bu değildir. Söylemek istediğimiz, yapmaya çalıştığı
mız şey, şimdilik iki milyon yuanlık bir fona halkı11 yatırdığı para
ları da ekleyerek işe girişmek, tarımı ve el sanatlarını geliştirererek 
tuz ve bez karşılığında dışarıya tahıl ve volfram satmaktır. Bunda 
yapmamamız gereken ya da yapamayacağımız, gerçekleştiremeye
ceğimiz bir şey var mıdır? Bu işe zaten şimdiden başlamış ve bazı 
sonuçlar da almış bulunuyoruz. Bu yıl sonbaharda alınan mahsu l, 
geçen yılınkine göre yüzde 20 ile yüzde 25 oranında daha fazla ol
muştur; bu, bizim ilk tahminimiz olan yüzde 20 oranııJdaki artışın 
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da üstündedir. El sanayisinde, tarım araçları ve kireç üretimi eski 
düzeyine çıkmaktadır, volfram üret imini de eski düzeyine çıkarma
ya başlıyoruz. Tütün, kağıt ve kereste üretimi yeniden gelişmeye 
başlamıştır. Yiyecek ikmal inin düzenlenmesi konusunda bu yıl bir
çok başarı elde ettik. Tuz ithalatına başlandı. İ lerde daha büyük iler
lemelerin mümkün olduğu konusundaki sağlam inancımız bu başa
rılara dayanmaktadır. Ekonomik inşa11ın şimdi mümkün olmadığı
Aı, bunu11 savaş sonrasına ertelenmesi gerektiğini söylemenin yan
lışlığı açık değil midir? 

Böylece, bugünkü aşamada ekonomik inşanın, merkezi görevi
miz olan devrimci savaşa bağımlı kılınması gerektiği açıkça görül
mektedir. Bugün merkezi görevimiz devrimci savaştır, ekonomik 
inşa devrimci savaşa hizmet etmeli, onun etrafında gelişmeli ve ona 
bağımlı olmalıdır. Aynı şekilde ekonomik çalışmayı, bugünkü bü
tün çalışmamızın merkezi olarak görmek ve devrimci savaş görevi
ni ihmal etmek ya da ekonomik inşayı devrimci savaştan kopuk bir 
şekilde yürütmek de hatalı olurdu. Ekonomik inşayı bütün çalışma
mızın can damarı olarak ele almamız, iç savaş sona erinceye kadar 
mümkün olmadığı gibi gerekli de değildir. Bugün değil de, ilerde 
yürütülebilecek olan ve yürütülmesi gereken, barış koşullarına öz
gü ekonomik inşa çalışmasını, iç savaş içinde yürütmeye çalışmak 
çılgınlıktır. Bugünün görevleri, savaşın acil olarak gerektirdiği gö-

• 

revlerdir. Bu görevlerden hiçbiri savaştan ayn, barış zamanında ya-
pılacak işler değildir, hepsi savaşa hizmet etmelidir. Herh?ngi bir 
yoldaş, ekonomik inşayı savaştan bağımsız olarak sürdüııııek gibi 
bir düşünceye sahipse, bu hatasını derhal d.üzeltmelidir. 

Ekonomik cephede hızla bir kampanyayı gerçekleştirmek, doğ
ru bir önderlik ve doğru çalışma yöntemleri olmaksızın mümkün 
Öeğildir. Bu da, bu konferansın çözmesi gereken önemli bir sorun 
olarak ortaya çıkıyor. Çünkü, burada bulunan yoldaşlar yerlerine 
döner dönmez, yapacak bir sürü işle karşılaşacak ve kendileriyle 
çalışacak olan birçok insana rehberlik etmek zorunda kalacaklardır. 
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Özellikle kasaba ya da şehir düzeyinde ve kooperat iflerde, gıda ik
mali dairelerinde, ticaret dairelerinde ve salın alma dairelerinde ça
lışan yoldaşlar, doğrudan doğruya, halkı kooperatifler örgütlemek 
için seferber etme, yiyecek ikmalini düzenleme ve ulaşımını sağla
ma ve dış bölgelerle olan ticaretimizi yönetme gibi pratik çalışmalar 
içerisindedirler. Önderlik tarzları yanlışsa, doğru ve verimli yöntem
ler uygtılamatlarsa, çalışma derhal etkilenecek, çeşitli görevler için 
kitle desteği kazanamayacağız ve önümüzdeki güz, kış ve ondan 
sonraki bahar· ·ve yaz aylarında Merkezi Hükümet'in ekonomik inşa 

• 

planının tümünü gerçekleştiremeyeceğiz. işte bu nedenlerle, yoldaş-
larımızın dikkatini aşağıdaki noktalara çekmek istiyorum. 

Birincisi, kitleleri çeşitli örgütsel yollarla seferber edin. Her şey
den önce, yüıiitme koıuiıelerinde ve her kademedeki hükümet organ
larının ekonoınik ve mali bölümlerinde bulunan yoldaşlar, tahvillerin 
satışı, kooperatiflerin kurulması, yiyecek ikmalinin düzenlenmesi, 
üretimin ve ticaretin artınlrnası gibi çalışmaları düzenli olarak gün
demlerine almalı ve bunbcı tartışmalı, denetlemeli ve sonuçlarını 
gözden geçiııııelidirler. Bundan sonra, kitle örgütleri, esas olarak da 
sendikalar ve yoksul köylü birlikleri harekete geçirilmelidir. Bundan 
sonra, kitle örgütleri, esas olarak da sendikalar ve yoksul köylü birlik
leri harekete geçirilmelidir. Sendikalar bütün üyelerini bu ekonomik 
mücadelelere katılmak üu:re seferber etmelidirler. Yoksul köylü bir
likleri, kooperatifler inşa etmek ve sürekli olarak tahvil almak üzere 

- ---

kitleleri seferber etmede güçlü dayanaklardır, bunlara ilçe ve kasaba 
hükümetleri tarafından canlı bir şekilde önderlik edilmelidir. Dahası, 
köy ya da aile toplantılarında ekonomik inşa için propaganda yapma
lı, bunun devrimci savaşa nasıl bağlı olduğunu berrak bir şekilde 
açıklamalı ve kitlelerin geçimlerini nasıl iyileştirebileceğimizi ve mü
cadele için gücümüzü nasıl artıracağımızı en somut bir biçimde tar
t:1:şmalıyız. Halka, tahvil satın almaları, kooperatifleri geliştiı ıııeleri, 
yiyecek ikmalini düzenlemeleri, mali kaynakları sağlamlaştırmaları 
ve ticareti artıııııalan için çağrıda bulunmalıyız; onlardan, bu slogan-
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lar etrafıııda mücadele etmelerini istemeli ve coşkularını artıı ıııalıyız. 
Kitleleri seferber etmek içiıı, çeşitli örgütsel yollara başvurmaz ve be
lirtileıı şekilde, onlarııı arasında propagaııda yapmazsak, yani yürüt
me koıııiteleri ve her kademedeki hükümet orgaıılarının ekonomik ve 
mali bölümleri, ekonomik inşa çal ışmasının taıtışılmasına ve denet
lenmesiııe etkiıı bir şekilde katılmazsa, kitle örgütlerini harekele ge
çirmez ve kitleler içinde propagaııda toplaııtıları yapmazsa, hedefle
rimize ulaşamayız . 

• 

ikincisi, kitleleri seferber etme yöntemlerimiz bürokratik olma-
malıdır. Bürokratik önderliğe, devrimci çalışmamızın herhangi baş
ka bir dalında olduğu kadar ekonomik inşada da izin veri lemez. 
Hiçbir yoldaşın sevmediği berbat bürokrasi hastalığı yok edilmeli
dir. Bütün yoldaşların beııimseyeceği yöntemler, kitlelerde yankı 
bulanlar olmalıdır, yani işçilerin ve köylülerin hoş karşıladıkları 
yöntemler olmalıdır. Bürokrasinin bir belirtisi, kayıtsızlık ya da 
baştan savmacı lık yüzünden, çalışmada gevşekliktir. Bu  olguya 
karşı, çetin bir mücadele vermeliyiz. Buyrukçuluk da başka bir be
lirtid ir. Görünüşe bakılırsa, buyrukçuluğu benimseyen kimseler 
gevşek değillerdir; çok çalışkanmış gibi bir izlenim uyandırırlar. 
Ama asl ı ııda buyrukçu yöntemlerle kurulan kooperatifler başarıya 
ulaşamayacaktır ve bir süre gelişiyormuş gibi görünseler bile sağ
lamlaştırılmaları mümkün değildir. Sonunda kitleler, onlara olan 
güvenlerini kaybedecek, bu da onların gelişmesine zarar verecektir. 
Halkın, tahvillerin ne işe yaradığını anlayıp anlaıııadıklarına ve ne 
kadar para ayırabileceklerine bakmadan, tahvil satışlarını buyrukçu 
bir şekilde dayatmak ve halkı keyfi bir şekilde hisse almaya zorla
mak, sonunda halkın hoşnutsuzluğuna yol açacak ve iyi satış yapıl
masını olanaksız kılacaktır. Buyrukçuluğu reddetmeliyiz; bizim kit
leleri ikna edecek enerjik propagandaya ihtiyacımız vardır; koope
ratifleri geliştirmeli, tahvil satışlarını artırmalı ve her türlü ekono
mik seferberlik çalışmasıııı gerçek koşullara ve kitlelerin gerçek 
duygularına uygun bir şekilde yapmalıyız. 
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üçüncüsü, ekonomik inşa kampanyasını geııişletmek için çok 
sayıda kadroya ihtiyaç vardır. Bu, örgüt lememiz, eğitmemiz ve 
ekonomik inşa cephesine göndermemiz gereken oıılarca ya da yüz
lerce insaıı değil, biıı lerce ve on bin lerce insan bulmak sorunudur. 
Bu  insanlar, ekonomi cephesinin komutanları, geniş kitleler ise as
kerleri olacaktır. İnsanlar sık sık kadroların azlığından yakııııyorlar. 
Yoldaşlar, gerçekten kadro sıkıntısı var mıdır? Kitleler içinden top
rak mücadelelerinde, ekonomik mücadelelerde ve devrimci savaşta 
çelikleşen sayısız kadro çıkmıştır. Nasıl olur da kadroların azlığın
dan söz edebiliriz? Bu yanlış görüşü bir keııara bırakırsanız, dört bir 
yanınızda kadroların bulunduğunu göreceksiniz. 

Dördüncüsü, bugün ekonomik inşa, sadece genel savaş görevin
den değil, diğer görevlerden de koparılamaz. Topraklardaki feodal 
ve yarıfeodal mülkiyeti bütünüyle ortadan kaldıııııak, köylülerin 
üretim coşkusunu artırmak ve köylü kitlelerini hızla ekonomik in
şaya çekmek ancak, toprak dağıtımını kapsamlı bir şekilde denetle
mekle2 mümkün olacaktır. İşçilerin hayatını iyileştiı ıııek, onları 
ekonomik inşaya hızla etkin bir şekilde katmak ve köylüler üzerin
deki önderliklerini güçlendirıııek ancak iş yasalarını kararlı bir şe
kilde uygulamakla mümkün olacaktır. Ancak, toprak dağıtımının 
denetlenmesinin yanı sıra, seçimlerde ve teşhir kampanyalannda3 
doğru bir önderlik olursa, hükümet organlarımızı, devrimci savaşta 
ve ekonomik çalışma da dahil, bütün çalışmamızda daha canlı bir 
önderliği gerçekleştirecek şekilde güçlendirmek mümkün olacaktır. 
Halkın siyasi ve kültürel düzeyinin, kültür ve eğitim çalışması yo
luyla yükseltilmesi de ekonomimizin geliştirilmesinde önemli bir 
görevdir. Kızıl Ordu'nun genişletilmesinin bir an bile ihmal edilme
mesi gerektiğini söylemeye gerek yok. Herkes, Kızıl Ordu'nun za
ferleri olmasaydı, ekonomik ablukanın daha da etkili olacağını gö-

2 Kızıl bölgelerde, Toprak Devrimi'nde toprağın gerektiği gibi dağıtılıp dağıtılma
dığını denetlemek amacıyla bir kampanya açıldı. 

3 Teşhir kampanyaları, halkın, demokratik hükümetin görevlilerinin hatalarını or
taya serdikleri demokratik kampanyalardı. 
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rüyor. Ote yandan, ekonomik büyüme ve kitleler için daha iyi bir ha-
yat, hiç kuşkusuz, Kızıl Ordu'nun genişletilmesi ve kitlelerin coşkuy
la cepheye koşmalarını sağlama çalışmasına büyük katkıda buluna-

• • 

caktır. Ozetleyecek olursak, çok önemli olan yeni ekonomik inşa gö-
revi de dahil olmak üzere, yukarıda sözü edilen bütün görevleri ger
çekleştirir ve hepsinin devrimci savaşa hizmet etmesini sağlarsak, o 
zaman hiç kuşkusuz devrimci savaşta zafer bizim olacaktır. 
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KOYLUK BOLGELERDEKI SINIFLARI 
NASIL AYIRT ETMEK GEREKİR?* 

Ekim 1933 

1. Toprak Ağaları 

Toprak ağası, toprağa sahip olan, çalışmayan ya da çok az çalı
şan ve köylü leri sömürerek yaşayan bir kimsedir. Toprak rantı, 
onun başlıca sömürü biçimidir; ayrıca tefecilik yapabilir, işçi çalış
tırabi lir, sanayi ya da ticaretle uğraşabilir. Ama köylülerden toprak 
rantı almak, onun başılca sömürü biçimidir. Kamu topraklarının 
idaresi ve okul topraklarından! kira toplanması, toprak rantı yoluy
la  sömürü sınıflamasına girer. 

İflas etmiş bir toprak ağası, çalışmayıp başkalarını dolandırarak, 
çalıp ç ırparak ya da akrabalarından ve dostlarından yardım görerek 
hayatını sürdürüyorsa ve sıradan bir orta köylüden daha iyi bir du
rumdaysa, gene toprak ağası olarak sınıflandırılacaktır. 

• Mao Zedung Yoldaş, bu belgeyi Ekim 1 933'te, Toprak Devrimi çalışmasında or
taya çıkan sapmalan düzeltmek ve toprak sorununa doğru bir çözüm getiııııek 
için yazdı. O zamanki İşçi ve Köylü Demokratik Merkezi Hükümeti, bunu, köy
lük bölgelerdeki insanlann sınıfsal durumunun belirlenmesindeki öçüleri sapta
yan bir belge olarak kabul etti. 

1 Çin'in köylük bölgelerinde çeşitli biçimde kamu topraklan vardı: Kasaba ya da ilçe 
hükümetine bir klanın soy sop tapınağına, bir Budist ya da Taoist tapınağına, bir 
Katolik kilisesine ya da canıiye ait topr.ıklar; ya da gelirli kamu hizmetlerine, ör
neğin kıtlık yardımına, köprü ve yol yapım ve bakımına ya da eğitime aynlan top
raklar. Uygulamada, bu gibi topraklann çoğu toprak ağalannın ve zengin köy
lülerin denetimindeydi ve köylülerin pek azı bunlann yönetiminde söz salıibiydi. 
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Savaş ağaları, yüksek memurlar, yerel zorbalar ve mütegallibe, 
toprak ağası sınıfının son derece iı1safsız üyeleri ve onun siyasi 
temsilci leridir. Küçük yerel zorbalara ve mütegallibeye, çoğu za
man zengin köylüler arasında da rastlanır. 

Toprak ağalarına toprak rantını toplamada ve mülklerini idare 
etmede yardımcı olan , başlıca gelir kaynağı olarak toprak ağaları
nıı1 köylüleri sömürm�ine bel bağlayan ve sıradan orta bir köylü
den daha iyi duruında olan kimseler, toprak ağalarıyla aynı sınıfla-

• maya gırer. 
Tet·eciler, başlıca gelir kaynakları tefecilik yoluyla sömürü olan 

ve sıradan orta köylüden daha iyi durumda bulunan kimselerdir ve 
toprak ağalarıyla aynı sınıflamaya girerler. 

il. Zengin Köylüler 

Zengin köylü, genel olarak toprağa sahiptir. Ama bazı zengin köy
lüler işledikleri toprağın sadece bir bölümüne sahiptirler, geri kalanı
nı ise başkalarından kiralarlar. Diğer bazılarının ise kendilerine ait hiç 
topraklan yoktur ve bütün topraklarını başkalarından kiralarlar. Zen
gin köylü, genellikle ortalamadan daha fazla ve daha iyi üretim araç
larına, daha fazla seııııayeye sahiptir ve kendisi de çalışır, ama geliri
nin bir bölümü ve hatta önemli bölümü sömürüden elde edilir. Başlı
ca sömürü biçimi, işgücü (uzun süreli işçi) kiralamaktır. Aynca, top
raklarının bir bölümünü kiraya verebilir ve toprak kirası yoluyla da 
sömürüde bulunabilir, ayrıca tefecilik yapabilir ya da sanayi ve tica
retle uğraşabilir. Zengin köylülerin çoğu aynı zamanda kamu toprak
larının idaresiyle de uğraşırlar. Oldukça çok miktarda iyi toprağa sa
hip olan, toprağının bir kısmını işgücü kiralamadan kendisi işleyen, 
ama başka köylüleri toprak kirası, borç faizi ya da başka yollarla sö
müren bir kimse de zengin köylü olarak ele alınmalıdır. Zengin köy
lül.er düzenli bir şekilde sömürüye katılır ve birçoğu gelirlerinin bü
yük bölümünü sömürüden sağlarlar. 
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111. Orta Köylüler 

Pek çok orta köylünün toprağı vardır. Bazıları işledikleri topra
ğın sadece bir bölümüne sahiptir ve gerisini başkalarıııdan kiralar-

• 

lar. Diğer bazılarının ise hiç toprakları yoktur ve bütün topraklarını 
başkalarından kiralarlar. Hepsi de oldukça çok sayıda tarım aracına 
sahiptir. Orta köylü, gelirinin tümünü ya da büyük bölümünü eme
ğiyle sağlar. Genel olarak başkalarını sömürmez ve az da olsa top
rak kirası ve faiz ödemek zorunda olduğundan, çoğu zaman kendi
si başkaları tarafından sömürülür. Ama genellikle işgücünü satmaz. 
B azı orta köylüler (hali vakti yerinde orta köylüler), küçük çapta 
sömürüde bulunurlar, ama bu onların düzenli ya da esas gelir kay
nağı değildir. 

iV. Yoksul Köylüler 

Bazı yoksul köylüler, bir kısım toprağa ve birkaç tarım aracına 
sahiptirler, diğerlerinin ise hiç toprağı yoktur, ama birkaç tarım 
aracı vardır. Genel olarak yoksul  köylüler, üzerinde çalıştıkları top
rağı kiralamak zorundadırlar ve toprak kirası ve borç faizi ödemek 
ve bir ölçüye kadar işgüçlerini kiralamak zorunda oldukları için 
sömürülürler. 

Genel olarak, bir orta köylünün kendi işgücünü satmaya ihtiyacı 
yoktur, oysa yoksul köylü işgücünün bir kısmını satmak zorundadır. 
Bu ,  orta köylüyle yoksul köylüyü birbirinden ayırt etmenin başlıca 
ölçütüdür . 

• 

V. işçiler 
' 

İşçinin (tarım işçisi de dahil) genel olarak hiç toprağı ya da tarım 
araçları yoktur, ama bazılarının çok az miktarda toprağı ve çok az 
sayıda tarım araçları olabilir. İşçiler geçimlerini bütünüyle ya da 
esas olarak işgüçlerini satarak sağlarlar. 
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EKONOMİK SİYASETİMİZ* 

23 Ocak 1934 

. 

Gün geçmiyor ki, Kızıl bölgelerin tam bir çöküntü içinde olduk-
ları söylentisi çıkmasın. Bu söylentiyi yayacak kadar utanmaz olan
lar, sadece, kendi yönetimleri altındaki bölgeleri iflasın eşiğine ge
tiı ıııiş olan Guomindang savaş ağalarıdır. Emperyalistler ve Gu
omindang, Kızıl bölgeleri, şimdi bu bölgelerde ilerlemekte olan 
ekonomik inşa çalışmasını ve kurtuluşa kavuşmuş olan milyonlar
ca işçi ve köylünün sahip oldukları iyi yaşama koşullarını yok et
mek için uğraşmaktadırlar. Bu amaçla şimdiye kadar, askeri ''kuşat
ma ve bastırıııa'' harekatları için gerekli kuvvetleri örgütlemenin 
yanı sıra, insafsız bir ekonomik abluka siyaseti izlemişlecclir. Fakat 
biz de, geniş kitlelere ve Kızıl Ordu'ya önderlik ederek. sadece düş
manın ''kuşatma ve basttmıa'' harekatlarını birbiri ardı sıra bozguna 
uğratmakla kalmadık; aynı .zamanda bu düşmanca ekonomik: ablu
kayı kuıııak amacıyla, ekonomik inşanın gerektirdiği bütün çalış
maları da gücümüz yettiği ölçüde sürdürdük. Bu alanda da birbiri 
ardı sıra birçok başarı sağlaıi·ık. 

Ekonomik siyasetimize yöıı veren ilke, ekonomik inşa için gerek
li bütün çalışmaları gücümüz yertjği ölçüde sürdüııııek ve ekonomik 
kaynaklarımızın dağılımını savaş çabalarımız üzerinde yoğunlaştır
mak. aynı zamanda halkın yaşaıııa koşullarını mümkün olduğu kadar 
iyileştiııııek, ekonomik alanda işçi-köylü ittifakını sağlamlaştuıııak, 

• B:ıı "l\por. Mao Zedung Yoldaş ıardfındaıı Ocak l 934'te Ciangsi eyaletinde Ruy
cin'de toplanan İşçi ve Köylü Temsilcileri 2. Milli Kongresi'ne sunulmuştur. 
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proletaryanın köylülüğe önderlik etmesini sağlamak ve ekonomide 
devlet sektörüııün özel sektör üzerinde önderliğini gerçekleştirme
ye çalışarak ileride sosyalizme geçişin ön koşullarını yaratmaktır. 

Yürütmekte olduğumuz ekonomik inşanın odak noktası, tarım 
ve sanayi üretimini artırmak, dış bölgelerle olan ticaretimizi geııiş
letmek ve kooperatifleri geliştirmektir. 

Kızıl bölgelerde tarım, gözle görülür bir şekilde ilerlemektedir. 
1932 yılıyla karşılaştırıldığında, 1 933 yılında tarımsal üretim Gü
ney Ciangsi ve Batı Fucien'de yüzde 1 5, Fucien-Çeciang-Ciangsi 
sınır bölgesinde ise yüzde 20 artmıştır. Sicuan-Şensi sınır bölgesin
de iyi bir mahsul alınmıştır. Bir Kızıl bölge kurulduktan sonra, ta
rım üretimi genellikle ilk bir iki yıf içinde düşmektedir. l Fakat. top
r�k yeniden dağıtıldıktan, mülkiyet sorunu çözüldükten ve biz üre
t imi özendirmeye başladıktan sonra, köylü kitleleri dal�a büyük bir 
gayretle çalışmakta ve üretim yeniden artmaktadır. Bugün bazı yer
lerde tarım üretimi devrim öncesi düzeyine ulaşmış,. hatta bu düze
yi aşmıştır. Bazı yerlerdeyse sadece devriınci ayaklanmalar sırasın
da ekilmeyen toprakların yeniden işlenmesine baştamakla kalınma
mış, daha önceleri hiç ekilmeyen yeni topraklar da tarıma elverişli 
hale getirilmiştir. B irçok yerde, köylerdeki işgücünün kullanılışını 
düzenlemek için karşılıklı yardım grupları ve çift sürme ekipleri,2 

1 Bir Kızıl bölge kuruldukları sonra ilk bir-iki yıl içinde ıanm üreıiminde genellik
le bir düşüş olıııakıaydı. Bunun başlıca nedeni, toprdk mülkiyeli sorununun he
nüz çözülmemiş ve ıoprağın yeniden dağıtımı sıra�ında )'eni ekonomik düzenin 
ıanıamen kurulnıanıış olması ve bunun sonucunda köylülerin dikkatlerini henüz 
tamamen üretinıe vereınemeleriydi . 

2 Bireysel tarııııa dayaııaıı karşı lıklı yardım gruplan ve çift sümıe ekiple'ri ,  Kızıl böl
gelerdeki köylüler tiırafındaıı işgücünü daha iyi örgütleyerek üretimi kolaylaşıır
m•ık için kurulmaktaydı .  Bu gnıplann üyeleri, gönüllü katılma ve karşılıklı yarar 
i lkesi temelinde, birbirleri için eşit ölçüde çal ışmaktaydılar ya da bir kimse başka
sından görüğü yardıma çalışma�ıyla aynı oranda karşılık yardım veremiyorsa, ara
daki farkı para olarak ödemekıeydi. Bu karşılıklı yardım dışında, ekipler, Kızıl Or
du askerlerinin ailelcriııe yardım eınıeye öııcelik ıanınıiıktiı ve kinısesiz ihtiyarlar 
için iş sırasında yeneıı yemek dışında herhangi bir ücret alnıadan çalışmaktaydılar. 
Bu )·ar<lınıla�nı;ı ünlcnılcri, üreıinıe büyük ölçüde yardınıcı oldukları ve makul bir 
ıemel üzerinde yürütüldükleri için kiılelerin sıcak desteğini kazandı. 
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çift öküzü sıkıntıs111a çare bulmak için de kooperatifler örgütlen
miştir. Bunlardan başka, çok sayıda kadın da üretime katılamktadır. 
Bunların hiçbiri Guomindang zamanı11da gerçekleştirilemezdi. O 
zaman topraklar, toprak ağalarının elinde olduğu için, köylüler ne 
bu toprakları geliştirmeye istekliydiler, il� de ellerinde bunu yapa
bilmek için gerekli araçlar vardır. Ancak toprağı köylülere dağıttı
ğımızdan ve üretimi özendirip ödüllendirdiğimizden beri, köylüler 
canla başla çalışmaya sarılmış ve üretimde büyük başarılar elde 
edilmiştir. Bugünkü koşullarda tarımın ekonomik inşamızda birinci 
sırayı aldığına işaret etmek gerekir; gerek en önemli sorunumuz 
olan yiyecek sorunu, gerekse kumaş, şeker, kağıt ve diğer ihtiyaç 
maddelerinin yapımında gerekli olan keten,  kenevir, şeker kamışı 
ve bambu gibi hammedeleri elde etme sorununu, tarım sayesinde 

• 

çözmekteyiz. Oııııanların korunması ve çiftlik hayvanalrı111n sayısı-
nın artırılması da, tarımın öneml i  bir parçasını meydana getirmek
tedir. Küçük köylü ekonomisi çerçevesi içinde de, belirli önemli ta
rım ürünlerinin üretimiyle ilgili uygun planların yapılması ve köy
lülerin bunları gerçekleştirmeye çalışmak için seferber edilmeleri 
hem mümkün hem de gereklidir. Bu  konuyla daha yakından i lgilen
meli ve bu uğurda daha büyük çabalar harcamalıyız. İşgücü, çift 
öküzleri, gübre, tohum ve sulama gibi üretimin güç ve temel sorun
ların ın çözümünde köylülere etkin bir biçimde önderlik etmeliyiz. 
Bununla ilgili olarak temel görevimiz, işgücünün örgütlü bir biçim
de kullanılmasını düzenlemek ve kadınların tarım işlerinde çalış-

• 

masını teşvik etmektir. Işgücü sorununu çözmek için alınması gere-
ken önlemler, karşılıklı yardım grupları ile çift süı ıııe ekiplerinin 
örgütlenmesi ve işin çok olduğu, ilkbahar ve yaza rastlayan toprağı 
sürme mevsimi boyunca köylük bölgelerde yaşayan herkesin yar
dımcı olmaya teşvik ve seferber edilmesidir. Bir başka önemli so
run da, köylü lerin büyük bir kısmının (yüzde 25 kadarının) çek
mekte olduğu çii"L öküzü skı11 1tısıdır. Öküzü olmaya11 köylüleri, or
taklaşa kullanmak üzere ve satın alınmasına gönüllü olarak katılma 
yoluyla öküz satın almaya teşvik ederek, çift öküzü kooperatifleri-
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nin kurulmasına önem vermel iyiz. Tarımın can damarı olan sulama 
ile de yakından ilgilenilmelidir. Devlet çiftlikleri ya da kollektif 
çiftlikler sorunuı1u elbette henüz ele alamayız. Ancak tarımın geliş
tirilmesini teşvik etmek amacıyla acil olarak çeşitli yerlerde küçük 
deneme çiftlikleri kurmak, tarımsal araştırma okulları ve tarım 
ürünleri sergileri açmak gerekmektedir. 

Düşman ablukası, mallarımızı kendi bölgelerimiz dışında pazar
lamayı güçleştirmiştir. Kızıl bölgelerdeki el sanatları sanayisinin 
birçok dalında, özellikle de tüti.İıj ·işleme ve kağıt yapımında, üre
timde bir düşüş olmuştur. Fakat mallarımızı dışarıya göndermede 
karşılaştığımız zorlukların aşılması tümüyle olanaksız değildir. Ay
rıca bölgelerimizdeki kitlelerin talebinden dolayı geniş bir pazara 
da sahibiz. Öncelikle kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak, ikinci olarak 
da dış bölgelerle ticaret yapmak için el sanatlarını ve belirli bazı sa
nayi dallarını sistemli bir çalışmayla eski düzeylerine getirmeli ve 
geliştirmeliyiz. Son iki yıl içinde ve özellikle de 1933'ün ilk yarı
sından bu yana, birçok el sanatı ve birkaç sanayi dalı, bunlara gös
termeye başladığımız önem ve halkın kurduğu üretici kooperatifle
rinin giderek gelişmesi sonucunda yeniden gelişmeye başlamıştır. 
Bu alanlar içinde en. önemlileri, tütün, kağıt, volfram, kafuru, tarım 
araçları ve gübrelerdir (kireç gibi). Bunlardan başka, içinde bulun
quğumuz koşullarda kendi pamuklu bez, ilaç ve şeker ihtiyacımızı 
karşılamayı da ihmal etmemeliyiz. Fucien-Çeciang-Ciangsi sınır 
bölgesinde, kağıt yapımı, kumaş yapımı ve şeker elde edilmesi gi
bi daha önce var olmayan bazı sanayi dalları kurulmuştur ve bunlar 
iyi çalışmaktadır. Tuz kıtlığını gidermek için güherçileden tuz çı
kartılmaya başlanmıştır. Sanayiyi ayakta tutabilmek için, uygun bir 
planlama gerekmektedir. Dağınık bir el sanaiları sanayisiyle, ayrın
tılı ve kapsamlı bir planlama yapmak elbetteki mümkün değildir. 
Ancak en başta devlet ve kooperatif işletmeleri olmak üzere, belir
li bazı önemli işletmeler içiı1 oldukça ayrıntılı üretim planları yap-
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mak mutlaka gereklidir. Devlet ve kooperatif sanayi işletmelerinin 
her biri, en baştan itibaren hammadde üretimi ve gerek düşman böl
gelerindeki gerekse kendi bölgelerimizdeki pazarlama olanakları 
konusunda doğru tahminler yapmaya dikkat etmelidirler. 

Bugünkü durumda, özel dış ticareti plana uygun olarak örgütle
memiz ve belirli temel maddelerin ticaretini, örneğin tuz ve pamuklu 
kumaş ithalatım, tahıl ve volfram ihracatını ve kendi bölgelerimiz 
iÇinde tahıl ikmalinin düzenlenmesini, devletin doğrudan ele alması 
özellikle gereklidir. Bu yönde bir çalışma ilk olarak Fucien-Çeciang
Ciangsi sınır bölgesinde yapıldı ve 1 933 İlkbahar'ında da Merkezi 
Bölge'de bir çalışmaya başlandı. Dış Ticaret Bürosu'nun ve diğer ku
rumların kurulmasıyla bu konuda ilk başarılar elde edilmiştir. 

Ekonomimiz, devlet işletmeleri, kooperatif işletrrieleri ve özel 
işletmeler olmak üzere üç sektörden meydana gelmektedir. 

Bugün için, devlet işletmeleri, mümkün ve zorunlu olanla sınır
lıdır. Devletin yönettiği sanayi ve ticaret büyümeye başlamıştır ve 
bunların önünde sınırsız gelişme olanakları bulunmaktadır. 

Ekonominin özel sektörüne gelince, bunu engellemeyecek, hat
ta hükümetimizin koyduğu yasal sınırları çiğnemediği sürece, özel 
sektörü ilerletecek ve teşvik edeceğiz. Çünkü, bugünkü aşamada 
özel teşebbüsün gelişmesi devletin ve halkın çıkarları açısından zo-

• •  
runludur. Ozel teşebbüsün bugün ağır basmakta olduğunu ve kaçı-
nılmaz olarak daha oldukça uzun bir süre ekonomi içinde hakim bir 
yer kaplamaya devam edeceğini söylemeye bile gerek yok. Bugün 

-

Kızıl bölgelerdeki özel işletmeler, küçük çaplı işletmelerdir . 
• 

Kooperatif işletmeleri hızla büyümektedir. Ciangsi ve Fuci-
en'deki 1 7  il için Eylül 1 933'te verilen rakamlara göre, değişik tür
den toplam 1423 kooperatif bulunmaktadır ve bunların toplam ser
mayesi 300 bin yuanın üzerindedir. Tüketici kooperatifleri ve tahı l  
kooperatifleri listenin başında yer almakta, bunları üretici koopera
tifleri izlemektedir. Kredi kooperatifleri daha yeni çalışmaya başla-
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mışl ır. Kooperatif ve devlet işletmeleri ar::ısıııda eşgüdüın s<1ğl::ıı1-

dıktaı1 ve buıılar uzuıı bir süre büyümeye devam ettikten soııra, eko
nomimizde ınuazzam bir güç haline gelecek, giderek özel sektör 
üzerinde üstünlük kazanacak ve ona önderlik edeceklerdir. Bu yüz
den devlet işletmeleriııin mümküıı olduğu kadar geliştirilmesi ve 
kooperat if işletmelerinin de yaygın bir şekilde geliştirilmesi, özel 
teşebbüsün gelişmesinin teşvik edilmesiyle el ele yürümelidir. 

Devlet işletmelerini geliştiııııek ve kooperatiflere yardıın etmek 
için, kitlelerin desteğiyle üç milyon yuan değerinde ekonomik inşa 
tahvili çıkardık. Bu şekilde kitlelerin gücüne dayanmak, bugün 
ekonomik inşa için gerekli mali kaynakların bulunması sorununun 
biricik çözüm yoludur. 

Gelirlerimizi, ekoııomiyi geliştirmek yoluyla, artırmak, mali si
yasetimizin temel ilkelerinden biridir. Bu siyaset daha şimdiden Fu
cien-Çeciang-Ciangsi sınır bölgesinde gözle görülür sonuçlar ver-

• 

miştir ve Merkezi Bölge'de de bu yönde gelişmeler görülmeye baş-
lanmıştır. Bu ilkeyi titiz bir şekilde uygulamak, mali ve ekonomik 
örgütlerimizin görevidir. Bu konuyla ilgili olarak, devlet bankasının 
para basmasının öncelikle ekonomik gelişmenin ihtiyaçlarına da
yanmasına, salt mali ihtiyaçlara ise sadece ikincil derecede bağlı ol
masına çok dikkat etmeliyiz. 

Hükümet harcamalarımıza yön veren ilke, tutumluluk olmalıdır. 
Bütün yönetim görevlilerine, yolsuzluk ve savurganlığın çok büyük 
suçlar olduğu kavratılmalıdır. Yolsuzluk ve savurganlığa karşı açtı
ğımız kampanyalarda daha şimdiden bazı sonuçlar elde edilmiştir, 
ancak bu konuda daha fazla çaba harcamak gerekmektedir. Her ku
ruşun, savaş çabalarımız, devrimci davamız ve ekonomik inşamız 
için tasarruf edilmesi ilkesi, muhasebe sistemimize rehberlik etme
lidir. Devlet gelirlerini harcama yöntemlerimiz, Guomiııdang'ın 
yöntemlerinden kesinlikle farklı olmalıdır. 
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Ülkenin ekonomik bakımdan bir felaketin içine düştüğü bir sı
rada, yüz milyonlarca insan aç lık ve soğuğun getirdiği korkunç zor
luklarla pençeleşirken, bölgelçrimizdeki halk hükümeti bütün bu 
güçlüklere karşın devrimci savaş uğrunda, mil letin çıkarları uğrun
da ekonomik inşayı sebatla ve hızla yürütmektedir. Durum gayet 
açıktır; ancak emperyalizmi ve Guomi11dang'ı yenilgiye uğratarak 
ve planlı ve örgütlü bir biçimde ekonomik inşayı gerçekleştirerek, 
bütün Çin halkını bu görülmemiş felaketten kurtarabil iriz. 
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KİTLELERİN REFAHIYLA İLGİLENİN, 
ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNE DİKKAT EDİN* 

27 Oc·ak 1934 • 

Yoldaşların tartışmalar sırasında gereken önemi vermedikleri ve 
üzerinde durulması gerektiğine inandığım iki sorun var. 

Birinci sorun, kitlelerin refahıyla ilgilidir. 
Bugün merkezi görevimiz, geniş kitleleri devrimci savaşa katıl

maya seferber etmek, böyle bir savaşla emperyalizmi ve Guomin
dang'ı devirmek, devrimi bütün ülkeye yaymak ve emperyalizmi 
Çin'den kovmaktır. Bu  merkezi göreve yeteri kadar önem vermeyen 
bir kimse, iyi devrimci kadro değildir. Eğer yoldaşlarımız bu görevi 
gerçekten kavrıyor ve devrimin ne pahasına olursa olsun bütün ülke
ye yayılması gerektiğini anlıyorlarsa, o zaman geniş kitlelerin acil çı
karları ve refahı sorununu hiçbir şekilde göz ardı etmemeli ya da kü
çümsememelidirler. Çünkü, devrimci savaş, kitlelerin savaşıdır; an
cak kitleler seferber edilerek ve onlara dayanılarak yürütülebilir. 

Eğer halkı, sadece savaşı yürütmek için seferber eder ve başka 
hiçbir şey yapmazsak, düşmanı yenmeyi başarabilir miyiz? Elbette 
ki hayır. Eğer kazanmak istiyorsak, daha pek çok şey yapmamız ge
rekir. Köylülerin toprak mücadelesine önderlik etmeli ve onlara 
toprak dağıtmalıyız; onların çalışma şevkini yükseltmeli ve tarım 
üretimini artırmalıyız; işçilerin çıkarlarını korumalı ;  kooperatifler 
"' Bu yazı, Ocak l 934"te Ciangsi eyaletinde Ruycin'de toplanan işçi ve Köylü Tem-

silcileri 2 .  Milli Kongresi'nde Mao Zedung Yoldaş tarafından yapılan kapanış 
konuşmasının bir bölümüdür. 
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kurmalı ;  dış bölgelerle ticareti geliştirmeli ve kitlelerin karşılaştık
ları sorunları, yani yiyecek, g iyecek, koı1ut, yakacak, pirinç, ye
meklik yağ ve tuz, hastalık ve sağlık, evlenme gibi sorunları çöz
meliyiz. Kısacası kitleleri11 günlük hayatındaki bütün pratik sorun
lara öı1em verıneliyiz. Eğer bu sorunlarla i lgilenir, bunları çözer ve 
kitlelerin iht iyaçlarını karşılarsak, kitlelerin refahı11ı gerçekten sağ
larız ve onlar da gerçekten bizim ya11 ımızda saf tutar ve bizi içteı1-
likle desteklerler. Yoldaşlar, o zaman onları devrimci savaşa katıl
mak üzere harekete geçirebilir miyiz? Elbette geçirebiliriz . 

• 

Oysa kadrolarımızdan bazılarında görülen eğilim şudur: Onlar 
sadece Kızıl Ordu'nun genişletilmesinden, ulaşım birliklerinin büyü
tülmesinden, toprak vergisinin toplanmasından ve tahvil satışından 
söz etmektedirler; diğer sorunlara gelince, bunları ne tartışmakta ne 
de bunlara ilgi duymaktadırlar, hatta bu sorunları bütünüyle yok say
maktadırlar. Örneğin, Tingçov Şehir Yönetimi'nin sadece Kızı l  Or
du'nun genişletilmesi ve ulaşım birlikleri için kitlelerin seferber edil
mesiyle tığr�ştığı, kitlelerin refahıyla ilgili sorunlara ise en ufak bir 
ilgi göstermediği dö11emler oldu. Tingçov şehri halkının yakacak 
odunu yoktu, kapitalistler istifçilik yaptığı için piyasada tuz bulun
muyordu, bazılarının başlarını sokacak evi yoktu ve pirinç hem kıt 
hem de pahalıydı. Bunlar, Tingçov'daki halk kitlelerinin pratik so
runlarıydı ve onlar bu sorunların çözüınü konusunda sabırsızlıkla 
bizden yardım beklemekteydiler. Fakat, Tingçov Şehir Yönetimi bu 
sorunlardan hiçbirini ele almadı. İşte bu yüzden, ıjehi

.
rde yeni işçi ve 

köylü temsilcileri meclisi seçildiği zaman, meclisin ilk birkaç top
lantısında kitlelerin refahıyla ilgili sorunlar bütünüyle yok sayılarak 
sadece Kızıl Ordu'nun genişletilemsi ve ulaşım birlikleri için kitlele
rin seferber edilmesi konuları tartışılınca, yüz ya da daha fazla tem
silci toplantılara katılmakta isteksiz davrandı ve bunun sonucunda 
meclis toplanamaz hale geldi. Sonuçta, Kızıl Ordu'nun genişletilme
si ve ulaşım birlikleri için kitlelerin seferber edilmesi konularında da 
çok az şey yapılabildi. B irinci sorun buydu. 
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Yoldaşlar! iki örnek kasaba hakkı11da dağıtılaı1 broşürleri her
halde okumuşsunuzdur. Oralarda durum tamamen farklıdır. Ciaı1g
si'deki Çangang kasabasından 1 ve Fucien'deki Caysi kasabasından2 
Kızıl Ordu'ya katılanların sayısının çokluğuna bakın !  Çangang'da 
genç, erkek ve kadınların yüzde 80'i Kızıl Ordu'ya katılmıştır; bu 
oran Caysi'de yüzde 88'dir. Buralarda büyük miktarda tahvil satışı 
da olmuştur. Nüfusu 1500 kişi olan Çangang'da 4500 yuan değerin
de tahvil satılmıştır. Diğer alanlarda da çok şey yapı lmıştır. Bunla
rın nedeni nedir? Birkaç örnek, durumu açıklığa kavuşturacaktır. 
Çangang'da yoksul bir köylünün evinde bir buçuk odanın  tahrip ol
masına yol açan bir yangın çıkınca, kasaba yönetimi, bu köylüye 
para yardımı yapmaları için kitlelere çağrıda bulundu. Başka bir ör
nek de, açlıktan ölmek üzere olan üç kişiye kasaba yönetiminin ve 
karşılıklı yardım derneğinin derhal pirinç vermesidir. Geçen yaz 
görülen kıtlık sırasında, kasaba yönetimi kitlelerin bu derdine çare 
bulmak için, 200 /i'den daha uzakta bulunan Gonglue i l inden3 pi
rinç temin etti . Caysi'de de benzer şekilde çok başarılı bir çalışma 
yapıldı. Bu şekilde davranan kasaba yönetimleri, bize gerçekten ör
nek olmaktadır. Onlar, bürokratik önderlik yöntemlerine sahip olan 
Tingçov Şehir Yönetimi'nden tamamen farklıdır. Çangang ve Cay
si kasabalarını örnek almalı, Tingçov şehrindekiler gibi bürokratik 
önderlere ise karşı çıkmalıyız. 

Toprak ve işgücü sorunlarından yakacak, pirinç, yemeklik yağ 
ve tuza varana dek kitlelerin refahıyla ilgili bütün konulara yakın 
bir ilgi göstermemizi bu kongreye ciddiyetle öneriyorum.  Kadınlar 
toprağı süııııeyi ve tırmık çekmeyi öğrenmek istiyorlar. Onlara bu
nu öğretmek için kimi bulabiliriz? Çocuklar okula gitmek istiyorlar. 

1 Çangank kasabası, Ciangsi eyaletinde, Singguo ilindedir. 
2 Caysi kasabası, Fucien eyaletinde, Şanhang i l indedir. 
3 Gonglue ili o zaman Ciııngsi"deki Kızıl bölgede bulunmaktaydı ve Cian ilinin gü

neydoğusundaki Dunggu ka.�aba.�ı i l in nıerkeziydi. Bu ile, Kızıl Ordu'nun 3. Ko
lordu Komutanı olan ve 1 93 1  Ekim'iııde burada hayatını feda eden Huang Gon
lue Yoldaş'ın ismi verilnıişti . • 
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ilkokullar açtık mı? Şuradaki tahta köprü çok dardır ve üstünden 
geçenler aşağıya düşebilirler. Köprüyü onarmamız gerekmez mi? 
Birçok kimse çıban ve başka hastalıklardan acı çekiyor. Bu  konuda 
ne yapacağız? Kitlelerin refahını  ilgilendiren bu gibi sorunların tü
münü gündemimize almalıyız. Bu sorunları tartışmalı , kararlar alıp 
bunları uygulamalı ve nasıl uygulan_dıklarını denetlemeliyiz. Kitle
leri, onların çıkarların ı  temsil ettiğimize, hayatlarımızı onların ha
yatlarıyla sıkıca birleştirmiş olduğumuza ikna etmeliyiz. Kitlelerin 
bu noktalardan hareket ederek, ortaya koymuş olduğumuz daha ile
ri görevleri, devrimci savaş görevlerini kavrayacak düzeye ulaşma
larına yardımcı olmalı ve böylece devrimi destekleyip bütün ülke
ye yaymalarını ,  siyasi çağrılarımıza gerekli tepkiyi gösteı ıııelerini 
ve devrimin zaferi için sonuna kadar mücadele etmelerini sağlama
lıyız. Çangang'da kitleler ' 'Komünist Partisi gerçekten iyi !  Bizim 
için her şeyi düşünmüş'' demektedirler. Çangang· kasabasında yol
daşlar hepimize örnek olmaktadırlar; onlar hayran.olunacak kişiler
dir. Savaş seferberliği için yaptıkları çağrıları destekleyen geniş kit
lelerin gerçek sevgisini kazanmışlardır. Kitlelerin desteğini kazan
mak istiyor muyuz? Onlardan bütün güçlerini cepheye veı ıııelerini 
istiyor muyuz? Eğer bunları  istiyorsak, onlarla birlikte olmal ı ,  coş
ku ve insiyatiflerini harekete geçirmeli ,  onların refahıyla ilgilenme
l i ,  çıkarları için ciddiyet ve içtenlikle çalışmalı ve üretimde ve gün
lük hayatta karşılaştıkları bütün sorunları -tuz, t:ıirinç, konut, giye
cek, doğum vb. sorunlarını- çözmeliyiz. Böyle yaparsak, kitleler 
bizi mutlaka destekleyecek ve devrimi, en değerli varl1kları, bizzat 
kendi hayatları olarak göreceklerdir. Guomindang'ın Kızıl bölgele
re saldırması halinde, Guomindang'la sonuna kadar savaşacaklardır. 
Bu konuda kuşkuya yer olamaz; çünkü düşmanın birinci, ikinci, 
üçüncü ve dördüncü "kuşatma ve bastırma'' harekatlarını ezmiş ol
duğumuz açık bir gerçek değil midir? 

Guomindang, şimdi can havliyle, yıkılmaz kaleler olarak gördü
ğü ''kaplumbağa kabukları ' 'nı inşa ederek bu koruganlarda mevzi-
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lenmeye dayanan bir savaş siyaseti4 izlemektedir. Yoldaşlar! Bun
lar gerçekten yıkılmaz kaleler midir? Hiç de değil! ,Feodal impara
torların binlerce yıl boyunca içinde yaşadıkları sarayları düşünün, 
bunlar surları ve hendekleriyle güçlü görünmüyorlar mıydı? Buna 
karşın, kitleler ayaklanınca birbiri ardı sıra yerle bir oldular. Rus 
Çan, dünyanın en zalim hükümdarlarından biriydi; ama proletarya 
ve köylülük devrim için ayaklanınca, Rus Çarı'ndan geriye ne kal
dı? Hiçbir şey ! Ya onun yıkılmaz kaleleri? Hepsi yerle bir edildi. 
Yoldaşlar! Gerçekten yıkılmaz olan kale nedir? Kitlelerdir, devrimi 
gerçekten ve içtenlikle destekleyen ve milyonlarca ve milyonlarca 
halktır. Ne olursa olsun h içbir gücün ezemeyeceği gerçekten yıkıl
maz kale, işte budur. Karşıdevrim bizi ezemez; aksine biz onu eze
ceğiz. Milyonlarca halkı, devrimci hükümetin etrafında toplayarak 
ve devrimci savaşımızı genişleterek karşıdevrimi tamamen yok 
edecek ve bütün Çin'i ele geçireceğiz. 

İkinci sorun, çalışma yöntemlerimizle ilgilidir. 
B iz, kitlelerin hayatının olduğu gibi, devrimci savaşın da önder

leri ve örgütleyicileriyiz. Devrimci savaşı örgütlemek ve kitlelerin 
yaşama düzeyini yükseltmek, başlıca iki görevimizdir. Bu konuyla 
ilgili olarak, çalışma yöntemleri gibi ciddi bir sorunla karşı karşıya 
bulunmaktayız. Görevleri saptamak yetmez, aynı zamanda bunları 
yerine getiııııek için uygulanması gereken yöntemler sorununu da 
çözmek zorundayız. Eğer görevimiz bir ırıııağı geçmek ise, bunu 
köprü yada sandal olmadan yapamayız. Köprü ya da sandal sorunu
nu çözmeden ıııııağı geçmekten söz etmek boştur. Yöntem sorunu-
4 Kızıl bölgelerin çevresinde koruganlann inşa edilmesi, 1 933 Temmuz'unda Ci-

angsi eyaletinde Luşan'da toplanan askeri konferansta, Çan Kayşek tarafıdan b<:
şinci "kuşatma ve bastıı ıııa" harek§tı için yeni bir askeri taktik ·olarak saptanmış
tı. 1 934 Ocak ayı sonuna kadar Ciangsi eyaletinde toplam olarak aşağı yukan 
2900 korugan inşa edildi. Daha sonra Japon saldırganları da, Sekizinci Yol Or
dusu'na ve Yeni Dördüncü Ordu'ya kaşı aynı taktiği uyguladılar. Tecrübeler, ko
ruganlardan yararlanma şeklindeki karşıdevrimci taktiğin, Mao Zedung Yol
daş'ın halk savaşı stratejisine bağlı kalınarak tamamen boşa çıkaratılıp yenilgiye • 
uğratılabileceğini ortaya koymuştur. 
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ııu çö1.111ede11, görev hakkıııda konuşmak yaraı·sızdır. Eğer Kızıl Or
du'yu geııişletme çalışmasına önderlik etmeye önem vermez ve 
yöııteınlerimize özel bir dikkat göstermezsek, ''Kızıl Ordu 'yu geniş
leteliın'' sözüııü bin defa da tekrar etsek, bu görevi hiçbir zaınan ba
şaraınayız. Eğer görevleri yerine getirme yöıııemlerine ilgi göster
meden, bürokratik çalışma yönteınleriyle mücadele edip pratik ve 
somut yöntemler beıı iınsemedeıı ve buyrukçu yöntemleri bir kena
ra bırakıp sabırla ikna yöııtemini benimsemeden sadece görevleri 
sapt�1makla yetiııirsek, diğer alaıılardaki, örııeğin toprak dağıtımı
nın deııetleıımesiııde ekonoıııik inşada, kültür ve eğitimde ya da ye
ni bölgelerde ve sıııırlarımızııı dışıııdaki bölgelerde yürüttüğümüz 
çalışmalardaki görevlerimizi de başaramayız. 

Singguo'daki yoldaşlar çok iyi bir çalışma yapmışlardır ve örnek 
işçiler olarak övgüyü hak etmektedirler. Kuzeydoğu Ciangsi'deki 
yoldaşlar da ayııı şekilde iyi bir çalışma yapmışlardır ve onlar da ör
nek işçilerdir. Her iki bölgedeki yoldaşlar da, kitlelerin refahı soru
nunu devrimci savaş sorunuyla birleşt irerek, devrimci çalışma yön
temleri ve devrimci görevlerin başarılması sorunlarını birlikte çöz
mektedirler. Onlar, sorunları büyük bir dikkatle çözerek ve devrim
ci sorumluluklarını ciddiyetle üstlenerek titiz bir şekilde çalışmak
tadırlar; onlar, hem devrimci savaşı hem de kitlelerin refahının sağ
lanmasıııı başarılı bir şekilde örgütlemekte ve yönetmektedirler. 
Yoldaşlarımız, Fucien eyaletinııdeki Şaııhang, Çangting ve Yung
ding illeriniıı bazı kısımlarıııda; Siciang'da ve Güney Ciangsi eya
letindeki diğer bölgelerde, Hunan-Ciangsi sıııır bölgesindeki Ça
ling, Yungsiıı ve Cian illeriniıı bazı kısımlarıııda; Hunan-Hubey-Ci
angsi sınır bölgesindeki Yaııgsin ilinin bazı kısıınlarında; Ciaııgsi 
eyaletiııin diğer birçok ilindeki bölge ve kasabalarla, doğrudan mer-

•• 
kezi hükümctimizin yöııetimi altıııda bulunan Ruycin ilinde ve di
ğer yerlerdeki çalışınalarıııda da ilerlemeler kaydetmişler ve övgü
yü lıak etmişlerdir. 
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• • 

Onderliğimiz altıııdaki bütü11 bölgelerde, kuşkusuz, kitlelerin 
içinden çıkmış birçok etkin kadro ve mükemmel yoldaşımız buluı1-
maktadır. Bu yoldaşlar, çalışmalarımızın zayıf olduğu yerlerde yar
dımcı olmak ve henüz başarılı bir çalışma yürütmeyen yoldaşlara 
yardım etmekle sorumludurlar. Büyük bir devrimci savaşın içinde 
bulunmaktayız; düşmanın büyük çaptaki ''kuşatma ve bastırma'' ha
rekatlarını ezmek ve devrimi ülkenin her yanına yaymak zorunda
yız. Bütün devrimci kadrolara çok büyük sorumluluk düşmektedir. 
Bu kongreden sonra, çalışmalarımızı geliştirınek için etkili önlem-

• 

ler almalıyız. ileri bölgeler daha da ileri bir hale gelmeli, geri böl-
geler ise ileri bölgelere yetişmelidir. Çangang gibi binlerce kasaba 
ve S ingguo gibi birçok il yaratmalıyız. Bunlar bizim kalelerimiz 
olacaktır. Bu kalelerden çıkarak, düşmanın "kuşatma ve bastırma" 
harekatlarını ezmek ve ülke çapında emperyalizmin ve Guomin
dang'ın hakimiyetini devirmek yolunda ilerleyeceğiz. 
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JAPONLARA KARŞI SAVAŞMAK İÇİN 
• • • • • • • 

ÇIN iŞÇi VE KOYLU KIZIL ORDUSU'NUN 
• • • • • • • • • • • • • • 

KUZEYE YURUYUŞU UZERINE BiLDiRi* 
( 1 934) 

iğrenç Japon emperyalizmi . . .  Çin'i bir sömürgesi haline 
getirmek ve Çin halkını, sonsuza dek, Japon haydutannın katliam, 
talan, sömüııııe ve ayaklar altına almalarının acısını çekmeye 
mahkum yurtsuz köleler haline getiııııek istiyor. 

Guomindang militaristlerinin -Çan Kayşek, Çang Hsüeh Liang 
ve bütün ötekiler- Japon emperyalizminin istilasına karşı tepkileri, 
ülkeyi teslim edip satmak oldu . . .  "Japonlarla savaşacak güç yok'' 
sloganı altında, tüm Çin'de tek anti-Japon ve antiemperyalist 

• 

hükümet olan Çin Sovyet Hükümeti ile Çin işçi ve Köylü Kızıl 
Ordusu'na aralıksız ''tecrit etme kampanyaları'' açtılar. Bütün bun
lar kanıtlıyor ki, Guomindang, Japon emperyalizminin en sadık 
köpeği ve Guomindang militaristleri, tüm Çin tarihinin en büyük 
hainleridir. Japon emperyalizminin sürekli saldırıları karşısında, 
Çin Sovyet Hükümeti tekrar tekrar ulusal devrimci bir savaş için, 
Çinli yığınları silahlanmaya çağırmıştır . . .  ve Japon emperyal
izmine karşı doğrudan bir çarpışma için hazırlanmaktadır. Üç 
koşul atında Sovyet Hükümeti, Çin'in herhangi bir yerinde herhan
gi bir silahlı kuvvetle askeri operasyonlara . . .  i l işkin bir anlaşmayı 
sonuca bağlamak istemektedir. Guomindang'ın saldırıları bizim 
Sovyet Hükümeti'mizinin Japon emperyalist haydutlarını ,  Çin'dcn 

* Aynı ad altında l 934'te yayımlanan bildiriden alınmıştır. 
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sürüp çıkarabilmesi için, Çin'in bütün yığın larıyla doğrudan 
birleşmemizi ve kuzeybatıdaki anti-Japon gönüllüleriyle birilikte 
Japon emperyalizmine karşıdevrimci bir savaş sürdürmemizi 
olanaksız kılmaktadır. 

• 
Bu yüzden, eğer Çin Sovyet Hükümeti ve Çin işçi ve Köylü 

Kızıl Ordusu, Japon emperyalizmine karşı savaşmak için bütün 
kuvvetlerini saferber edecekse, bize saldıı ıııakta olan milyonlarca 
mevcutlu Guomindang haydut birlikleriyle kanl ı  bir savaşa 
girişmekten başka bir şey yapamaz. Yeniden ayaklar altında çiğnen
memesi ve emperyalistlerin köpekleri olan Guomindang haydutları 
tarafından satılmaması için, emperyalist boyunduruğundan zaten 

• 

kurtarılmış olan özgür Sovyet alanını, o, ancak bu biçimde koruya-
bilir ve sürdürebilir. Guomindang haydut birlikleriyle sayısız kaı1lı 
çarpışn1aların bir sonucu olarak yaratılmış olan devrimci antiem
peryalist üsleri, kesin olarak bırakmayacağız. Ama Çin Sovyet 
Hükümeti, Japon emperyalizminin eline düşen Çinli halkın yıkımını 
asla el kavuşturup seyredemez. Çin Sovyet Hükümeti ve Çin İşçi 
ve Köylü Kızıl Ordusu, hiçbir zorluktan korkmaksızın ve en büyük 
kararlı l ıkla, Japonara karşı savaşmak üzere bir ileri koruyucu 
müfrezeyi kuzeye doğru gönderiyor. Eğer bu müfreze, i leri 
sürdüğümüz üç koşulu kabul edecek herhangi silahlı bir kuvvetle 

• 

karşılaşırsa, bizim işçi ve Köylü Kızıl Ordusu'nun ana birlikleri, 
Japonlara karşı ortak bir savaşımda, Çin'deki bütün si lahlı kuvvetler
le birleşmek için bu ileri koruyucu müfrezeyi izleyecektir. Daha 
somut olarak, Çin Sovyet Hükümeti şunları önermektedir: 

1 )  Tüm Çin'in Guomindang Hükümeti'nce . . .  satılmasına kesin
likle karşı çıkmak . . .  

2) Japonlarla diplomatik i lişkilerin hemen kesilmesini ilan 
etmek . . .  

3) Anti-Japon halk gönüllü birl ikleri ve geri llaları örgütlemek 
içi11, Guomindarig tophaneleri ile fabrikalarında bulunabilecek 
silahlarla ve aynı zamanda ithal edilen silahlarla, Çin'in bütün 
yığınlarına kendilerini silahlandırmaları çağrısında bulunmak . . .  
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4) Japon emperyalistleri ile Çinli hainlerin bütün işletmelerini 
ve mülklerini kamulaştırmak . . .  

5)  Her yerde yığınların anti-Japon grupların ı  örgütlemek . . .  
B ırakın emperyalizmin köpekleri, Guomi11da11g, ü lkeyi satmakta 
olan Guomindang hainleri, ''Japonlarla savaşacak güç yok'' diye 
bağıradursunlar. Çin'in bütün yığınlarını, Japonlara karşı seferber 
ederek; Çin'in bütün yığın larını, Japonlara karşı silahlandırarak; 
Çin'in bütün yığınlarını ,  Japonlara karşı birleşt irerek; Japon 
emperyalizmi ile Guomindang'ın hainler takımını devirmek için 
güç kazanacağız! 

Çin Sovyetleri Geçici Merkez Hükümeti Başkanı 
MAO ZEDUNG 

Çin İşçi ve Köylü Kızıl Ordusu Askeri Komite Başkanı 
ÇU TE 

15 Temmuz 1934 
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JAPON EMPERYALİZMİNE KARŞI 
TAKTİKLER ÜZERİNE* 

27 Aralık 1935 

• •  

Bugünkü Siyasi Durumun Ozellikleri 

Yoldaşlar! S iyasi durumda artık büyük bir değişiklik olmuştur. 
Partimiz bu değişen durumun ışığında görevlerini saptamış bulunu
yor. 

Bugünkü durum nedir? 
Bugünkü durumun başlıca özelliği, Japon emperyalizminin 

Çin'i bir sömürge haline getirıııek istemesidir. 
Hepimizin bildiği gibi yüz yıla yakın bir süredir Çin, birçok em-

* Bu ropor, Mao Zedung Yoldaş tarafından Kuzey Şensi'de bulunan Vayaobao'da, 
Merkez Konıitesi Siyasi Bürosu'nun 1 935 Aralık'ındaki toplantısından sonra ya
pılan Parti eylemcileri konferansında okunmuştur. Çin Komünist Partisi Merkez 
Komitesi tarafından düzenlenen toplantıların en önemlilerinden biri olan bu top
lantıda, Çin milli burjuvazisinin Japonya'ya kaşı ortak mücadelede işçi ve köy
lülerin bir müttefiki olamayacağı konusundaki Parti içindeki hatalı görüş eleşti
rildi ve milli birleşik cephenin taktikleri saptandı. Siyasi Büro'nun kararlar teme
linde Mao Zedung Yoldaş, Japonya'ya karşı direnilmesi koşuluyla milli burjuva
zi ile yeniden bir mili birleşik cephe kurulmasının mümkün ve önemli olduğunu 
aynntılı bir şekilde açıkladı. B u  birleşik cephede Komünist Partisi'nin ve Kızıl 
Ordu'nun oynayacağı önder rolün belirleyici önemi üzerinde durdu. Çin Devri
mi'nin uzun süreli niteliğine işaret etti ve Parti içinde öteden beri var olan ve Par
ti ile Kızıl Ordu'nun İkinci Devrimci İç Savaş sırasında uğradığı ciddi yenilgile
rin terAel nedeni olan, devrime karşı dar görüşlü, kapalı-kapıcı ve aceleci bir tu
tum takınmak eğilimini eleştirdi. Aynı zamanda Cen Dusiu'nun sağ oportünizmi
nin sonucu olarak devrimin l 927'de yenilgiye uğramısından çıkan tarihi derse 

221 



peryalisl devletin ortak boyunduruğu altında bulunaıı yarısömürge 
bir ülke olmuştur. Çin halkının emperyalizme karşı mücadelesi ve 
emperyalist devletler arasındaki çatışmalar sayesinde, Çin, yarıba
ğımsız bir durumda kalmayı başarabilmiştir. Birinci Dünya Savaşı, 
Japon emperyalizmine bir süre için Çin'e tek başına hakim olına fır
satını sağladı. Ancak Çin'i Japonya'ya teslim eden barış antlaşması 
ve o zamanın baş haini Yuan Şikay l tarafından imzalanan Yirmi bir 
Talep,2 Çin halkının Japoıı emperyalizmine karşı mücadelesi ve di
ğer emperyalist devletlerin müdahalesi sonucunda kaçınılmaz ola
rak geçerliliğini yitirdi. 1922 yılında ABD'nin çağrısı üzerine Was
hington'da yapılan Dokuz Devlet Konferansı'nda Çin'i bir kez daha 

Partinin dikkatini çekti ve Çan Kayşek:in kaçınılmaz olarak devrimci güçleri bal
talanıaya çalışacağını gösterdi .  Böylece Partinin yeni durumda sorunları berrak 
bir şekilde göremisini ve Çan Kayşek'in sayısız entirikalarına ve pek çok silahlı 
saldırısına karşın, devrimin güçlerinin kayıp vermemesini sağladı. Merkez Ko
mitesi Siya.�i Bürosu'nun 1935 Ocak'ında Guycov eyaletindeki Zunyi'de yapılan 
genişletilmiş bir oturumunda, önceki "sol" oportünist önderliğin yerine başında 
Mao Zedung Yoldaş'ın bulunduğu yeni bir Merkez Komitesi önderl iği getirildi. 
Bununla birlikte bu toplantı, Kızıl Ordu'nun Uzun Yürüyüşü sırasında yapıldı
ğından sadece en acil a.�keri sorunlar ve Merkez Komitesi'nin sekreterliği ile 
Devrimci Askeri Konıisyonu'nun örgütlenmesi konularında karar vermekle sınır
l ı  kaldı. Ancak Uzun Yürüyüşün sona erip Kızıl Ordu'nun, Kuzey Şensi'ye ulaş
ması üzerinedir ki Parti Merkez Komitesi, siya.�i alandaki taktiklerle ilgili çeşit
li sorunları düzenli bir şekilde ele almak olanağını bulabildi. Mao Zedung Yol
daş bu raporda, bu sorunlann son derece kapsamlı  bir tahl ilini yapmıştır. 

1 Yuan Şikay, Çing Hanedanı'nın son yıllannda, kuzeyli savaş ağalannın başı duru
mundaydı. Çing Hanedanı, 1 9 1 1  Devrimi'yle yıkıldıktan sonra cumhuriyetin 
başkanlığını ga.�p ederek büyük toprak ağa.�ı ve büyük komprador sınıflannı 
temsil eden kuzeyli savaş ağalannın ilk hükümetinin kurulmasını sağladı. Bunu, 
karşıdevrinıci silahlı kuvvetine ve emperyalistlerin desteğine dayanarak ve o 
sırada devrinıe önderlik eden burjuvazinin uzlaşmacı niteliğinden yararlanarak 
başardı .  1 9  l 5 'te kendini imparator i lan etmek istedi ve Japonların desteğini 
sağlanıak için, Çin'in tek efendisi olmak isteyen Japonya'nın ileri sürdüğü Yiııııi 
bir Talebi kabul etti . Aynı yılın Aralık ayında tahta çıkmasına karşı Yunnan 
eyaletinde bir ayaklanma patlak verdi; ayaklanma derhal ülke çapında bir ilgi ve 
destek gördü. Yuan Şikay, 1 9 1 6  yılının Haziran ayında Pekin'de öldü. 

2 Yuan Şikay Hükünıeti'nden yerine getirilnıesi istenen Yinııi Bir Talep, Japon 
emperyalistleri tarafından 1 8  Ocak 1 9 1 5'te ileri sürülmüştü: 7 Mayıs'ta bir ülti
matom göndererek kırk sekiz saat içinde bir cevap verilmesini istediler. Talepler 
beş bölüme aynlmıştı. İlk dördü şu noktalan kapsıyordu: Alnıanya'nın Şandung'-
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birçok emperyalist devletin ortak boyuııduruğu altıııa sokan bir ant
laşma3 imzalandı. Fakat çok geçııreden duru111 yeniden değişti. 1 8  
Eylül 193 1  Olayı,4 bugün içinde bulunduğumuz, Çin'in Japonya ta
rafından sömürgeleştirilmesi aşamasına başlangıç oldu. Japon sal
dırısı geçici olarak kuzeydoğudaki dört eyaletleS sınırlı kaldığından 
bazı kimseler Japon emperyalistlerinin daha fazla ilerlemeyecekle-

da ele geçirdiği ayncalıklann Japonya'ya devredilmesi ve Japonlara bu eyalette 
başka haklar da ıanınma�ı; Japonlara Mançurya'nın güneyinde ve Moğolistan'ın 
doğusunda toprak kiralanıa ya da satın alnıa ve bu bölgelerde yerleşnıe, sanayi 
ve ticaret girişimlerinde bulunma haklannın verilmesi ve buralarda demiryolu 
yapnıa ve maden işletme ayrıcaklıklarının, Japonların tekeline verilmesi; 
Hanyeping Demir-Çelik Şirketi'nin bir Çin-Japon ortak girişimi olacak biçimde 
yeniden örgütlenmesi ve Çin'in kendi kıyı larındaki herhangi bir liman ya da 
adayı üçüncü bir devlete kiralanıamayı ya da bırakmanıayı taahhüt etmesi ,  
beşinci bölüm, Japonya'nın, Çin'in siyasi, mali, a.�keri, ve güvenlik işlerini dene
tim altına alma�ı ve Hubey, Ciangsi ve Guangdung eyaletlerini birbirine bağlay
acak hayati önemdeki demiryollarını yapma ayrıcalığına sahip olması telepleri
ni kapsıyordu. Yuan Şikay bu beşinci bölüm dışında bütün telepleri kabul etti ve 
son madde için de "yeniden görüşme" rica.�ında bulundu. Bütün Çin halkının 
buna karşı çıkması sayesinde Japonya, bu taleplerini uygulatmayı başaramadı. 

3 Washington'daki Dokuz Devlet Konferansı, ABD Hükümeti tarafından 1 92 1  
• • 

Kasım'ında toplantıya çağnlmış ve konferansa Çin, Ingiltere, Fransa, Italya, 
Belçika, Hollanda, Portekiz ve Japonya davet edilmişlerdi. Aslında bu, ABD ile 
Japonya ara.�ında Uzakdoğu'da bir egemenlik mücadelesiydi. 6 Şubat 1922 tari
hinde, ABD'nin ortaya attığı "açık kapı" ya da "Çin'de bütün ülkelere eşit fırsat 
tanınması" ilkesi temelinde dokuz devlet arasında bir anlaşma imzalandı. Bu 
anlaşmanın amacı, Çin'i emperyalist devletlerin ortak denetimi altına sokacak bir 
durum yaratmaktı. Gerçekte ise Japonya'nın tek başına hakim olma planlannı 
boşa çıkarlar.ık, ABD emperyalistlerinin tek başına hakim olmasının zeminini 
hazırladı. 

4 1 8  Eylül 193 1 günü, Japonya'nın Kuzeydoğu Çin'deki "Guangdung Ordusu" 
Şenyang'ı ele geçirdi. Çan Kayşek'in "hiçbir şekilde karşı koymama" emri üzer
ine Şenyang'daki ve kuzeydoğudaki diğer Çin birlikleri (Kuzeydoğu Ordusu) 
Şanhayguan'ın güneyine çekildiler ve bunun sonucu olarak da Japonlar 
Liaoning, Cilin ve Heylungciang eyaletlerini hızla işgal ettiler. Japonlann bu 
saldırı hareketi, " 1 8  Eylül Olayı" olarak bilinir. 

5 "Dört Kuzeydoğu Eyaleti" o sıralar Liaoning, Cilin, Heylungciang ve Cehol 
eyaletleriydi; bunlar şimdiki Lianoning, Cilin ve Heylungciang eyaletlerine, 

• 
Habey eyaletinin Çin Seddi'nin kuzeyinde kalan kuzeydoğu kısnıına ve iç 

• •  
Moğolistan Ozerk Bölgesi'nin doğu bölümüne tekabül eder. 1 8  Eylül Olayı'ndan 
sonra Japon istilacıları Liaoning Cilin ve Heylungciang'ı işgal ettiler ve daha 
sonra 1 933 yılında Cehol'ü ele geçirdiler. 
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riııi sandılar. Bugün ise durum farklıdır. Japon emperyalistleri daha 
şimdiden Çiıı Seddi'ııin güneyiııe iııerek bütüıı Çin'i işgal etme ni
yetlerini açığa vurmuşlardır. Artık Çin'in tümünü, birçok emperya
list devlet tarafından paylaşılan bir yarısömürge durumundan çıka
rarak, Japonya'nın tekelindeki bir sömürge haline getirmek istiyor
lar. Geçenlerdeki Doğu Hebey Olayı6 ve diplomatik görüşmeler7 
tüm Çin halkının varlığını tehdit eden bu gidişin açık birer belirti
sidir. Bu durum, Çin'deki bütün sınıfları ve siyasi grupları , ne yap
mak gerektiği sorusuyla karşı karşıya bırakıyor. Direnmeli mi? Tes
lim mi olmalı? Yoksa ikisi arasında yalpalamalı mı? 

Şimdi, Çin'in değişik sınıfların, bu soruya verdikleri cevaplara 
bakalım . 

• 
işçi ve köylülerin tümü direnmeden yanadır. 1 924- 1 927 devri-

mi, l 927'den günümüze kadarki toprak devrimi ve 1 8  Eylül 1 93 1  
Olayı'ndan beri kabarmakta olan Japon aleyhtarı dalga işçi sınıfı ve 
köylülüğün Çin Devrimi'nin en kararlı güçleri olduklarını ortaya 
koymuştur. 

Küçük burjuvazi de direnmeden yanadır. Öğrenci, gençlik ve şe
hir küçük burjuvazi, Japonya'ya karşı geniş bir hareketi8 zaten baş
latmış bulunmuyor mu? Çin küçük burjuvazinin bu kesimi 1 924-
6 Japonlann önayak olmasıyla 25 Ka.�ım 1 935 tarihinde Guomindanglı hain Yin 

Rugeng tarafından Doğu Habey'deki yiııııi iki ilde "Doğu Hebey Antikomünist 
Özerk Yönetimi"  adlı kukla bir rejim kurulmuştu. Bu, Doğu Hebey Olayı diye 
anılır. • 

7 Çan Kayşek Hükümeıi ile Japon Hükümeti ara.�ındaki diplomatik görüşmelerde 
"H irota'nın Üç İ lkesi", yani Japon Dışişleri Bakanı Hirota tarafından ortaya 
atılan "Çin'le İlgili Üç İlke" tartışıldı. Bunlar: 1 )  Çin'in bütün Japon aleyhtan 
hareketleri ba.�tıııııa.�ı. 2) Çin, Japonya ve "Mançukuo" ara.�ında ekonomik 
işbirliği kurulma.�ı. 3) Çin ve Japonya'nın komünizme karşı ortak bir savunmaya 
girişmeleriydi. 2 1  Ocak 1 936'da Hirota, Japon Parlarnenıosu'na (Diyet) Çin 
Hükümeti'nin " İmparatorluk tarafından önerilen her ilç ilkeyi de kabul ettiğini 
açıkladı. 

R 1 935 yılı, bütün ülkede yurtsever halk hareketinin yeni bir yükselişine tanık oldu. 
Pekin'de öğrenciler Çin Koınünist Partisi öndereliğinde 9 Aralık'ta yurtsever bir 
gösteri düzenleyerek, "İç savaş durdurulsun ve yabancı saldınya karşı koymak 
için birleşi lsin" ve "Kahrolsun Japon emperyalizmi" gibi sloganar haykırdılar. 
Guoninıdang Hükümeti'nin Japon istilacılan ile işbirliği halinde uzun bir dönem 

• 
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1 927 devriminde yer aldı. Köylüler gibi onlar da ekonomik durum
ları bakımından küçük üreticilerdir ve çıkarları, emepryalizmin çı
karları i le bağdaşmaz. Emperyalizm ve Çin'in karşıdevrimci güçle
ri pek çoğunu işsizliğe, iflasa ya da hemen hemen iflasa sürükleye
rek bunlara büyük zararlar verdiler. Şimdi yabancı bir ülkenin köı
leleri olmak tehlikesiyle karşı karşıya bulundukları şu sırada, diren-

, 
mekten başka çıkar yolları yoktur. 

Peki milli burjuvazi, komprador ve toprak ağaları sınıfı ve Gu
omiı1dang bu soruya ne cevap veriyorlar? 

Büyük yerel zorbalar ve mütegallibe, büyük savaş ağaları ve bü
yük bürokratlar i le kompradorlar çoktan kararlarını vermişlerdir. 
Her za:maı1 yaptıkları gibi ne türden olursa olsun devrimin, emper
yalizmden daha kötü olduğunu iddia ediyorlar. Bunlar, yabancı bir 
ülkenin kölesi olup olmamak diye bir sorunu olmayan bir hainler 
cephesi meydana getiriyorlar. Çünkü, her türlü milli duyguyu zaten 
çoktan yitirmişlerdir ve çıkarları emperyelizmle kopmaz bir şekilde 
bütünleşmiştir. Bunların elebaşısı Çan Kayşek'tir.9 Bu hainler cep
hesi, Çin halkının can düşmanıdır. Bu hainler sürüsü olmasaydı ,  Ja
pon emperyalizmi, saldırısında bu kadar pervasız olamazdı. Bunlar 
emperyalizmin sadık köpekleridir. 

boyunca sürdürdüğü terörü yırtarak pek kısa zamanda ülkenin her yerinde halkın 
desteğini kazanan bu hareket, "9 Aralık Hareketi" diye bilinir. Bu hareket, 
ülkedeki çeşitli sınıfların i lişkilerinde yeni değişikliklere yol açtı ve Çin 
Komünist Partisi'nin önerdiği Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe, bütün yurt-

• 
severlerin açıkça savundukları bir siyaset oldu. ihanet siyasetini uygulayan Çan 
Kayşek hükümeti, kesin bir tecrite sürüklendi. 

9 Bu rapor verildiği sır.ıda, Kuzeydoğu'yu Japonya'ya satmış olan Çan Kayşek, bir 
y;ından Kuzey Çin'i de satmakla, diğer yandan da Kızıl Ordu'ya karşı savaşını 
etkin bir şekilde sürdüııııekle meşguldü. Dolayısıyla o sırada Çin Komünist 
Partisi'nin Çan Kayşek'in ihanetini teşhir etmek için elinden geleni yapma�ı 
gerekiyordu ve doğal olarak, Parti tarafından önerilen Japonya'ya Karşı Milli 
Birleşik Ceplıe'ye dahil edilmemişti. Ancak, Mao Zedung Yoldaş daha bu 
raporunda bile, Çin'in toprak ağaları ve komprador sınıfları sınıflarının, 
enıpcryalist devletler arasındaki çelişnıeler yüzünden uğrayacağı muhtemel 
çözülmeden söz ediyordu. Nitekim Japonya'nın Kuzey Çin'e saldıııııası, sonun-

• 
da Japon ve lngiliz-Amerikan emperyalizmi arasında ciddi çıkar çatışmalarına 

• 
yol açtı. Çin Konıünist Partisi, Çan Kayşek kilğinin lngilliz-Amerikan emperyal-
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Milli burjuvaziııiıı durumu ise karmaşık bir sorundur. Bu sııııf, 
1924- 1927 devrimiııde yer almakla birlikte, daha sonra devrim ate
şiııin alevleri karşısında dehşete kapılıp halk düşmanı Çan Kayşek 
kliğinin safına geçti. Sorun, bugünkü koşullarda bu sınıfın bir deği
şiklik geçirmesi olanağının bulunup bulunmadığıdır. B izce böyle 
bir olaııak vardır. Çünkü, milli burjuvazi, toprak ağası ve kompra
dor sınıflarıyla bir tutu lamaz; aralarında bir fark vardır. Milli burju
vazi, toprak ağası sııııfından daha az feodaldir ve komprador sınıfı 
bu kadar da komprador değildir. Yabancı sermaye ve Çiıı'in toprak 
ağalarıyla daha sıkı bağları olan kesim milli burjuvazinin sağ kana
dını oluşturur ve biz bu kesimin değişip değişemeyeceğini şimdilik 
incelemeyeceğiz. Sorun, bu gibi bağları ya son derece az ya da h iç 
olmayan kesimlerle ilgilidir. B iz, Çin'iıı bir sömürge durumuna dü
şürülmek tehlikesiyle karşı karşıya buluııduğu bu yeni durumda, bu 
kesimlerin tutumlarını değiştirebileceklerine inanıyoruz. Ancak bu 
değişiklik, içinde bocalamalar da taşıyacaktır. Bunlar bir yandan 
emperyalizmden hoşlanmazken, öte yandan da köklü bir devrimden 
çekinirler ve her ikisi arasında yalpalayıp dururlar. Bu  durumları 
onların neden 1 924- 1 927 devriminde yer aldıklarını ve sonunda ne
den Çaıı Kayşek'in safına geçtiklerini açıklar. Şimdiki dönem, Çan 
Kayşek'in devrime ihanet ettiği 1 927 yılından ne bakımdan farklı
dır? O sıralar Çin hala bir yarısömürge durumunda bulunuyordu; 

ist çık<ırları i le olan yakın bağları nedeniyle, efenedileıinin buyruğu üzerine 
Japonya'ya karşı tavrını değiştirebileceğine inanıyordu ve bu nedenle Çan 
Kayşek 'i J<ıponya'ya karşı direnmeye zorlamak siyasetini benimsedi. 1 936 
Mayıs'ında Kızıl Oru, Şansi'den Kuzey Şensi'ye döndüğünde, doğrudan doğruya 
Nancing Guoınindang hükümetine çağrıda bulunarak iç savaşa son verilmes.ini  
ve Japonya'ya karşı birlikte direnilmesini istedi. Aynı yıl ın Ağustos ayında Çin 
Konıünist Partisi Merkez Komitesi, Guonıindang'ın Merkez Yürütme 
Konıitesi'ııe bir mektup göndererek Japonya'ya karşı iki partinin birleşik ceph
esinin kurulması ve her iki partinin temsilcileri arasında bir görüşme yapılnıası 
çağnsında bulundu. Fakat Çan Kayşek, bu öııerileri reddetti. Ancak 1 936 
Aralık'ııd;ı, J<ıpunya'ya karşı kuıııüııistlerle işlıirliği yapnıaktan yana olan 
Guonı iııdııng sııbayl <ırının kendisini Sian'd;ı tutukl<ınıaları üzerinedir ki  Çan 
K<ıyşck , Ktınıünist P;ırt isi'nin iç sav;ış<ı son vcrilıııesi ve Japonya'ya karşı dire
ni lnıesi talebini k<ıbul etıııek zoruııd<ı kııldı. 
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şimdi ise tam bir sömürge olmaya doğru gidiyor. Geçtiğimiz dokuz 
yıl boyunca milli burjuvazi, müttefiki olan işçi sınıfını terk ederek, 
toprak ağası ve komprador sınıflarıyla dostluk kurıı1uştur. Ama 
bundan bir kazanç sağlamış mıdır? Hayır! Sanayi ve ticaret girişim
lerinin iflasa ya da yarı iflasa sürüklenmesinden başka hiçbir kazan
cı olmamıştır. Dolayısıyla, bugünkü durumda milli burjuvazinin tu
tumunun değişebileceğine inanıyoruz. Bu değişikliğin derecesi ne 
olacaktır? Milli burjuvazinin genel özelliği, yalpalamasıdır. Fakat 
mücadelenin belirli bir aşamasında bir kesim tarafsızlığa doğru ka
yarken diğer bir kesim (sol kanat) mücadeleye katılabilir. 

Cay Tingkay lO ve diğerlerinin önderlik ettiği On dokuzuncu Yol 
Ordusu, kimin sınıf çıkarlarını temsil ediyor? Milli burjuvazinin, 
küçük burjuvazinin üst kesimlerinin ve köylük bölgelerde de zen
gin köylülerle küçük toprak ağalarının çıkarlarını, Cay Tingkay ve 
yandaşları, bir zamanlar Kızıl Ordu'ya karşı kıyasıya savaşmamış
lar mıydı? Evet, fakat daha sonra Japonya'ya ve Çan Kayşek'e kar
şı Kızıl Ordu i le ittifak yaptılar, Ciangsi'de Kızıl Ordu'ya saldıııııış
lar, fakat daha sonra Şanghay'da Japon emperyalistlerine karşı dö
vüşmüşler, en sonunda da Fucien'de Kızıl Ordu ile anlaşarak silah-

1 O Cay Tingkay, Guomindang'ın On dokuzuncu Yol Orusu'nun komutan yardımcı
sıydı ve bu ordunun kolordulanndan birine komuta etmekteydi. Bu ordunun di
ğer iki komutanı da Çen Mingşu ile Cang Guagnnay'dı. Ciangsi'de Kızıl Or
du'yla çarpışan bu ordu, 1 8  Eylül Olayı'ndan sonra Şanghay'da üstlendirilmişti. 
Şanghay'da ve bütün ülkede hakın Japon'ya ya karşı gittikçe artan nefreti, On do
kuzuncu Yol Ordusu üzerinde çok üyük bir etki yaptı. Japon deniz piyadeleri 28 
Ocak l 932 gecesi Şanghay'da saldın ya geçtikleri zaman ordu ve halk ortak bir 
direnişe geçtiler. Fakat savaş, Çan Kayşek ve Vang Çingvey'in ihanetleri sonucu 
kaybedildi. Daha sonra Çan Kayşek'in emri üzerine On dokuzuncu Yol Ordusu 
yeniden Kızıl Ordu'yla çarpışmak üzere Fucien'e gönderildi. Fakat ordunun yö
neticileri gederek böyle bir savaşın anlamsızlığını kavramaya başladılar. 1933 
Kasım'ında Li Cişen ve diğerlerinin komutası altındaki Guomindang kuvvetle
riyle ittifak halinde Çan Kayşek'i açıkça mahkum etti ler. Fucien'de bir "Çin 
Cumhuriyeti Devrimci Halk Hükümeti" kurdular ve Kızıl Ordu ile Japonya'ya 
karşı direnn1ek ve Çan Kayşek'e karşı çıkn1ak üzere bir anl�maya vardılar. On 
dokuzuncu Yol Ordusu ve Fucien Halk Hükümeti Çan Kayşek'in biriklerinin sal
dırısına dayanamayarak dağıldı. O tarihten itibaren Cay Tingkay ve diğerleri 
giderek Komünist Partisi ile işbirliği yapma durumuna geldiler. 
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larıııı Çan Kayşek'e çevirmişlerdi. Ca)' Tingkay ve yandaşları iler
de hangi yolu tutarlarsa tutsunlar, hatla onlara bağlı olan Fucien'de
ki Halk Hükümeli halkı miicadeleye teşvik etmeme yöı1ündeki eski 
uygulaması11ı sürdürse bile, eskiden Kızıl Ordu'ya doğrulttukları si
lahları Japon emperyalizmine ve Çan Kayşek'e çevirmiş olmaları, 
devrim için yararlı kabul edilmelidir. Bu durum, Guomindang saf
larıı1da bir bölüı1me olduğunu gösteriyordu. 1 8  Eylül Olayı'ndan 
sonra ortaya çıkan koşullar bu grubuı1 kopmasını sağladığına göre, 
bugünkü koşullar Gttomiı1dang içiı1de ye11i bölünmelere neden yol 
açmasıı1? Bütün toprak ağası ve burjuva cephesi11in bütünleşmiş ve 
kalıcı olduğut1u ve hiçbir zaman değişmeyeceğini iddia eden parti 
üyeleri yanılıyorlar. Bunlar yalnızca bugünkü can alıcı durumıı 
doğru değerlendirmemekle kalınıyorlar, aynı zamanda tarihi de 
unuttukları anlaşılıyor. 

Geçmiş üzerinde biraz daha durmak istiyorum. l 926 ve 1927 
yıllarında devrimci ordu Vuhaı1 üzerine yürüyüp burayı zaptederek 
Hunan'a girdiği sıralarda, Tang Şengçi ve Feng Yusiang l 1 devrime 
katı lmışlardı. l 933'te Feng Yusia11g. Cahar eyaletinde Japonya'ya 
karşı Müttefik Ordusu'nun kurulmasında biı· süre Komünist Partisi 
ile işbirliği )'aptı. 

• 

Bir diğer çarpıcı örneği ele alalım. Ondokuzuncu Yol Ordusu ile 
birlikte Ciangsi'de Kızıl Ordu'ya saldıran Yirmi Altıncı Yol Ordusu 

• 

• 

1 1  Feng Yusiang, Devrimci Kuzey Sefer Ordusu 1 926 Eylül'ünde Vtıhan'a vardı-
ğında Suyyuan eyaletinde emrinde bultınan kuvvetlerle birlikte kuzeyli savaş 
ağaları kliği ile ilişkisiııi kestiğini ilan etti ve devrime katıldı. 1 927 yılı başların
da birlik leri Şcnsi'den gelerek Kuzey Sefer Ordusu ile uyumlu bir şekilde Hunan 
eyaletine karşı saldrınya geçtiler. Feng, Çan Kayşek ve Vang Cingvey'in l 927'de 
dcvrinıe ihanet etmelerindeıı sonra antikomünist faaliyetlere katılmış olmakla 
birlikte, kendisi ile Çan Ka)·şek kliği ara.�ında daiına bir çıkar çatışma.�• olmuş
tur. 1 8  Eyül 193 1  'de Japonya Çin'i istila etmeye başlayınca direnmeden yana ol
du ve 1933 yılında C<tngciaku'da Japonlara karşı halkın nıüttefik ordusunun ku
rulnıasında Konıüııist P<ırıisi i le  işbirliği )'<tpl ı .  Ancak Ağustos ;ıyında, bir yaıı
dan Çan K<ıyşek'in birliklerinin, diğer y<ındaıt da Japon istilacılarınııı baskısı al
tında başarısızlığa uğradı. Hayatının son yıllarında da Feııg, Komünist Panisi ile 
işbirliği yapnıaya devanı elt i .  
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1 93 1 Aralık'ıııda Niııgdu Ayaklaııması 'ııı 12 gerçekleştirererek Kızıl 
Ordu'ya katılınadı mı? Ningdu Ayaklanması'nın öııderleri Çao Bo-

• 

şeng, Dung Çentang ve diğerleri devrimde kararlı yoldaşlar haline 
gelmişlerdir. 

Ma Çanşan 'ın 1 3  üç kuzeydoğu eyaletinde Japonlara karşı sür
dürdüğü harekat, hakim sınıflar safındaki yeııi bir bölünmen iıı ifa
desiydi. 

Bütün bu örnekler, Çin'in tümü Japon bombalarının menziline 
girdiğiııde ve mücadele olağan seyrini değiştirip ani bir yükseliş 
gösterdiğiııde, düşman kampında bölünmeler olacağını ortaya koy
maktadır. 

Şimdi yoldaşlar, sorunun bir diğer yöııüne bakalım. 
Çin'iıı milli burjuvazisinin siyasi ve iktisadi bakımdan çelimsiz 

olduğu gerekçesiyle bu görüşümüze karşı çıkmak ve yeni koşullara 
karşın milli burjuvazinin tutumunu değiştirmesinin olanaksız oldu
ğunu savuıımak doğru mudur? Bence doğru değildir. Eğer tutumu
nu değiştirememesinin nedeni zayıflık ise, milli burjuvazi neden 
1 924- 1 927 döneminde yalnızca devrime doğru kaymakla kalmaya
rak fiilen bu devrime katılmak gibi farkl ı  bir tavır göstermiştir? 
Milli burjuvazinin zaafının, başından itibareıı taşıdığı bir hastalık 
değil de, yeni bir hastalık olduğu söylenebilir mi? Milli burjuvazi
nin bugün zayıf olduğu, ancak 1 924- 1 927 döneminde öyle olmadı
ğ ı  ileri sürülebilir mi? Yarısömürge bir ülkenin başlıca siyasi ve 
ekonomik özelliklerinden biri, milli burjuvazisinin zayıf olmasıdır. 
Eınperyalistlerin milli burjuvaziye zorbaca davranabilmesinin ne
deni de işte budur; ve bunun sonucu olarak burjuvaziniıı bu kesimi-

1 2  1931  Aralık'ında Ciangsi eyaletinde bulunan Ningdu'da, Ciangsi'deki Kızıl Or
du'ya saldım1ak üzere gönderilen Yiııııi altıncı Yol Ordusu içinde bir ayaklanma 
oldu. Çao Boşeng ve Dung Çentang Yoldaşların önderliğindeki 1 O binden fazla 
subay ve er, komünistlerin Japonya'ya karşı direnme çağırısına uyarak Kızıl Or
du'y;ı katıldı. 

13 Ma Çanşan, Heylungciang'da üslenıniş olan Guomindang Kuzeydoğu Or
dusu'nun bir subayıydı. Kendisi ve komutasındakiler 1 8  Eylül Olayı 'ndan sonra 
Liaoning üzerinden Heylungciang'a i lerleyen Japon istilacılarıyla çarpıştılar. 
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niıı özelliklerindeıı biri, emperyalizıne karşı duyduğu hoşııutsuz
luktur. Emperyalistlerin, toprak ağaları11 1 11 ve kompradorların geçi
ci bir çıkar karşılığında bu sııııfı kendi saflarıııa çekebilmelerinin 
nedeııinin, milli burjuvaziııiıı bu zayıflığı olduğunu kuşkusuz inkar 
etmiyor, tam tersine bu durumu çok iyi kavrıyoruz; onların devrim
ci kararlı l ıktan yoksun olınalarının nedeni de zaten budur. Fakat ge
ne de bugünkü koşullarda,milli burjuvazi ile toprak ağası ve komp
rador sııı ıfları arasıııda bir fark olmadığı söylenemez. 

Bunuıı içindir ki, milli buhran can alıc ı bir noktaya eriştiği za
maıı , Guomiııdang Cephesi'ııde bölünmeler olacağını ısrarla söylü
yoruz. Bu türden bölünmeler, milli burjuvazinin yalpalaması ve bir 
süre için halkın sevgisiııi kazanan Feng Yusiang, Cay Tingkay ve 
Ma Çanşan gibi Japoıı aleyhtarı kişilerin ortaya çıkması şeklinde 
kendini gösteriyor. Bu bölünmeler, esas olarak karşıdevrimin aley
hine, devrimin ise lehinedir. Çin'in eşit olmayan siyasi ve ekonomik 
gelişmesi ve bunun sonucu olan devrimin eşit olmayan gelişmesi, 
bu bölünmelerin ilerde de görülmesi olasılığını artıııııaktadır. 

Yoldaşlar, şimdiye kadar sorunun olumlu yanına değindim. Bi
raz da olumsuz yanı ,  yani milli burjuvazi içindeki belirli unsurların 
geçmişte halkı aldatmakta son derece ustaca davrandıkları gerçeği 
üzerinde durmak istiyorum. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni, bu 
sınıfın, haY.<.ın devrimci davasını gerçekten destekleyenlerin dışında 
geçici bır süre için devrimci ya da yarıdevrimci gibi görünen, böy
lelikle cıevriınci kararlılıktan yoksun ve sahtekar olduklarını halkın 
görmesini güçleştirici bir kisveye bürünen pek çok kişiyi de içinde 
barındırmasıdır. Bu durum, müttefiklerini eleştirmek, sahte devrim
cilerin maskelerini düşürmek ve önderliği ele geçirmek konuların
da Komünist Partisi'ne düşen sorumluluğu ağırlaştırır. Milli burju
vazinin yalpalayabileceğini ve büyük kargaşalıklar sırasında devri
me katılabileceğini inkar etmek, partimizin önderlik için mücadele 
etme görevini terk etmesi, en azından hafife alması anlamına gelir. 
Çünkü, ınilli burjuvazi, toprak ağaları ve kompradorlarla aynı se
pette olsaydı ve onlarla aynı iğrenç ve haince görüşleri paylaşsay-
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dı. önderlik konLısuııda onl<ırla nıi.icadele etıııek gil1i bir sorunLıınuz � 
ya hiç olmaz ya da soıı derece öneınsiz olurdu. 

Çin'in toprakağası sııııl'ı ııııı ve burjuvazisiııiıı, büyi.ik kargaşalık 
döııemlerinde beııimsedikleri tutunıların genel bir ıahliliııi yaparkeıı, 
işin başka bir yöııüne, yani toprak ağaları ve komprador saflarının bi
le tamamen birlik içiııde olmadığı gerçeğiııe değiıımeliyiz. Buııun ııc
deni, Çin'in, birçok emperyalist devletiıı mücadelcsiııe sahııe olaıı ya
rısömürge bir ülke durumuııda olmasıdır. Mücadele, Japoıı cınpcrya-

• 

lizmine karşı yöııeltildiğindc, ABD ya da Ingilıcrc'nin sadık köpekle-
ri, eteııdilerinin değişen toıılardaki buyruklarıııa uyarak Japon emper
yalistleri ve onların köpekleriyle gizli ve hatta açık bir çatışınaya gi
rebilirler. Bu -türden it dalaşlarınııı pek çok örııeği görülmüştür ve 
şimdi bunlarııı üzerinde duracak değiliz. Sadece, bir zamaıılar Çan 
Kayşek tarafından gözaltına alıııaıı Guomindang politikacısı Hu Han
m in'in, 14  bizim ortaya attığımız Japonya'ya Karşı Direnmek ve Mil
leti Kurtaı ıııak İçin Altı Maddelik Program'a 1 5  geçenlerde imza atmış 
olduğunu belirtmekle yetineceğiz. Hu Hanmin'i destekleyen Guan
dung ve Guangsi kliklerine 1 6  mensup savaş ağaları da ' 'Kaybedilen 
1 4  Tanınmış bir Guonıindang politikacısı olan Hu Hanmin, Dr. Sun.Yatsen'in Çin 

• 
Komünist Partisi ile işbirliği s iya.�etinin karşısındaydı ve 1 2  Nisan l 927'deki 
karşıdevrimci hükümet darbesinde Çan Kayşek'in suç ortaklığını yaptı. Daha 
sonra iktidar nıücadelesi yüzünden Çan Kayşek'le bozuştu ve onun tarafından 
tutuklandı. 1 8  Eylül Olayı'ndan sonra serbest bırakılma.�ı üzerine Mencing'den 
ayrılark Kanton'a geldi ve Guangdung ile Guansi savaş ağalannın uzunca bir 
süre Çan Kayşek'in Nancing Hükümeti'ne karşı çıkmalannı sağladı. 

1 5  Japonya'ya Karşı Dirennıek ve Milleti Kurtannak için Altı Maddelik Progranı, Çin 
Komünist Partisi tarafından l 934'te ortaya atılan ve Sung Çingling (Sun Yaısen'in 
kansı) ve diğerlerinin imzasıyla yayınlanan "Japonya'ya Karşı Sava}ta Çin Halkı
nın Temel Progranıı" idi. Program şu noktalan kapsıyordu: 1 )  Bütün deniz, kara 
ve hava kuvvetlerin inin Japonya ile savaşnıak üzere seferber edilmesi, 2)  bütün ül
kede halkın seferber edilmesi, 3) halkın tümünün s ilahlandırılması, 4) savaş ma\
r.ıflannı karşılanıak için Çin'deki Japon enıperyalistlerinin ve hainlerin nıallarına 
el konulma.�•. 5) işçi, köylü, a.�ker, öğrenci ve işadanılannın tenısilcileri tarafından 
seçilecek bir Çin Milli Silahlı Savunnıa Konıitesi'nin kurulnıası ve 6) Japon enı
peryalistlerine karşı olan bütün güçlerle ittif<ık yapılnı<L\I ve tarafsızlık siy<ıseıi 
güden bütün ülkelerle dostça il işkiler kurulnıa.\ı. 

1 6  Bu savaş ağaları, Guandunglu Çen Citang ile Guansil i  Li Zungren ve Bay Çugn
siy'di. 
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topraklarımızı geri alalım'' ve "Japonya'ya karşı direnelim ve eşkı
yaları da ezelim" 1 7  şeklindeki aldatıcı sloganlar altında Çan Kay
şek'e karşı çıkıyorlar (Çan Kayşek'iıı sloganı ise, ''Önce �şkıyaları 
ezelim, sonra Japonya'ya karşı direnelim'' şeklindedir). Bu biraz ga
rip değil mi? Hayır hiç de garip bir şey değil; bu yalnızca büyük ve 
küçük köpekler, tok ve aç köpekler arasındaki dalaşın özellikle ilgi 
çekici bir örneğidir. Bu büyük bir çatlak olmasa bile, o kadar küçük 
de sayılamaz; bu hem tedirgin eden hem de can yakan bir çelişme
dir. Bu türden kavgalar, çatlaklar ve çelişmeler, devrimciler için ya
rarlıdır. Bizler düşman saflarındaki bütün bu tür çatışmalar, çatlak
lar ve çelişmelerden yararlanmalı ve bunları bugünkü başdüşmanı
mıza karşı kullanmalıyız. 

S ınıf ilişkileri sorununu özetleyecek olursak, durumda meydana 
gelen temel değişiklik, yani Japonya'nın Çin Seddi'nin güneyini de 
işgale başlaması, Çin'deki çeşitli sınıflar arasındaki ilişkileri değiş
tiı ıııiş ve milli devrim saflarını güçlendirirken, karşıdevrimiıı safla
nnı zayıflatmıştır. 

Şimdi de Çin'in milli devrim saflarının durumunu ele alalım. 
• • 

ünce Kızıl Ordu'dan başlayalım. B iidiğimiz gibi yoldaşlar, he-
men hemen bir buçuk yıldan beri, Çin Kızıl Ordusu'nun üç ana kuv
veti büyük çapta yer değiştirdi. Ren Bişi 1 8  ve diğer yoldaşların ön
ı 7 Çan Kayşek çetesi, devrimci halka "eşkıya" demekte ve devrin1ci halka karşı gi-

riştikleri silahlı saldın ve katiamlan da "eşkiyalığın bastırılması" diye adandır
maktaydı. 

1 8  Ren Bişi Yoldaş, Çin Komünist Partisi"nin tecrübeli bir üyesi ve ilk kurucuların
dan biriydi. 1 927 yılındaki 5 .  Milli Kongresi'nden itibaren Parti Merkez Komi
tesi'nin üyesi bulunuyordu. Altıncı Merkez Komitesi'nin, 1 93 1  'deki 4. Genel 
Toplantısında, Siya.�i Büro'ya seçilmişti. 1 933 yılında Hunan-Ciangsi Sınır Böl
gesi Eyalet Parti Komitesi Sekreterliği'nde bulundu ve bu görevinin yanı sıra 
Kızıl Ordu'nuı:ı Altıncı Ordular Grubu'nun Siyasi Komiserliğini yaptı. Altıncı ve 
İkinci Ordular Gruptan birleşerek İkinci Cephe Ordusu'nu meydana getirdikle
rinde, bu ordunun siyasi komiserliğine atandı. Japonya'ya Karşı Direnme Sava
şı'nın ilk yıllanndaki Sekizinci Yol Ordusu'nun Genel Siyasi Bölümü'nün yöne
ticiliğini yapıyordu. 1 940 yılında, Parti Merkez Kon1itesi'nin sekreterliğinde gö
rev yapmaya başladı. Yedinci Merkez Komitesi'nin 1 .  Genel Toplantısı'nda ye
niden Siyasi Büro ve Merkez Komitesi Sekreterliği üyeliğine seçildi. Ren Bişi 
Yoldaş, 27 Ekim l 950'de Pekin'd!! öldü. 
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derliğindeki Altıncı Ordular Grubu, geçen yılın Ağustos'undan iti
baren Ho Lung Yoldaş'ın bölgesine l9 kaydırılmaya başlandı ve 
Ekim ayında da bizzat kendimiz yer değiştirmeye başladık.20 Bu 
yılın Mart ayı11da Sicuan Şensi sınır bölgesindeki Kızıl Ordu,2 1  yü
rüyüşe geçti. Her üç Kızıl Ordu Birliği de eski mevzilerini terk ede
rek yeni bölgelere girdiler. Bu büyük yer değiştirmeler, eski bölge
leri gerilla bölgeleri haline getirmiştir. Kızıl Ordu ise bu süreç için
de, gücünden oldukça kaybetmiştir. Genel duruma bu açıdan baktı-

• 

1 9  Çin işçi ve Köylü Kızıl Ordusu'nun, önceleri Hunan-Ciangsi sınır bölgesinde 
üslenen Altıncı Ordular Grubu, 1 934 Ağustos'unda Parti Merkez Komitesi'nin 
emriyle düşman kuşatmasını yararak yer değiştirdi. Ekim ayında Guycov'da Ho 

• 
Lung Yoldaş"ın önderliğindeki ikinci Ordular Grubu ile kuvvetlerini birleştirdi . . 
ve ikisi birlikte Kızıl Ordu'nun ikinci Cephe Ordusu'nu meydana getirerek, 
Hunan-Hubey-Sicuan-Guycov devrimci üs bölgesini kurdular . 

• 

20 1 934 Ekim'inde Çin işçi ve Köylü Kızıl Ordusu'nun Merkezi Kızıl Ordu diye de 
bilinen Birinci Cephe Ordusu'nu meydana getiren Birinci, Üçüncü ve Beşinci 
Ordular Grupları, Batı Fucien'deki Çanting ve Ninghua'dan ve Güney 
Ciangsi'deki Ruycin ve diğer yerlerden hareket ederek büyük bir stratejik 
harekata giriştiler. Bu yürüyüşte Kızıl Ordu, on bir eyaletten, yani Fuclen, 
Ciansi, Guandung, Hunan, Guangsi, Guycov, Sicuan, Yunnan, Sikang, Gansu ve 
Şensi'den geçerek, karlı dağları, uçsuz bucaksız stepleri aşıp, akıl almaz güçlük
lere göğüs gererek ve düşmanın tekrar tekrar giriştiği kuşatma, kovalama, 
engelleme ve yol kesme harekatlarını boşa çıkararak 25 bin !iden ( 1 2500 kilo
metre) fazla yol katetti ve nihayet 1 935 Ekim'inde muzaffer bir şekilde Kuzey 
Şensi'deki devrimci üs bölgesine ulaştı. 

2 1  Sicuan-Şensi sınır bölgesindeki Kızıl Ordu, Çin İşçi ve Köylü Kızıl Ordusu'nun 
Dördüncü Cephe Ordusu'ydu. 1 935 Mart'ında mevzilerini Sicuan-Şensi sınır 
bölgesindeki üssünden Sicuan ve Sikang eyaletlerinin sınırlanna kaydırdı. 
Haziran ayında, Batı Sicuan'daki Maogung'da, Birinci Cephe Ordusu'yla 
birleşerek sağdan ve soldan olmak üzere iki koldan kuzeye doğru ilerledi. Fakat 
Eylül ayında, Sungpan yakınlarındaki Maoergay bölgesine vanldığında, 
Dördüncü Cephe Ordusu'nun komutanı olan Çang Guodao, Merkez 
Komitesi'nin emirlerini hiçe sayarak sol koldaki birlikleri güneye doğru götürdü 
ve Kızıl Ordu'da bir bölünmeye yol açtı. Düşman kuşatmasını yararak Hunan
Hubey-Sicuan-Guycov sınır bölgesini terketmiş bulunan İkinci Cephe Ordusu, 
Hunan, Guycov ve Yunnan üzerinden, 1 936 Haziran'ında Siı'lkang eyaletindeki 
Ganzi'ye vardı ve orada Dördüncü Cephe Ordusu'yla birleşti. Çang Guodao'nun 
isteklerine karşı çıkan Dördüncü Cephe Ordusu'ndaki yoldaşlar, İkinci Cephe 
Ordusu ile birlikte yeniden kuzeye doğru yol almaya başladılar. Ekim ayında 
ikinci Cephe Ordusu'nun tümü ve Dördüncü Cephe Ordusu'nun bir bölümü, 
Kuzey Şensi'ye ulaşarak, Birinci Cephe Ordusu'yla birleşmeyi başardı. 
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ğıınızd<ı ,  di.işmaıı ııı geçici ve kısıni bir zafer kazaııınasıııa karş ılık, 
bizinı geçici ve kısıni bir yenilgiye uğramış olduğumuzu görebili
riz. Bu ifade doğru ınudur? Beııce doğrudur, çünkü gerçeği yaıısıt
ınaktadır. Buııuııla birlikte bazı kiınseler (örneğin Çaııg Guodao22) 
Merkezi Kızıl Ordu 'nuıı23 başarısızl ığa uğradığıııı ileri sürüyorlar. 
Peki bu doğru mudur? Hayır. Çüııkü bu, gerçeği yaıısıtmamaktadır. 
Marksistler bir sorunu ele alırken, parçaları olduğu kadar bütüııü de 
görebi l ınelidirler. Kuyudaki kurbağa, ''Gökyüzü kuyuııun ağzıııdan 
daha geııiş değildir" der. Bu doğru değildir, çüııkü gökyüzü bir ku
yu ağzı genişliğinde değildir. Aynı kurbağa, eğer ''Gökyüzünün bir 
kısmı kuyu ağzının geııişliği kadardır'' demiş olsaydı, bu doğru 
olurdu. Çünkü, gerçeklerle bağdaşırdı. B izim söylediğimiz, Kızıl 
Ordu'ııuıı bir yönden başarısızlığa uğramış olmasına karşılık (eski 
mevzilerini koruyamamış olması), diğer yöııden zafer kazaıımış ol
duğudur (Uzun Yürüyüş'ü plana göre gerçekleştirmesi). Düşman 
bir yönden zafer kazanmış (eski mevzilerimizi işgal etmiştir) diğer 
yö11de11 ise başarısızlığa uğramıştır (''kuşatma ve bastırma" ve "ko
valama ve bastırma" plaııını uygulayamamıştır). Bu,  doğru olan tek 
tanımlamadır; çünkü Uzun Yürüyüş'ü tamamlamış bulunuyoruz. 

22 Çang Guodao, Çin Devrimi'ne ihanet eden bir dönekti. Çin Devrimi'ni bir siya
si yaıınm aracı olarak görüp gençliğinde Çin Kömünist Partisi'ne katıldı. Parti
de birçok hata yaptı ve sonunda ağır suçlar işledi. Bunların en önemlileri şun
lardı: 1 93S'te Kızıl Ordu'nun kuzeye doğru yürüyüşüne karşı çıktı ve teslimiyet
çi ve tasfiyeci bir tarzda Kızıl Ordu'nun Sicuan-Sikang sınırındaki azınlık mil
liyetler bölgelerine çekitnıesini savundu. Purti ve Merkez Komitesi'ne karşı açık 
ihanet eylenıterine girişti, kendi sahte merkez konıiıesini kurdu. Partinin ve Kı
zıl Ordu'nun birliğini bozdu ve emrindeki Dördüncü Cephe Ordusu'nun ağır ka
yıplara uğramasına yol açtı. Mao Zedung Yoldaş ve Merkez Konıitesi tarafın
dan sabırla eğitilen Dördüncü Cephe Ordusu ve bu ordunun pek çok kadrosu kı
sa sürede yeniden Merkez Komiıesi'nin doğru önderliği altına girdi ve sonraki 
nıücadelerde onurlu bir rol oynadı. Buna karşılık Çang Guodao ıslah olnıadı ve 
1 938 başlarında Şensi-Gansu-Ningsia sınır bölgesinden tek başına kaçarak Gu-. 
on1inda11g gizli polisine katıldı. 

23 Merkezi Kızıl Ordu ya da Birinci Cephe Ordusu ile, Çin Koı11ünist Partisi Mer
kez Konıitesi'nin doğrudan önderl iği altında Ciangsi Fucien bölgesinde kurul;ın 
Kızıl Ordu kastedilnıektedir. 
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Uzun Yüı·i.i )1üş'ten söz ederkeıı iıısaıı ııı aklıııa. ' 'Bunuıı öııeııı i 
nedir?'' diye bir soru gelebilir. Cevabımız, Uzuıı Yürüyüş'üıı ,  şiın
diye kadar tarih kayıtlarıııda rastlanmaınış bir şey olduğu; bir ıııa
nifesto, bir propagaııda aracı, bir tohuın makiııesi olduğudur. Tarih-

• • 
te, Pan Ku'nun yerle göğü ayırmasındaıı ve Uç Hükümdar'la Beş 
İmparator'un24 saltanatıııdaıı bu yana biziınkisi gibi bir Uzuıı Yürü
yüş görülmüş müdür? 1 2  ay boyunca havadan her güıı sürüyle uçak 
tarafındaıı gözetlenir ve bombalanırken yerde .de yüz biıılerce kişi
lik büyük bir kuvvet tarafındaıı kuşatıldık, kovalaııdık, engelleııdik 
ya da yoluınuz kesildi. Yoluınuz üzerinde sayısız üçlük ve tehlike-

• 

lerle karşılaştık. Gene de yalnızca ayaklarımızla 1 1  eyaleti eııiııe 
• • 

boyuna kat ederek 20 bih /i'den fazla yol teptik. Sorarız tarih bizim-
kiyle karşı laştırılabilecek bir Uzun Yürüyüş'e taııık olmuş mudur? 
Hayır, asla! Uzun Yürüyüş, bir ınanefestodur. Kızıl Ordu'nun bir 
kahramanlar ordusu olduğunu, buna karşılık emperyalistler ve 
uşakları Çan Kayşek ve benzerlerinin ise güçsüz olduklarını bütün 
dünyaya ilan etmiştir. Onların bizi kuşatma, kovalama, engelleme 
ve yolumuzu kesmede ne denli başarısızlığa uğradığını bütün dün
yaya ilan etmiştir. Uzun Yürüyüş aynı zamanda bir propaganda ara
cıdır. 1 1  eyalette yaşayan 200 milyon halka, Kızıl Ordu'nun yolu
nun kurtuluşa giden tek yol olduğunu göstermiştir. Uzun Yürüyüş 
o lmadan geniş kitleler, K ızıl Ordu'nun temsil ettiği büyük gerçeğin 
varlığını o kadar kısa bir sürede nasıl öğrenebilirlerdi? Uzun Yürü
yüş bir tohum makinesidir de. Geçtiği 1 1  eyalette ilerde yeşerecek, 
filizlenip tomurcuklanacak, çiçeklenecek, meyve verecek ve daha 
sonra da meyveleri toplanacak tohumlar saçmıştır. Tek kelimeyle 
Uzun Yürüyüş, bizim için zaferle, düşman içinse yenilgiyle sonuç
lanmıştır. Uzun Yürüyüş'ü zafere ulaştıran kimdir? Komünist Parti
si, Komünist Partisi olmadan bu türden bir Uzun Yürüyüş düşünü
lemezdi bile. Çin Komünist Partisi, önderleriyle, kadroları ve üye
leriyle hiçbir güçlük ve engel karşısında yılmaz. Devrimci savaşa 
önderlik etme yeteneğimizden kuşku duyan herkes oportünizm ba-
24 Çin mitolojisine göre Pan Ku, düny·anın yar<ıtıcısı ve insanlığın ilk hükünıdarı 

. .  
idi. Uç hükünıdar ve beş inıparaıor, eski Çin'in efsanevi yöneticileriydi. 
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tağına saplanacaktır. Uzun Yürüyüş'ün sona ermesiyle birlikte yeııi 
bir durum ortaya çıktı. Çiloçen Muharebesi'nde, kardeşçe bir dayanış
ma içinde dövüşen Merkezi Kızıl Ordu ile Kuzeybatı Kızıl Ordusu, 
hain Çan Kayşek'in Şensi-Gansu sınır bölgesine karşı giriştiği "kuşat
ma ve bastır ıııa'' harekatını25 darmadağın ettiler ve böylece partinin 
Merkez Komitesi'nin üstlendiği görevin, yani devrimiıı milli kararga
hını Kuzeybatı Çin'de kurma göreviniıı temel ini atmış oldular. 

Kızıl Ordu'nun ana kuvveti bakımındaıı dunım buyken, Güııey 
eyaletleriııde sürdürülen geril la savaşı ne durumdadır? Oradaki geril
la kuvvetlerimiz bazı başarısızl ıklara uğramakla birlikte yok edileme
mişlerdir. Birçok yerde seslerini yeniden duyuruyor, güçleniyor ve 
genişliyorlar.26 

25 1 935 Temn1uz'unda Guomindang birlikleri Şensi-Gansu devrin1ci üs bölgesine 
karşı, üçüncü "kuşatma ve bastıııııa" harekatına giriştiler. Kuzey Şensi Kızıl Or
dusu'nun 26. Kolordusu, doğu kesiminde iki düşman tugayını hezin1ete uğrata
rak düşmanı San lııııak'ın doğusuna sürdü. Eylül ayında Kızıl Ordu'nLın Hubey
Henan-Anhuy üs bölgesinde faaliyette bulunan 25. Kolordusu, Güney Şensi \'C 

Doğu Gansu üzerinden Kuzey Şensi'ye ulaştıktan sonra Kuzey Şensi K ızıl Or
dusu'yla birleşerek Kızıl Ordu'nun On Beşinci Ordular Grubu'nu oluşturdu. 
Gançuan-Laoşan herekiitı sıra�ında bu ordular grubu, düşmanın 1 1  O. Tümen'inin 
çok büyük bir bölümünü taman1en imha etti, tümen komutanını öldürdü ve daha 
sonraki bir çarpışmada Gançuan i lindeki Yulinçiao'da düşmanın 1 07. Tümen'iıı 
dört taburunu imha etti. Düşman yeni saldırılara girişti ve Dung Yingin'i (Ku
zeydoğu Ordusu'nun bir kolordu komutanı) beş tümenlik bir kuvvetin başına 
getirerek iki koldan saldırıya geçirtti. Doğu kolundaki tümen, Loçuan ve Fusi
en üzerinden kuzeye doğru yürüdü ve batı kolunda bulunan diğer dört tümen 
ise, Hulu lrmak'ı boyunca Gansu'daki Çinyang ve Hoşuy yoluyla Kuzey Şen
si'deki Fusien'e doğru ilerledi. Ekim ayında Merkezi Kızıl Ordu Kuzey Şeıısi'ye 
ulaştı. Ertesi ay Merkezi Kızıl Ordu ile On beşinci Ordular Grubu, Fusien'in gü
neybatısında bulunan Çiloçen'de düşmanın 1 09. Tümen'ini imha ettiler ve kaçan 
düşmanı takip ederek 1 06. Tün1en'in bir alayını da Heyşuyzi'de yok ettiler. Böy
lelikle, düşmanın Şensi-Gansu sınır bölgesine karşı giriştiği üçüncü "kuşatma 
ve ba�tıııııa" harekatı da tamamen bozguna uğratıldı. 

26 Güney Çin'deki Kızıl Ordu'nun esas kuvvetleri, 1 934- 1 935 yıllarında yer değiş
tirirken, arkada gerilla faaliyetinde bulunmak üzere bazı birlikler bıraktılar. Bu 
gerilla birlikleri sekiz eyaletıe, şu bölgelerde tutundular: Güney Çeciang, Kuzey 
Fucien, Doğu Fucien, ·Güııey Fucien, Batı Fucien, Kuzeydoğu Ciangsi, Fucien
Ciangsi sının, Guangdung-Ciangsi sının, Güney Hunan, Human-Ciangsi sınırı, 
Hunan-Hubey-Ciangsi sınırı, Hubey-Hennan-Anhuy sının, Güney Henan'daki 
Tungbay Dağları ve Guangdung kıyısı açıklarındaki Haynan Adası. 
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Guomiııdang bölgelerinde işçileriıı mücadeleleri fabrika duvarla
rının dışına taşıyor ve ekonomik mücadele olmaktan çıkarak siyasi 
mücadeleye dönüşüyor. Japonlara ve hainlere karşı işçi sınıfının yiğit 
mücadelesi için için gelişmektedir ve çok geçmeden patlayacaktır. 

Köylülerin mücadelesi ise hiç durıııamıştır. Dışarıdan istila, içe
riden güçlükler ve doğal afetlerle ezilen köylüler, kendini gerilla sa
vaşı, kitle ayaklanmaları ve kıtlık isyanları şeklinde gösteren yay
gııı bir mücadele başlatmışlardır. Kuzeydoğu eyaletlerinde ve Doğu 
Hebey'dc Japonlara karşı sürdürülen gerilla savaşı27 köylülerin Ja
pon emperyalizminin saldırılarıııa verdikleri cevaptır. 

• • 

Oğrenci hareketi, daha şimdiden oldukça güçlenmiş durumdadır 
ve güçleıımeyc devam edeceği de kesindir. Fakat, bu hareket ancak 
işçi, köylü ve askerlerin mücadelesi ile birleştirildiği takdirde varlığı
ııı sürdürebilir ve ancak bu takdirde hainler tarafından konan sıkıyö
ııctimden ve polis, gizli servis ajanları, okullardaki hainler ve faşist
ler tarafından uygulanan dağıtma ve katliam siyasetinden sıyrılabilir. 

Milli burjuvazinin, zengin köylülerin ve küçük toprak ağalarının 
yalpalamaları ve bunların Japonya'ya karşı mücadeleye fiilen katıl
ınaları olasılığı üzerinde daha önce durmuştuk. 

Azınlık mi·lliyetleri ve özellikle Japon emperyalizmiııin doğru
dan tehdidi altında bulunan İç Moğolistan halkı da şimdi ayaklana
rak mücadeleye katılıyorlar. Zaman geçtikçe bunların mücadeleleri 
Kuzey Çin'deki halkın mücadelesiyle ve kuzeybatıdaki Kızıl Or
diı'nun harekatıyla kaynaşacaktır. 

Bütün bunlar, devrimci durumun bölgesel olmaktan çıkıp ülke 
çapında bir boyuta erişmekte olduğunu ve eşitsiz bir durumdan, gi-
27 Japon emperyalistlerinin 1 93 1  'de Kuzeydoğu'yu işgal etmeleri üzerine Çin Ko

n1unist Partisi halka silahlı direnişe geçmeleri için çağrıda bulundu. Japonlara 
karşı gerilla birlikleri örgütledi .  Kuzeydoğu Halk Devrim Ordusu'nu kurdu ve 
düşnıanla çarpışan çeşitli gönüllü kuvvetlere destekte bulundu. 1 934 yılında 
Partinin önderliğinde bütün bu kuvvetler, Japonya'y;ı Karşı Kuzeydoğu Birleşik 
Ordusu adı altııı<la ve büyük bir koınünist önder olan Yang Çingyu'nun komu
tası altında_ birleştirildi. Bu ordu Kuzeydoğu'da uzun bir süre Japonlara karşı 
siirdürülen gerilla savaşıyla, 1 935 Mayıs'ında köylülerin orada Japonya'ya k<ır
şı ııyaklannıası kastedilmektedir. 
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derek belli ölçüde eşit bir durunıa doğru yol aldığını gösteriyor. Bü
yük bir değişikliğin arit"esindeyiz. Partiı1iı1 görevi, Kızıl Ordu 'nun 
faaliyetlerini, ülkeııin her yaı1ıı1da işçileriıı, köylülerin, öğrencile-

• 

rin, küçük burjuvaziııin ve milli burjuvaziııin faaliyetleriyle birleş-
tirerek devrimci bir milli birleşik cephe kurmaktır. 

Milli Birleşik Cephe 

Durumu böylece hem devrim, hem de karşıdevrim açısından ince
ledikten sonra, partinin taktik görevlerini saptamak zor olmayacaktır. 

Partiniıı temel taktik görevi nedir? Temel görev, geniş bir dev
rimci milli birleşik cephe kurmaktaıı başka bir şey değildir. 

Devrimci durum değiştikçe, devrimci taktikler ve önderlik yön-
• 

temleri de buııa uygun olarak değişmelidir. Japon emperyalistleri-
nin, işbirlikçilerinin ve hainlerin görevi, Çin'i bir sömürge haline 
getirmek; bizim görevimiz ise Çin'i toprak bütünlüğüne sahip özgür 
ye bağımsız bir ülke yapmaktır. 

Çin'e bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazandırmak, büyük bir 
görevdir. Bu görev yabancı emperyalizme ve ülke içindeki karşı
devrimci güçlere karşı savaşmamızı gerektirir. Japon emperyalizmi, 
zorbalıkla Çin'in içlerine kadar girmeye kararlıdır. Bunun yanı sıra 
büyük toprak ağası ve komprador sınıflarının ülke içindeki karşı
de".rimci güçleri de, hala halkın devrimci güçlerinden daha kuvvet
lidir. Japoıı emperyalizminin ve Çin'deki karşıdevrimci güçlerin yı
kılması akşamdan sabaha gerçekleştirebilecek bir şey değildir ve bu 
amaç için uzun bir süre ayırmamız gereknıektedir. Gene bu amaç 

•. 

küçük kuvvetlerle gerçekleştirilemeyeceğindeıı, büyük kuvvetler 
toplaınamız gerekmektedir. Bütüıı düııyada olduğu gibi Çiıı'de de 
karşıdevriınci güçler geçmişe oraııla zayıf, devrimci güçler ise kuv
vetlidir. Soru11uı1 bir ya11ı11ı yansıtaıı bu değerlendirme doğrudur. 
Aııcak, Çiıı'deki ve bütün dünyadaki karşıdevrimci güçlerin şu an 
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içiıı devriınci güçlerden daha kuvvetli olduğuııu da belirtıııek gere
kir. Sorunun diğer. yaıııııı yansıtaıı bu değerlendirıne de doğrudur. 
Çin'in eşit olmayaıı siyasi ve iktisadi gelişmesi, devrimin de eşit ol
mayaıı bir şekilde gelişmesine yol açmaktadır. Kural olarak devrim, 
önce karşıdevriıııci güçlerin görece zayıf olduğu yerlerde başlar, 
gelişir ve zafere ulaşır; buııa karşıl ık oııların güçlü olduğu yerlerde 
ya daha hiç başlamamıştır ya da pek ağır gelişir. Çin Devrimi içiıı 

• 
durum, uzuıı zamandan beri böyle olmuştur. ilerde, belirli aşama-
larda genel devrimci duruınun daha da gelişeceği, fakat eşit olma
yan durumunu koruyacağı şimdideıı söylenebilir. Bu eşitsiz duru
mun genel bir eşitliğe dönüştürülmesi, çok uzuıı bir süreyi, çok bü
yük çabaları ve Partinin doğru bir çizgi uygulamasını gerektirecek
tir. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin önderlik ettiği devrimci 
savaşın2R zafere ulaşmasının üç yıl aldığını düşünecek olursak, Çin 
Komünist Partisi'nin öııderlik ettiği ve zateıı uzun süreli olan savaş 
için, yerli ve yabancı karşıdevriınci güçleri kesin olarak ve tama
men bertaraf edebilmesi için gerekli olaıı, daha uzuıı bir zaman 
ayırmaya hazır olmamız gerekir. Evvelce gösterilen sabırsızl ık, bi
zi hiçbir yere götürmez. Ayrıca sağlam devrimci taktikler de bulu
nup geliştirilmelidir; dar kalıplar içine sıkışıp kalırsak, hiçbir za
man büyük şeyler başaramayız. Bu  demek değildir ki, Çin'de işler 
ağır ağır yapılmalıdır. Aksine atılgan bir şekilde yapılmalıdır. Çün
kü, milletçe köleleşmemiz tehlikesi bir an olsun gevşememize izin 
vermez. Bundaıı sonra devrimin eskisinden çok daha hızlı bir şekil
de gelişeceği kesiııdir. Çünkü, gerek Çin, gerekse dünya, yeni bir 
savaş ve devrim dönemiııe yaklaşıyor. Bütüıı bunlardan dolayı 
Çin'in devrimci ·  savaşı, uzuıı süreli bir savaş olacaktır. Bu, emper
yalizmin gücünüıı ve devrimin eşit olmayan gelişmesiııin doğurdu
ğu bir sonuçtur. Biz bugünkü durumda, milli devrimde yeni bir yük-
28 Sll\•yetler Birl iği  Koıııiiıı is! P<ırt i'siııiıı öııtlerlik ettiği de,·rinıci s<ı,·•ışl<ı, 1 9 1  R'dcn 

l 920'ye kad<ır süren \'C Sovyet halkının lngi ltere. ABD. Fr�ıns<ı, J<ıponya, Polan
Y'' vb. tıır<ıfından girişi leıı s i l <ılılı ıııüdalıaleyi püsküı1tüğü ve Bey<ız ordul<ırın 
ayaklannı<ıs ını  b<ıst ırdığı s<LV<ış k<ıstcdi l ıııcktedir. 
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selişin yakın olduğunu ve Çin'iıı ülke çapında yeni bir büyük devri
min eşiğiııde bulunduğuııu söylüyoruz. Bu, bugünkü devrimci du
rumuıı özelliklcriııdeıı biridir. Bu bir gerçektir ve sorunun bir yönü-

• 

dür. Ancak, ştıııu da söylemeliyiz ki, emperyalizm hala ciddiyetle 
hesaba katılması gerekeıı bir güçtür, devriınci güçlerin gelişmesin
deki eşitsizlik ciddi bir zaaft ır ve düşmanlarımızı yenilgiye uğrata
bilmek için uzuıı süreli bir savaşa hazırlıklı olmamız gerekıııekte
dir. Bu da bugünkü devriınci durumuıı diğer bir özelliğidir. Bu da 
bir gerçektir ve soruııun başka bir yöııünü yansıtınaktadır. Her iki 
özellik, her iki gerçek bize taktiklerimizi gözden geçirınemiz ve 
kuvvetlerimizi mevzileııdirme ve mücadeleyi sürdürme yöntemleri
mizi yeıı i duruma uygun olarak değiştirmemiz gerektiğini öğretiyor 
ve bizi bunu yapmaya zorluyor. Bugünkü durum cesaretle her türlü 
kapalı-kapıcılıktan arınmamızı, geniş bir birleşik cephe kurmamızı 
ve maceracı lığa karşı uyanık olmamızı gerektiriyor. Zamanı gelme
dikçe ve yeterli gücümüz olmadıkça kesin sonuçlu muhaı·ebelere 
girişmekten kaçınmalıyız. 

Burada, maceracılığın kapalı -kapıcılıkta olan ilişkisi, ya da 
olaylar daha da geliştiği zaman maceracılığııı doğuracağı muhtemel 
tehlikeler üzerinde durmayacağım. Bunu ileride ele alabil iriz. Şu an 
içiıı, birleşik cephe taktiğiyle, kapalı-kapı taktiğiııin birbirine taban 
tabana karşıt olduğunu açıklamakla yetineceğim. 

Birleşik cephe taktiği, düşmanı kuşatmak ve yok etmek amacıy
la büyük kuvvetleri seferber etnıeyi gerektirir. 

Kapalı-kapıcılık ise büyük bir düşmana karşı tek başına umut
suzca savaşmak anlamına gelir. 

Birleşik cephe taktiğinin savunucuları, eğer geniş bir devrimci 
milli birleşik cephe kurma olası lığıııın doğru bir değerlendirmesiııi 
yapacaksak, Japon emper)·alizminiıı Çin'i bir sömürge haline getir
mek çabaları soııuctıııda Çin'deki devrimci ve karşıdevrimci güçle
riıı mevzilenmesinde ortaya çıkabilecek değişikliklerin de doğru bir 
değerlendirmesini yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Japon ve Çin 

• 
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karşıdevrimci güçlerinin ve Çin'in devrimci güçleriııiıı ktıvvetli ve 
zayıf noktalarının doğru bir değerlendirınesini yapmadan geniş bir 
devrimci milli birleşik cephe örgütleme gereğini tam olarak kavra
yamayız; kapal ı-kapıcılığı yıkmak yolunda kararlı adımlar atama
yız; milyonlarca halkı ve devrime yakınlık duyabi lecek bütün ordu
ları baş hedefiınize, yani Japon emperyalizmi ve onların uşakları 
olan Çinli hainlere vurabilmek amacıyla örgütleyip seferber etme
de birleşik cepheyi bir araç olarak kullanamayız; ve bu taktik sila
hı, önümüzde duraıı baş hedefe vurmak için kullaııamaz, buııun ye-

• •  

rine silahlarımızı çeşitli hedeflere doğrulturuz. Oyle ki, kurşunları-
mız baş düşmanı vuracağı yerde ikinci dereceden düşmanlarımızı 
ve hatta müttefiklerimizi vurur. Bu da baş düşmana vuramamak ve 
cephane israf etmek anlamına gelir. Onu kıstırıp tecrit edememek 
anlamına gelir. Bu, düşman kampında ve düşman cephesiııde zorla 
bulunan herkesi ve bugün düşman olduğumuz ancak yarın dostu
muz olabilecek kimseleri kendi saflarımıza çekememek anlamına 

• 

da gelir. Bu aslında, düşmana yardım etmek, devrimi dizginlemek, 
tecrit etmek ve dar boğaza sokmak ve devrimin gerilemesine hatta 
yenilmesine yol açmak demektir. 

Kapalı-kapı taktiğinin savunucuları ise bütün bu görüşlerin yanlış 
' 

olduğunu söylüyorlar. Devrimin güçleri saf, mutlak ölçüde saf, dev-
rimin yolu düz, dümdüz olmalıdır. Kutsal kitapta yazılı olanların dı
şında hiçbir şey doğru değildir. Milli burjuvazi bir bütün olarak ve so
nuna kadar karşıdevrimcidir. Zengin köylülere bir karış toprak bile 
bırakılmamalıdır. Sarı sendikalarla amansızca mücadele edilmelidir. 
Cay Tingkay'ın elini sıktığımız anda kendisinin bir karşıdevrimci ol
duğunu da söylememiz gerekir. Balık sevmeyen bir kedi olamayaca
ğı gibi, karşıdevrimci olmayan bir savaş ağası da olamaz. Aydınlar, 
saflara alınması tehlikeli olan kaypak unsurlardır. Bunlardan çıkan 
sonuç kapalı-kapıcılığın harikalar yaratan biricik sihirli şey olmasına 
karşılık, birleşik cephenin oportünist bir taktik olduğudur. 
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Yoldaşlar. haııg isi doğrtıdtır? Birleşik cephe mi. yoksa kapalı
kapıcılık ını? Marksizın-Leııinizm hangisiııi onaylar? Hiç tereddüt
si.iz söylüyoruın ki, birleşik cepheyi oııaylar, kapalı-kapıcı l ığı deği l .  

• • 

Uç yaşıııda olanlar pek çok doğru fikre sahiptirler, ı·akat oıılara cid-
di ülke soruııları ya da düııya sorunları emaııet edilenıez. Çünkü, 
heııüz buııları kavrayaınazlar. Marksizm-Leniııiznı, devrimci saf
larda bulunaıı "çocukluk hastalığı''ııa karşıdır. Bu çocukluk hastalı
ğı ,  kapalı-kapıcı l ığııı iııatçı bayraktarlarııı ı ıı savundukları şeyin ta 
kendisidir. Düııyadaki her faaliyet gibi devrim .de düz değil ,  daima 
dolaınbaçlı bir yol izler. Düııyada her şeyiıı değişınesi gibi, devrim
ci ve karşıdevrimci kaınplardaki güçlerin mevzilenişi de değişebi
lir. Partiııiıı geniş bir birleşik cephe şekliııdeki yeni taktiği, Japon 
emperyalizmiııiıı Çiıı'i bir sömürge haline getirmeye kararlı olınası 
ve Çin'in devrimci güçlerinin hala ciddi zaafları bulunması gibi iki 
temel gerçeğe dayaıımaktadır. Karşıdevriınin güçlerine karşı saldı
rıya geçebilmek için bugün devrimci güçlerin yapması gereken şey, 
milyonlarca ve milyonlarca kitleyi örgütlemek ve muazzam bir 
devriınci orduyu seferber etmektir. Aııcak böylesiııe büyük bir kuv
vetin Japon emperyalistlerini, hainleri ve işbirlikçileri ezebileceği 
su götürmez bir gerçektir. Bundan dolayı, cephe taktiği biricik 
Marksist-Leııinist taktiktir. Kapalı-kapıcılık taktiği ise aksine, kim
seyle birleşmek istemeyen, burnu havada bir beyzadenin uygulaya
cağı taktiktir. Kapalı-kapıcılık ancak ''balıkları derin sulara, serçe
leri de çalılıklara kaçırır'' ve milyonlarca kitleyi, bu muazzam ordu
yu düşınaııın saflarına iterek hiç kuşkusuz düşmaııın övgüsünü ka
zanır. Pratikte kapalı-kapıcılık Japon emperyalistlerinin, hainlerin 
ve işbirlikçilerin sadık uşağıdır. Savunucularının ''saflık'' ve "düm
düzlük" konusundaki yaygaraları Marksist-Leninistlerce mahkum 
edilecek, Japon emperyalistlerince ise övgüyle karşılanacaktır. Ke-

• 

sinl ikle kapalı-kapıcılık isteıniyoruz. Istediğiıniz, Japon emperya-
listleriniıı, hain lerin ve işbirlikçilerin ölüm fermanı demek olan 
devrimci milli birleşik cephedir. 
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Halk Cumhuriyeti29 

Hükümetimiz, şimdiye kadar işçileri11, köylülerin ve şehir küçük 
burjuvazisi11in ittifakına dayanmaktaydı; şimdiden sonra ise milli 
devrimde yer alınak isteyen bütün diğer sınıflardan da üye alacak 
biçimde yeniden düzenleı1n1elidir. 

Şu sırada böyle bir hükümctin temel görevi, Çin'in Japon em
peryaijzmi tarafından i lhak edilmesine karşı durmak olmalıdır. Top
rak devrimi ile değil, yalı1ızca milli devrimle ilgilenenleri ve hatta 
arzu ettikleri takdirde, Japon emperyalizmi11e ve .uşaklarına karşı 
olmakla birlikte yakın bağları dolayısıyla Avrupa ve ABD emperya
listlerine karşı çıkmayanları da kapsayabilecek şekilde daha geniş 
bir temsil yete11eğine sahip olması gerekmektedir. Bunun için, ilke 
olarak, böyle bir hükümeti11 programı,  Japon emperyalizmine ve 
uşaklarına karşı savaşmak temel görevine ,uygun olmalı ve biz de 
geçmişteki siyasetlerimizi buna uygun olarak değiştirmeliyiz. 

Bugün devrimci tarafın en önemli özelliği, iyice çelikleşmiş bir 
Komünist Partisi'ne ve Kızıl Ordu'ya sahip olmasıdır. Bu son dere
ce önemlidir. Bunlar olmasaydı ,  ortaya çok büyük güçlükler çıkar
dı .  Neden? Çünkü, Çin'deki hainler ve işbirlikçiler kalabalık ve 
güçlüdürler ve birleşik cepheyi yıkmak için mümkün olan her çare
ye başvuracakları da kuşkusuzdur. Tehdit ve rüşvet yoluyla ve çe
şitli gruplaşmalar arasında dolaplar çevirerek ayrılık tohumları eke
cekler ve kendilerinden zayıf olup da onlardan ayrılmak ve Japon
lara karşı savaşta bize katılmak isteyebilecek herkesi teker teker ez-
29 Mao Zedung Yoldaş'ın burada açıkladığı Halk Cumhuriyeti'nin siyasi iktidarı 

ve siyasetleri, Direnme Savaşı sırasında Komünist Partisi'nin önderliğinde 
Kurtarılnıış Bölgelerde gerçekleştiri lmişti. Partinin, düşman hallan gerisinde 
halkın Japon istilacılarına karşı yürüttüğü zafer dolu mücadeleye önderlik ede
bilmesini sağlayan da buydu. Japonya'nın teslim olması üzerine Üçüncü Dev-

• 
rinıci iç Savaş başladı. Savaş sürdükçe, halk tarafından kurtarılan bölgeler gi-
derek genişleyerek Çin'in tümünü kapsadı. Böylece birleşmiş bir Çin Halk 
Cumhuriyeti doğdu. Sonunda Mao Zedung Yoldaş'ın ülküsü olan Halk Cum
huriyeti, bu şekilde bütün ülkede gerçekleşnıiş oldu. 

243 



ınck ve yok etnıck için ordularıııı kul lanacaklardır. Japon aleyhtarı 
hüki.iıneı ve ordu bu can alıcı uıısurt1, yani Komünist Partisi'ne ve 
Kızıl Ordu'ya sahip olmasaydı, bütüıı bunlar kaçıııı lmaz olurdu. 
Devrimin l 927'de başarısızlığa uğramasınııı başlıca nedeni, o sıra
lar Komünist Partisi'ııde egemen olaıı oportünist çizgi nedeniyle, 
keııdi saflarımızı, yaııi işçi ve köylü hareketiyle Komünist Parti
si'ııiıı öııderliğiııdeki silahlı kuvvetleri geııişletmek için çaba göste
rilmemesi, bunun yerine sadece geçici bir müttefike, Guomipdang'a 
bel bağlaıımasıydı .  Soııuç olarak da emperyalizm, uşakları olan 
toprak ağası ve komprador sınıflarına önce Çan Kayşek'i , daha son
ra da Vaııg Ciııgvey'i ağlarıııa düşürme emrini verir vermez, dc;:vrim 
yeııilgiye uğradı .  O günlerde birleşik cephenin bir dayanağı, güçlü 
bir devrimci si lah l ı  kuvveti btılunmuyordu ve dolayısıyla düşmaıı 
kampına iltihaklar yoğunlaşınca Komünist Partisi tek başına dövüş
mek zoruııda kaldı ve emperyalistlerle Çiııli karşıdevrimciler tara
fından benimsenen, düşmanı teker teker yok etme taktiğini boşa çı
karamadı .  Gerçi Ho Lur.g ve Ye Ting'in komutasındaki birlikler 
vardı ,  ama bunlar henüz siyasi bakımdan sağlamlaşmamış ve parti 
de bunlara önderlik etmede pek ustalaşmamış olduğundan, sonun
da bunlar da yenildi. Kanımız pahasına ç ıkardığımız ders, devrim
ci güçlerden oluşan sağlam bir çekirdek olmadıkça, devrimin yenil
giye uğrayacağıydı. Bugün ise, durum oldukça farklıdır. Artık güç
lü bir Komünist Partisi'ne, güçlü bir Kızıl Ordu'ya ve ayrıca Kızıl 
Ordu'nun üs bölgelerine salıip bulunuyoruz. Komünist Partisi ve 
Kızı l Ordu bugtin olduğu gibi Japonya'ya karşı bir milli birleşik 
cephenin öncülüğünü yapmakla kalmayacak, ileride de kaçını lmaz 
olarak, Çin'in Japonya'ya karşı hükümetinin ve ordusunun güçlü 
dayanağı olacak ve Japon emperyalistleri ile Çan Kayşek'iıı bu pir
leşik cepheyi yıkma siyasetlerini boşa çıkarabilecektir. Bununla bir
likte son derece uyanık olmalıyız; çünkü Japon emperyal istleri ile 
Çan Kayşek mut laka her türlü tehdit, rüşvet ve çeşitli gruplar ara
sıııda maııevralara girişme yollarıııa başvuracaklardır. 

244 



Japonya'ya karşı geııiş milli birleşik cepheıı in her kesiminiıı Ko
münist Partisi ve Kızıl Ordu kadar sağlam olınasını elbette bekleye
meyiz. Bazı kötü unsurlar, olayların akışı içiııde, düşmanın etkisiy
le birleşik cepheyi terk edebilirler. Ancak böyle kimseleriıı kaybe
dilmesindeıı korkmamıza gerek yoktur. Dü�maııın etkisiyle kötü 

. , 
unsurlar saflarımızdan ayrılırken, bizim etkim izle iyi iıısa·ıiıar safla-
rımıza katılacaklardır. Komünist Part isi ve Kızıl Ordu yaşayıp ge
liştikçe, milli birleşik cephe de yaşayacak ve gelişecektir. Komüııist 

• 
Partisi ve Kızıl Ordu'nun milli birleşik cephe içiııdeki önder rolü iş-
te budur. Komünistler, artık siyasi bakımdan çocuk değildirler ve 
kendilerini koruyabilecek müttefiklerle ilişkilerini düzenleyebile
cek yetenektedirler. Japoıı emperyalistleri ile Çaıı Kayşek, devrim
ci güçlere karşı manevralara girişirlerse, Koınünist Partisi de karşı
devrimci güçlere karşı aynı şeyi yapabilir. Oıılar, bizim saflarımız
daki kötü unsurları keııdi yanlarına çekebilirlerse biz de aynı şekil
de onların ''kötü unsurlarını " (bizim açımızdan iyi) kendi yanımıza 
çekebiliriz. Eğer biz onlardaıı daha çok sayıda unsuru kendi yanı
m ıza çekebilirsek bu, düşman saflarını zayıflatacak, bizimkini ise 
güçlendirecektir. Kısacası, iki temel güç şimdi birbirleriyle müca
dele içindedirler ve eşyanın tabiatı gereği bütün ara güçler her iki 
taraftan birbirinin yanında saf tutmak zoruııda kalacaklardır. Japoıı 
emperyalistlerinin, Çin'i köleleştirme siyaseti ve Çan Kayşek'in 
Çin'e ihanet siyaseti kaçınılmaz olarak birçok kimseyi ister doğru
dan Komünist Partisi'ne ve Kızıl Ordu'ya katılmak isterse de bizim
le bir birleşik cephe kurmak şekliııde olsun bizim tarafımıza geç
mek zorunda bırakacaktır. Biz kapalı-kapı taktiklerini uygulamadı
ğımı;z. takdirde, bu gerçekleşecektir . 

• 

''işçi ve Köylü Cumhuriyeti"ııin yeriııe ııeden ''Halk Cumhuri-
yeti' 'ni koyuyoruz? 

Hüküınetimiz sadece işçi ve köylüleri değil, fakat bütüıı milleti 
temsil etmektedir. Bu anlam '' işçi ve köylülerin demokratik cumhu
riyeti" sloganımızın içinde zaten vardı; çüııkü işçi ve köylüler nüfu-
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sun yüzde 80 ile 90'ını oluşturmaktadırlar. Partimizin 6. Milli 
Kongresi'nde kabul edilen 10 Maddelik Program30 sadece işçi ve 
köylülerin değil, bütün milletin çıkaralarını kapsamaktaydı. Fakat, 
şimdiki durum, sloganımızı değiştirmemizi ve onu halk cumhuriye
ti haline getirmemizi gerektirmektedir. Bunun nedeni ise, Japon iş
galinin Çin'de sınıf ilişkilerini değiştirmiş bulunması ve artık yalnız 
küçük burjuvazinin değil, milli burjuvazinin de Japonya'ya karşı 
mücadeleye katılması olanağının doğmuş bulunmasıdır. 

• 

Halk cumhuriyeti kesin olarak düşınan sınıfların çıkarlarını tem-
sil etmeyecektir. Aksine, emperyalizmin uşakları olan toprakağası 
ve komprador sınıflarının tam karşısında yer alacak ve onları halk
tan saymayacaktır. Aynı  şekilde Çan Kayşek'in ''Çin Cumhuriyeti 
Milli Hükümeti'' de ' 'sıradan" halkı milletin bir parçası olarak kabul 
etmemekte ve onları değil, sadece en varlıklıları temsil etmektedir. 
Çin nüfusunun yüzde 80 ile 90'ı işçi ve köylülerden meydana gel
diğinden halk cumhuriyeti her şeyden önce onların çıkarlarını tem
sil etmelidir. Bununla birlikte Halk Cumhuriyeti, emperyalist ta
hakkümü yıkıp Çin'i özgür ve bağımsız bir ülke haline getirmekle 
ve toprak ağalığının tahakkümünü yıkıp Çin'i yarıfeodallikten kur
tarmakla sadece işçi ve köylülere değil, diğer halk kesimlerine de 
yarar sağlayacaktır. İşçilerin,  köylülerin ve halkın  geri kalan kısmı
nın çıkarlarının toplamı, bütün Çin milletinin çıkarlarını meydana 
getirir. Komprador-ve toprakağası sınıfları da Çin toprağında yaşa
maktadırlar, ancak milli çıkarlara hiç aldıııııadıklanndan onların çı-
30 Çin Komünist Partisi'nin 1 928 yıli Temmuz'unda yapılan 6. Milli Kongresi, şu On 

Maddelik Programı kabul etti: 1 )  Emperyalist hakimiyetin yıkılması, 2) yabancı 
kapitalist işleunelere ve bankalara el konulması, 3) Çin'in birliğinin sağlanma�• ve 
milliyetlere kendi kaderlerini belirleme hakkının tanınma�•. 4) Guomindang savaş 
ağalan hükümetinin devrilmesi, 5) bir işçi, köylü ve asker meclisleri hükümeti ku
rulması, 6) sekiz saatlik işgününün gerçekleştirilmesi, ücretlerin artınlma�ı. işsiz
lik yardımı ve sosyal sigortanın gerçekleştirilmesi, 7) bütün toprak ağalannın top
raklarına el konulma�• ve topr.ığın köylülere dağıtılnıası, 8) askerlerin yaşama ko
şullarının düzeltilmesi, eski a�kerlere toprak ve iş sağlaııma�ı. 9) bütün ağır ver
gilerin ve çeşitli resimlerin .kaldınlması ve yerine, tek bir kademeli vergi konul
ma�•. 1 0) dünya proctaryası ve Sovyetler Birliği ile birleşilmesi . 

• 
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karları çoğuııluğun çıkarları ile çatışır. Bizim keııdimizi ayırdığımı?. 
ve çatıştığımız kimseler sadece bu küçük azınlıktır ve bu yüzden 
kendimizi bütün milletin temsilcileri olarak görmekte haklıyız. 

Hiç kuşkusuz, işçi sııı ı t'ı ile milli burjuvazi arasıııda bir çıkar ça
tışması vardır. Milli devrimin öncüsü olan işçi sınıfının siyasi ve ik
tisadi hakları tanınmadıkça ve onun gücünü emperyalizme ve oı1la
rı11 sadık uşakları olan hainlere karşı yöneltmesi sağlaııınadıkça 
milli devrimi başarı lı bir şekilde geliştirmemiz mümkün olmaya
caktır. Ancak, milli burjuvazi, emperyalizme karşı birleşik cepheye 
katıldığı takdirde, işçi sınıfı ve milli burjuvazi, ortak çıkarlara sahip 
olacaklardır. Burjuva-demokratik devrimi döneminde halk cumhu
riyeti, emperyalist ve feodal mülkiyet dışındaki özel mülkiyeti ka
mulaştırmayacak ve milli burjuvazinin sanayi ve ticaret işletmeleri
ne el koymak şöyle dursun, onların gelişmesini teşvik edecektir. 
Emperyalistleri ya da Çinli hainleri desteklemeyen biftün milli ka
pitalistleri koruyacağız. Demokratik devrim aşamasında emek ile 
sermaye arasındaki mücadelenin bir sınırı vardır. Halk Cumhuriye
ti'nin iş yasaları, işçilerin çıkarlarını koruyacak, ancak milli burju
vazinin kar etmesini ve sanayi ve ticaret işletmesini de önlemeye
cektir. Çünkü böyle bir gelişme emperyalizmin zararına, Çin halkı
nın ise yararınadır. Böylece açıktır ki, Halk Cumhuriyeti, emperya
lizm ve feodal güçlere karşı olan bütün tabakaların çıkarlarını tem
sil edecektir. Halk Cumhuriyeti'nin hükümeti esas olarak işçilere ve 
köylülere dayanmakla birlikte emperyalizme ve feodal güçlere kar
şı  olan diğer sınıfların temsilcilerine de yer verecektir. 

Peki, ama bu gibi sınıfların temsilcilerinin Halk Cumhuriyeti 
hükümetine katılmalarına izin vermek tehlikeli değil midir? Hayır! 

• 

işçiler ve köylüler, cumhuriyetin temel kitlelcridirler. Şehir küçük 
burjuvazisine, aydınlara ve antiemperyalist ve antifeodal programı 
destekleyen diğer halk kesimlerine Halk Cumhuriyeti hükümetindc 
söz ve çalışma hakkını ,  seçme ve seçilme haklarını tanırken, temel 
kitleler olan işçi ve köylülerin çıkarlarının çiğnenınesine de izin 
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vermemeliyiz. Programımızın esası, onların çıkarlarının korunması 
olmalıdır. Bu hükümette 011ların (işçi ve köylülerin) temsilcilerini11 
çoğunlukta olması ve Komünist Partisi'nin de gerek bu hükümete 
önderlik etmesi, gerekse onun içinde çalışması, diğer sınıfların bu 

' 

hüküınete katılmasıııın herhangi bir tehlike doğurmamasını  güven-
ce altına alacaktır. Ş imdiki aşamada Çin Devrimi'nin hala bir prole
ter-sosyalist devrimi değil de, bir burjuva-demokratik devrimi nite
liğini taşıdığı son derece açıktır. Sadece karşıdevrimci Troçkistler3 1  
Çin'in burjuva-demokratik devrimi aşamasını tamamladığı ve bun
daıı soııraki herhangi bir devrimin ancak sosyalist nitelikte olabile-

• 

ceği gibi saçmalıklardan söz ediyorlar. 1 924- 1 927 devrimi tamam-
lanamayan ve yenilgiye uğrayan bir burjuva-deınokratik devrimiy
di. 1927'den bu yana önderlik ettiğimiz toprak devrimi de, kapita
lizme değil, emperyalizme ve feodalizme karşı yürütüldüğü için 
burjuva-demokratik nitelikte bir devrimdir. Devrimimizin bu niteli
ği oldukça uzun bir süre geçerliğini koruyacaktır. 

3 1  Başlanıgıçta Rus işçi sınıfı hareketi içindeki anti-Leninisı bir hizip olan Troçkist 
grup, giderek soysuzlaştı ve sonunda açıkça karşıdevrimci bir çete haline geldi. 
1 937'de SBKP (B) Merkez Komitesi'nin genel toplantısına sunduğu raporunda Sta
lin Yoldaş bu dönekler grubunun gelişme sürecini şöyle açıkladı: 
Eskiden, yedi-sekiz yıl öncesine kadar Troçkizm, işçi sınıfı içinde görülen siyasi 
akın1lardan biriydi .  Gerçi anti-Leninist bir akın1dı ve dolayısıyla son derece hata
lıydı ama gene de siyasi bir akımdı . . .  Günümüzün Troçkizmi ise artık işçi sınıfı 
içinde bir siyasi akım değil, yıkıcıların ve bölücülerin, gizli ajanların casusların ve 
katillerin oluşturduğu ilkesiz ve fikirsiz bir çete yabancı devletlerin istihbarat ser
vislerinden maaş alan, işçi sınıfının yeminli düşmanlarının bir çetesidir. 
Çin Devrin1i'ııin l 927'de yenilgiye uğranıası üzerine Çin'de de az sayıda olmakla 
birlikte bazı Troçkistler ortaya çıktı. Cen Dusiu ve diğer döneklere yamanarak 
l 929'da ufak bir karşıdevrinıci klik meydana getirdiler: Guomindang'ın burjuva
denıokratik devrimini tanıan1ladığı şeklinde karşıdevrinıci propagandalara giriştiler 
ve halka karşı enıperyalisılerin ve Guonıindang'ın pis bir aleti oldular. Çinli Troç
kistler hayasızca Guonıindang gizli servisine katıldıl ar. 1 8  Eyllil Olayı'ndan sonra 

• 
alçak Troçki döneğinin "Çin'in Japon imparatorluğu ıarafından işgiıl edilmesini en-
gellemeyin" şeklindeki enırini yerine getirerek Japon gizli ajanlarıyla işbirliği yap
maya başl<ıdılar. Onlard;ın para aldılar ve Japoıı s;ıldırısını kolaylaştıracak her ıür
lü faaliyette bulundular. 
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Devrimiıı itici gücünü hala esas olarak işçiler, köylüler ve şehir 
küçük burjuvazisi meydaııa getirmektedir; fakat artık milli burjuva
zi de bunlara katılabilir. 

Devrimiıı niteliğinin değişmesi daha sonra olacaktır. İleride de
mokratik devrim, kaçınılmaz olarak sosyalist devrime dönüşecektir. 
Bu dönüşümüıı ne zamaıı gerçekleşeceği ise gerekli koşulların var
lığına bağlı olacaktır ve bu da b.i_r hayli zamaıı alabilir. Sosyalist 
devrime geçiş için gerekli bütün siyı,ısi ve ekoııomik koşullar ger
çekleşinceye ve bu geçiş halkııı çoğunluğunuıı aleyhine değil lehi
ne oluncaya kadar acele etmeıncliyiz. Bazı yoldaşların, demokratik 
devrim Önemli eyaletlerde zafere ulaşır ulaşmaz sosyalist devrime 
geçişin başlayacağını ileri sürerkeıı yaptıkları gibi bu konuda kuş
kuya kapılmak ve geçişin kısa zaınaııda gerçekleşınesini beklemek 
hatalıdır. Bu  yoldaşlar, Çiıı'in siyasi ve ekonomik bakımdan nasıl 
bir ülke olduğunu anlayamadıkları ve Rusya'ya oranla demokratik 
devrimini siyasi ve ekoııomik bakımdan daha güç tamamlayacağı
nı ve çok daha uzun bir süreye ve çabaya gerek duyacağını kavra
yamadıkları için bu hataya düştüler. 

Uluslararası Destek 

Nihayet, Çin Devrimi ile dünya devrimi arasındaki ilişkilere de 
birkaç sözle değinmek gerekir. 

Emperyalizm canavarı ortaya çıkalı beri, düııyadaki ilişkiler öy
lesine iç içe geçmiştir ki, bunları birbirindeıı ayırmak olanaksızdır. 
Biz Çinliler, düşmanla kanımızın soıı damlasına kadar çarpışacak 
bir ruha, kaybedilmiş topraklarımızı kendi gücümüzle yeniden ele 
geçirmek azmiııe ve milletler topluluğunda kendi ayaklarımız üze
rinde durabilecek yeteııeğe sahibiz. Fakat bu, uluslararası destckteıı 
vazgcçcbileccğiıııiz aıılamıııa gelıncz. Hayır! Uluslaı·arası destek 
bugün her millet_iıı ya da ülkcııiıı devrimci mücadelesi için gerekli-
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dir. "Bahar ve güz çağlarında haklı savaşlar yoktur"32 diye eski bir 
deyiş vardır. Bu, gü11ümüz emperyalizmi içiı1 dal1a da geçerlidir. 
Çünkü, yalnız ezilen milletler ve ezilen sınıflar haklı savaşlar vere
bilirler. Dünyanın her yerinde, halkların, kendilerini ezenlere karşı 
verdikleri savaşlar, haklı savaşlardır. Rusya'daki Şubat ve Ekim 
devrimleri, haklı savaşlardı. B irinci Dünya Savaşı'ndan sonra çeşit
li Avrupa ülkelerindeki halklar111 devrimleri, haklı savaşlardı. 
Çin'de "Afyon Savaşı ,33 Tayping İlahi Krallığı Savaşı,34 Yi Ho Tuan 
Savaşı ,  35 1 9 1 1  Devrimci Savaşı, 36 1926- 1 927 Kuzey Seferi, 
1927'den bugüne kadarki Toprak Devrimi Savaşı, şimdiki Japon
ya'ya Karşı Direnme Savaşı ve hainleri cezalandıııııa hareketi, hep 
32 Bu deyiş, Mençius:tan alınmadır. Mençius bu sözü, Bahar ve Güz Çağı diye bi-

linen dönemde (Mü. 722-48 1 ),  Çin'in feodal beyleri iktidar uğruna birbirleriy
le duı ıııadan savaştıkları için söylemişti. 

33 İngi ltere, yürüttüğü afyon ticaretine Çin halkının karşı çıkması üzerine, 1 840-
1 842 yılları arasında Çin"e �uvveı göndererek sözde ticareti korumak bahane
siyle Guangdung ve diğer kıyı bölgelerini işgal etti. Guangdung'daki a.�kerler 
Lin Zesu'nun önderliğinde bir direnme savaşına girişti ler. Kanton halkı da ken
liğinden bir "İngiliz Bastıııııa Kuvveti" örgütleyerek İngiliz saldırganlarına ağır 
darbeler indirdi . 

• 

34 Tayping ilahi Krallığı Savaşı, 1 9. yüzyıl ortalarında köylülerin Çing Haneda-
nı'nın feodal tahakkümüne ve milli baskısına karşı giriştikleri devrimci bir sa
vaştı. 1 85 1  OcııJ<'ında, Hung Siyuçuan, Yang Siyuçing ve bu devrimin diğer ön
derleri, Guangsi'deki Guyping ilinin Cintien köyünde bir ayaklanma düzenleye
rek Tayping İlahi Krallığı'nın kurulduğunu ilan ettiler. 1 852'de Guangsi'den ku
zeye hareket eden köylü ordusu, Hunan, Hubey, Ciangsi ve Anhuy'dan geçerek 
aşağı Yangze Vadisi'nin en büyük şehri olan Nancing'i 1 853'te zapt etti. Bundan 
sonra kuvvetlerin bir bölümü kuzeye doğru yürüyüşlerini sürdürerek Tiancin 
yakınlarına kadar sokuldu. Ancak Tay ping ordusu işgal ettiği yerlerde sağlam ils 
bölgeleri kuııııayı ihn1al etti. Aynca Nancing'i başkent yaptıktan sonra ordu 
içindeki hakim grup, birçok siya.�i ve askeri hata işledi ve bunların sonucunda 
Çing hükümetinin karşıdevrimci kuvveteri ile İngiliz, ABD ve Fransız saldır
ganlarının ortak saldırısına dayanamayarak 1 664 yılında yenilgiye uğratıldı. 

35 Yi Ho Tuan Savaşı, 1 900 yılında, Kuzey Çin'deki köylülerin ve zanaatkarların 
kendıliğinden gelişen büyük hareketiydi. Gizli dinsel demekerde örgütlenen bu 
köylü ve zanaatkarltır, emperyalistlere karşı silahlı mücadele verdiler. Fakat bu 
hareket görüln1en1iş bir vahşetle ba.�ıırıldı ve Pekin ile Tiancin, sekiz emperyal
ist devletin, ortak kuvvetleri tarafından işgal edildi. 

36 1 9 1 1  Devr
_
i
_
mi için bkz. bu ciltte "Hunan'daki Köylü Hareketi'rıe İlişkin Bir 

Araştıı ıııa Uzerine Rapor" Not 3 , s.58. 
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haklı savaşlardır. Japonya'ya karşı ü lke çapında bir direniş ve faşiz
me karşı dünya çapında bir mücadele dalgası11ın kabarmakta oldu
ğu bugünlerde haklı savaşlar, Çin'de ve bütün dünyada yayılacaktır. 
B ütün haklı savaşlar birbirlerini destekler; haklı olmayan savaşların 
ise haklı savaşlara dönüştürülmeleri gerekir; Leninist çizgi budur.37 
Japonya'ya karşı savaşımız bütün dünya halklarının ve hepsinin 
üzerinde, Sovyetler Birliği halkı11ın desteğine muhtaçtır; ve ortak 
bir davayı paylaştığımız için onların bu desteği bizden esirgemeye
ceklerinden hiç kuşkumuz yoktur. Geçmişte Çiı1'in devrimci güçle
rinin dünya devrimci güçleri ile olan ilişkisi Çan Kayşek, tarafından 
geçici olarak kesilmişti ve bu anlamda yalnız bırakılmış durumday
dık. Şimdi ise durum değişmiştir ve bu değişiklik bizim lehimize
dir. Bundan böyle de lehimize olmaya devam edecektir. Artık yal
nız bırakılmamız mümkün değildir. Bu ,  Japonya'ya karşı savaşta 
zafer kazanılması ve Çin Devrimi'nin zaferi için gerekli bir koşulu 
sağlamaktadır. 

37 Bkz. V.İ .  Lenin, "ProletarY.a Devriminin Savaş Programı" AYDINLIK Dergisi, 
Sayı 57, Kasım 1 975 , Aynca bkz. �ovyeıler Birliği Komünist Panisi (Bolşevik) 
Tarihi, Kısa Ders, Altıncı Bölüm, Uçüncü Kısını, AYDINLIK Yayınları. 
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KO LAO HUİ'YE ÇAGRI***** 
( 1 936) 

Ko Lao Hui'li Kardeşler! 
. . .  Ko Lao Hui öncelikle, Han'ı yeniden ·kurdu ve ''Çing'in 

kökünü kazıyın'' , ''Zengine vurun ve yoksula yardım edin"-ilkeleri
ni izleyerek, 1 9 1 1  devrimci hareketine etkin olarak katıldı .  Kuzey 
Şensi'deki devrimde Ko Lao Hui'li yoldaşların önemli ölçüde 
yardım, destek ve etkin katılışlarından yararlandı. Sieh Zuçang ya 
da Liu Çihtan gibi yoldaşlar, yalnızca Kızıl Ordu'nun önderleri 
değil, aynı zamanda Ko Lao Hui'nin de örnek üyeleridirler. Bu  
devrimci ruh, bu şanlı yiğitlikler, yurdu ve kendimizi kurtarma 
uğrundaki bugünkü kahramanca savaşımda, daha da geniş ölçüde 
gösterilmelidir. 

Geçmişte, siz Han'ın yeniden kurulmasına ve Mançus'un kökü
nün kazınmasına destek oldunuz; bugün biz Japonlara karşı direni
şi ve yurdun kurtarılmasını destekliyoruz. Siz, zengine vurmaya ve 
yoksula yardıma destek oldunuz; biz, yerel zorbalara vurmaya ve 
toprağı bölüşmeye destek oluyoruz. Siz, zenginliği küçümsüyor ve 
hakkı savunuyorsunuz, dünyadaki bütün kahramanları, bütün yiğit 
yoldaşları bir araya getiriyorsunuz; biz yurdumuzu ve dünyayı kur
tarmak için kendimizi fedadan çekinmiyoruz; tüm dünyanın  sömü-

• •  

rülen ve ezilen halkları ile tabakalarını birleştiryoruz. Oyleyse 

***** Touçeng dergisi No. 1 05 .  ( 1 2  Temmuz l 936'da basılmış bir yazısından 
alınmıştır). 
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görüşlerimiz ve koııumlarımız çok yakındır; düşmanlarımız ve kuı·
tuluş yolumuz bakımıııdan da t�ım bir uyguıı luk içiııdeyiz. Bu 
nedeııle, tüm ülkedeki Ko Lao Hui' l i  bütün kardeşlerimize bir kez 
daha özel ve içteıı bir çağrıda buluııuyoruz. Geçmişteki uyuşmazlık 
ve karşılıklı kırgıııl ık konularını unutarak, Japonlara karşı direniş 
ve yurdu kurtarma sloganı altında birleşmek için kardeşler arasında 
yakın ve içteıı bir paylaşma oluşturmalıyız! . .  

Geçmişteki Ko Lao Hui'ııin özelliği olan devrimci ruhu gösterin!  
Japonlara vurmak ve Çin'i yeniden kurmak için, Ko Lao Hui ile 

tüm Çin halkı birleşin ! 
Yaşasın Çin halkının kurtuluşu ! 
Çin Halkı Sovyet Cumhuriyeti Merkez Hükümeti Başkanı 

MAO ZEDUNG 
15 Temmuz 1 936 
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• 

ÇIN ANAHTARDIR* 
( 1936) 

SORU: Çiıı'de bir Kızıl hareketiıı zai'erinin Kore, Hindiçini, 
Filipiııler ve Hiııdistan gibi öteki sömürge ya da yarısömürge Asya 
ülkelerinde hızla bir devrime yol açacağı düşüncesinde misiniz? 
Şiındiki durumda Çin, düııya devriminiıı ''aııahtarı"mıdır? 

YANIT: Dünya durumunda Çin Devrimi, bir aııahtar etkendir, 
her ülkenin halkı, özellikle sömürge ülkelerin emekçi yığınları, 
onun zaferini yürekten beklemektedir. Çin Devrimi tam iktidara 
geliııce, birçok sömürge ülkelerin yığınları, Çin örneğini izleyecek
ler ve aynı biçimde kendi öz zaferleriyle elde edeceklerdir . 

. 

"' &!gar Snow'un Mao Zedung ile 23 Temmuz l 936'd;ıki mülakatından alınnıışıır. 
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• • • • w • 

ULKEYI MOSKOVA'YA TESLiM ETMEYECEGIZ* 
( 1 936) 

SORU: Çin Devrimi zafere ulaşırsa, Sovyel Çiı1'i ile Sovyet 
• •  

Rusya arasındaki ekoı1omik ve siyasal ilişkiler, Uçüı1cü 
Enternasyonal ya da benzer bir örgüt içinde mi sürdürülecek, yoksa 
hükümetlerin bir tür fiili birleşmesi olası lığı mı ortaya çıkacak? Çiı1 
Sovyet Hükümeti, ·Moskova'yla olan ilişkilerinde, şimdiki Dış 
Moğolistan Hükümeti gibi ıni hareket edecek? 

YANIT: Sanırım bu tümüyle varsayımsal bir sorudur. S ize 
söylediğim gibi, Kızıl Ordu şimdi iktidar hegemoı1yasına değil, 
Japon emperyalizmine karşı birleşik bir Çin'e u laşmaya çalışıyor. 

Üçüı1cü Enternasyonal, dünya proletaryası öncü müfrezesinin 
tüm dünyadaki bütün devrimci halkların çıkarı için, ortak deneyimi 
biraraya getirdiği bir örgüttür. O, ne bir yönetim örgütüdür, ııe de 
onun danışmanlık konumunun ötesinde herhangi bir siyasal gücü' 
vardır. İçerik olarak çok farklı olsa bile, yapısal olarak İkinci 
E11ternasyonal'den pek farklı değildir. Ama Bakanlar Kurulu'nun 
sosyal-demokratlarca kurulduğu bir ülkede de, İkinci Enternasyonal'in 
diktatör olduğunu 11asıl kimse söyleyemezse, Komünist Partisi'nin 
olduğu bir ülkede de Üçüncü Eı1ternasyonel'in diktatör olduğunu 
söylemek, aynı biçimde gülünçtür. 

Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi iktidardadır, ama orada 
bile ne Üçüncü Enternasyonal yönetmektedir, ne de onun halk 
adına doğrudaı1 bir siyasal gücü vardır. Aynı biçimde her ne kadar 

• 

* 23 Ten1n1uz 1936'da Edgar Sııow'un Mao Zedung ile n1ülakatından alınmışı ır. 
("Çin Anahtardır"ın noıuna bakınız). 
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Çiıı Komüııist Partisi Ko111iııte1·11 ' i ı1 bir Liyesiyse de, bu hiçbir 
bakımdan Sovyeı Çin'in Moskova ya da Komiı1terı1 tarafından 
yöneltildiği aıılamına gelmez. Kuşkusuz biz ülkeyi Moskova'ya tes
lim etmek değil, Çin'in özgürlüğe kavuşması için savaşıyoruz! 

Çin Komünist Partisi, Çiıı'deki tek partidir, zaferiyle tüm ulus 
adına konuşacaktır. O, Rus halkı için ya da Ücüncü Enternasyonal'in 
yönetimi için deği l ,  yalnızca Çinl i  yığınların ç ıkarları için 
konuşabil ir. Ancak Çinli y ığınların çıkarlarının, Rus yığınların ın 
çıkarlarıyla çakıştığı yerde, onun, Moskova'11ıı1 '' iradesine uyduğu" 
söylenebilir. Rusya'daki kardeşleri gibi, bir kez Çinli yığınlar ikti
darı ele alınca ve toplumsal ve ekonomik bakımdan özgür hale 
gelince, kuşkusuz bu kollektif yarar temeli, çok daha büyük ölçüde 
genişletilecektir. 

B irçok ü lkede Sovyet hükümetleri kurulduğu zaman, bu 
Sovyetlerin uluslararası bir birliği sorunu doğa�ilir ve bunun nasıl 
çözüleceğini görmek ilgiııç olacaktır. Ama bugün bu formülü 
öneremem; bu, henüz ortada olmayan ve önceden çözülemeyecek 
bir sorundur. Günümüz dünyasında, değişik devletler ve halklar 
arasında birlik, giderek artan yakın ekonomik ve kültürel i lişkiler
le, eğer bir _gönüllülük temeli üstünde gerçekleştirilirse, böyle bir 
birlik, çok arzu edilir bir şey olarak gözükmektedir. 

Ancak, bu son noktanın  son derece önemli olduğu açıktır: eğer 
halkının iradesine göre ve tam bir bağımsızlıkla ve elbette asla 
Moskova'nır; ''emri"nde olınaksızın, her u lusun birliğe girme ve 
ç ıkma hakkı olursa, böyle bir dünya birliği başarıya ulaşabilirdi. 
Hiçbir komünist, bunun tersini düşünmemiştir ve ''Moskova'nın 
dünya istibdadı' '  efsanesi, faşistlerin ve karşıdevrimcilerin bir 
icadıdır. 

D ış Moğolistan i le Sovyetler B irliği arasındaki i lişki, şimdi ve 
geçmişte, daima tam eşitlik ilkesine dayandırılmıştır. Çin'de halk 
devrimi zafere ulaşınca, Dış Moğolistan Cumhuriyeti, kendi irade
siyle, kendiliğinden Çin federasyonunun bir parçası olacaktır. 
Müslüman ve Tibetli halklar da, aynı biçimde Çin federasyonuna 
bağlı özerk cumhuriyetler oluşturacaklardır. 
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• • • • 

ÇIN'IN .DEVRiMCi SAVAŞINDA 
• 

STRAI'EJI SORUNLARI* 

Aı·a/ık 1936 

• • • •• •• 

BIRINCJ BOLUM 
• • 

SAVAŞ NASIL iNCELENiR? 

1. Savaşın Yasaları Gelişen Yasalardır 

Savaşın yasalaı·ı , bir savaşı yöneten herkesin incelemek ve çöz
mek zorunda olduğu bir sorundur. 

Deı•ı·imci savaşın yasaları, devrimci bir savaşı yöneten herkesin 
incelemek ve çözmek zorunda olduğu bir sorundur. 

, , 
• l\1ao Zedung Yoldaş, bu yazıyı, ikinci Devrimci iç Savaşın tecrübesini özetle-

mek için yazdı ve Kuzey Şensi'deki Kızıl Ordu Okulu'nda verdiği konfer.ınslar
da bu çalışmasından yararlandı. Çalışmanın yalnız beş bölümünü tamamlayabil
di. Stratejik taanız, siyasi çalışma ve diğer sorunlarla ilgili bölümler, kendisinin 

, 
Sian Olayı dolayısıyla çok meşgul olması yüzünden tamamlanamadı. ikinci 

, 
Devrimci iç Savaş sır.ı.�ında askeri sorunlar konusunda Pani içinde ortaya çıkan 
ciddi bir taratışma ile ilgili olarak yazılan bu eser askeri sorunlarda başka bir çiz
giye karşı belirli bir çizginin ifadesidir. 1935 Ocak'ında Zunyi'dc yapılan Merkez 
Komitesi Siya.�i Bürosu'nun genişletilmiş toplantısı askeri çizgi konusundaki tar
tışmalara son verdi. Mao Zedung Yoldaş'ın görüşlerini onaylayarak hatalı çizgi
yi reddetti. 1 935 Ekim'inde Merkez Komitesi Kuzey Şensi'ye taşındı. Aralık 

, , 
ayında da Mao Zedung Yoldaş, ikinci Devrimci iç Savaş'ta Partinin siyasi çizgi-
si ile ilgili sorunlara sistenıli bir şekilde çözüm getirdiği "Japon Empcryalizmi'ne 
Karşı Taktikler Üzerine" adlı raporunu sundu. Mao Zedung Yoldaş bu yazıyı bir 
yıl sonra, l 936'da Çin'in devrimci savaşında strateji sorunlarını sistemli bir şekil
de açıklamak için yazdı. 
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Çiıı 'iıı d<' ı ·ı·iıııc·i .çaı·cışıııııı _,·a.ça/aı·ı da, Çiıı'iıı devrimci savaşıııı 
yöııeıen lıcrkcsiıı iııcclcınek ve çözmek zorunda olduğu bir sorundur. 

Bugüıı bir savaşııı içiııde bulunuyoruz; savaşımız devrimci bir 
savaştır; ve devrinıci savaşımız yarısömürge ve yarıfeodal bir ülke 
olaıı Çiıı'de sürdürülmektedir. Buııun için yalııızca genel olarak sa
vaş yasalarıııı değil, t'akat devrimci savaşın özel yasalarını ve hatta 
Çin'deki devı·imci savaşııı daha da özel olaıı yasalarını incelemek 
zorundayız. 

Herkes bilir ki, i11sa11 bir iş yaptığı zaman, o işin koşullarıııı, ıı i
teliğiııi ve diğer şeylerle i l işkilerini kavramazsa, o şcyi,,y'öııeteıı ya-

• 

saları bilemez, o işin nasıl yapılacağını bilemez ya da o işi hakkıy-
la yapamaz. 

Saı•aş, çelişmelerin çözülmesi için uygulanan en yüksek müca· 
dele biçimidir ve sınıflar, milletler, devletler ya da siyasi gruplar 
arasında çelişmeler belirli bir düzeye ulaştığı zaman ortaya çıkar; 

. I 
savaş, özel mülkiyet ile sınıfların ortaya çıkmasından beri var ola-
gelmiştir. Savaşın gerçek koşu lları, niteliği ve diğer şeylerle olan 
ilişkileri kavranmazsa, savaşın yasaları bilinemez, savaş iyi yöneti
lemez ve zafer kazanılamaz. 

Deı•ı·inıc·i saı1aş, ister devrimci sınıf savaşı olsun, ister devrimci 
bir milli savaş olsun savaşın genel koşullarına ve niteliklerine ek 
olarak kendine özgü koşul ve niteliklere sahiptir. Dolayısıyla sava
şın genel yasalarınııı yanı sıra kendi özel yasaları da vardır. Kendi
ne özgü koşullarını ve niteliğini anlamadığınız, özel yasalarını kav
ramadığınız sürece devrimci bir savaşı yönetemez, başarıyla sürdü-

. ' remezsınız. 
Çiıı 'in deıırinıc·i saııaşı , iç savaş olsun, milli savaş olsun, Çin'in 

özel koşullarında sürdürülmektedir ve dolayısıyla onu hem genci 
olarak savaştan, hem de genel olarak devrimci savaştan ayırt eden 
kendine özgü koşul lara ve kendiııe özgü bir niteliğe sahiptir. Bunun 
içiıı geııel olarak savaşııı ve geııel olarak devrimci savaşııı yasaları
nın yanı sıra, özel yasaları da vardır. Bunları kavramadığımız süre
ce, Çin'iıı devrimci savaşını zafere ulaştıramayız. 
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o halde, genel olarak savaş yasalarını, devrimci savaşın yasala
rını ve nihayet Çin'in devrimci savaşının yasalarını incelemek zo
rundayız. 

Bazı kimseler hala çok öııceleri mahkum etmiş olduğumuz yan
lış bir görüşü savunuyorlar. Onlara kalırsa yalnız genel olarak sava
şın yasalarını incelemek yeterlidir; ya da daha somut bir şekilde ifa
de edecek olursak, yalnızca gerici Çin hükümeti ya da Çin'deki ge
rici Harp Akademileri tarafından yayımlanan askeri ders kitapların ı  
incelemek yeterlidir. Bunlar, bu kitapların sadece genel anlamda sa
vaş yasalarını ortaya koyduklarını, üstelik tamamen dışardan kopya 
edilmiş olduklarını ve bizim de bunları, biçim ve içerik bakımından 
en ufak bir değişiklik yapmadan, olduğu gibi kopya etmemizin ve 
uygulamamızın ''ayakkabıya uydurmak için ayaklarımızı kesmek'' 
anlamına geleceğini ve mutlaka yenilgiye uğrayacağımızı görmü
yorlar. Kan pahasına elde edilmiş bilgi neden yararlı olmasın diyor
lar? Bu yoldan elde edilmiş tecrübelerden yararlanmakla birlikte, 
kendi kanımız pahasına elde ettiğimiz tecrübelerden de yararlanma
mız gerektiğini kavrayamıyorlar. 

Diğer bazı kimseler, gene çok önceleri reddetmiş olduğumuz 
başka bir hatalı görüşü savunuyordu. Bunlara göre de yalnızca Rus
ya'daki devrimci savaşın tecrübesini incelemek yeterlidir. Yani da
ha açık bir ifadeyle, Sovyetler B irliği'nde iç savaşın yönetilmesin
de yararlanılan yasaları ve Sovyet askeri örgütleri tarafından yayın-

• 

!anan askeri ders kitaplarını uygulamakla yetinmeliyiz. Bunlar da, 
bu yasa ve kitapların Sovyetler B irliği'ndeki iç savaşın ve Kızıl Or
du'nun kendine özgü niteliklerini yansıttığını ve bizim bunları hiç 
değiştirmeden kopya edip uygulamamızın, gene ''ayakkabıya uy
durmak için ayaklarımızı kesmek'' anlamına geleceğini ve bizi mut
laka yenilgiye götüreceğini göremiyorlar. Bunlar şöyle diyorlar; Bi
zim savaşımızda Sovyeller Birliği'ndeki gibi devrimci bir savaş ol
duğuna göre ve Sovyetler Birliği de zafere ulaştığına göre, bizim 
içiıı, Sovyet örneği uygulamaktan başka ne gibi bir seçenek olabi-
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lir? Buıılar da, devrimci savaşın en son tecrübelerini kapsadığı ve 
Leniıı ve Staliıı'iıı öııderliğinde kazaııı ldığı için Sovyetlcr Birl i
ği'nin savaş tecrübesiııe özel bir önem vermekle birlikte, Çiıı Dev
rimi'ne ve Çin Kızıl Ordusu'na özgü birçok etkeni içereıı Çin'iıı 
devrimci savaşının tecrübesine de aynı şekilde önem vermemiz ge
rekt iğini kavrayamıyorlar. 

Diğer bazıları da geııe çok önceleri mahkum ettiğimiz üçiincü bir 
hatalı görüşü savunuyorlar. Buıılara göre ise, en değerli tecrübe, 
1926- 1 927 Kuzey Seferi sırasında kazanılandır ve ders çıkarmamız 
gereken tecrübe budur. Ya da daha açık bir şekilde söylemek gerekir
se, Kuzey Seferi'ni taklit edip dosdoğru ilerleyerek büyük şehirleri ele 
geçirmeliyiz. Bunlar da Kuzey Seferi tecrübesiniıı incelenmekle bir
likte kopya edilmeınesi ve mekanik bir şekilde uygulanmaması ge
rektiğini, çünkü bugünkü savaşımızın koşullarınııı değişik olduğunu 
kavrayamıyorlar. Kuzey Seferi 'nin bize kazandırdığı tecrübelerden 
yalnızca bugün içiıı hala geçerli olanlarını almalı ve bugünkü koşul
ların ışığında bizim için yararlı olan şeyleri bulup çıkaııııalıyız. 

Böylece farklı savaşların farklı yasalarının, bu savaşların farklı 
koşulları, yani zaman, yer ve nitelik farklılıkları tarafından belirlendi
ğini göı ıııüş bulunuyoruz. Zaman açısından, hem savaş hem de savaş 
yasaları gelişme halindedir. Her tarihi dönemin kendine özgü nitelik
leri vardır ve bu nedenle her tarihi dönemin savaş yasaları da kendi
ne özgü nitelikler taşırlar ve başka bir dönemde mekanik bir biçimde 
uygulanamazlar. Savaşın niteliği bakımından gerek devrimci savaşın, 
gerekse karşıdevrimci savaşın kendine özgü nitelikleri bulunduğun
dan, onları yöneten yasaların da kendine özgü nitelikleri vardır; biri
ne uygulananlar, mekanik bir biçimde diğeri için de geçerli olamaz . • 

Yer unsuru bakımından da, her ülke ya da milletin, özellikle de büyük 
bir ülke ya da milletin kendine özgü nitelikleri olduğundan, her ülke-, 
nin ya da milletin savaş yasalarınııı da kendi özellikleri vardır ve btı-
rada da birine uygulanan mekanik bir biçimde diğerine uygulanamaz. 
Farklı tarihi dönemlerde, nitelik bakımından farklı yerlerde farklı mil-
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Jetler tarafından yapıları savaşları incelerken, dikkatimizi, her biri11i11 
• 

özellikleri ve gelişmesi üzerinde toplamalı ve savaş sorunuııa meka-
nik bir yaklaşıma karşı çıkmalıyız. 

• • 

Sorun bu kadarla da bitmiyor. Oııceleri sadece küçük bir birliğe 
komuta edebilmekteyken büyük bir birliğe komuta edebilecek yete
neğe ulaşması, bir komutanııı ilerlemiş olduğunu ve geliştiğini göste
rir. Yalnız bir yerde harekatta bulunmak ile birçok yerde birden hare
katta buluıımak arasında da fark vardır. Eskiden yalııız iyi tanıdığı bir 
yerde harekatta bulunurken, başka başka yerlerde de faaliyet göstere
bilecek hale gelmişse, bu da aynı şekilde bir komutanın ilerleme ve 
gelişmesinin belirtisidir. Gerek düşman tarafındaki, gerek bizim tara
fımızdaki teknik, taktik ve stratejik gelişmeler nedeniyle belirli bir sa
vaş içinde bile koşullar, dönemden döneme değişmektedir. Savaşın 
alt aşamalarında komuta yeteneğine sahipken, bu yeteneğini savaşın 
daha yüksek aşamalarında da sürdürebilen bir komutanda bu, daha da 
büyük bir ilerleme ve gelişmenin işaretidir. Belirli büyüklükteki bir 
birliğe yalnızca belirli bir bölgede ve savaşın gelişmesinin yalnız be
lirli bir aşamasında komuta edebilecek düzeyde kalmış bir komutan, 
ilerleme ve gelişm� gösterememiş demektir. Bazı kimseler sınırlı bir 
ustalık ya da çok dar bir görüşle yetindiklerinden, asla ilerleyemezler. 
Bunlar, belirli bir yerde ve zamanda, devrimde belli bir rol oynayabi
lirler, ama bu önemli bir rol olmaz. Bizim, önemli roller oynayabile
cek savaş yöneticilerine ihtiyacımız var. Savaşı yönetmek için gerek
li bütün yasalar, tarihin ve savaşın gelişmesine koşut olarak gelişmek
tedir. Hiçbir şey durağan değildir. 

2. Savaşın Amacı, Savaşı Ortadan Kaldırmaktır 

İnsanların birbirlerini katletmelerinin aracı olan savaş canavarı, 
insan toplumunun ilerlemesi sonucunda pek de uzak olmayan bir 
gelecekte ortadan kaldırılacaktır. Ancak onu ortadan kaldırmanın 
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yal11ız bir tek yolu v<ırdır, o da, savaşa savaşla karşı çıkmak, karşı
devriınci savaşa devrimci savaşla, milli karşıdevrinici savaşa milli 
devrimci savaşla kaı·ş ı çıkmak ve karşıdevrimci sı11 ıf  savaşıı1a dev
riınci, sınıf savaşıyla karşı çıkmaktır. Tarih yalnız iki tür savaş ta
nır: Haklı ve haksız savaş. B iz haklı savaşları destekliyor ve haksız 
savaşlara karşı çıkıyoruz. Bütün karşıdcvrimci savaşlar haksız, bü
'tü11 devrimci savaşlar ise haklıdır. İı1saı1 lık tarihindeki savaşlar ça
ğı ,  bizim çabalarımızla sona erdirilecektir ve hiç kuşkusuz, verdiği
miz savaş, bu amaçla verilen so11 savaşıı1 bir parçasıdır. Ama bu
gü11kü savaşın bütün savaşlarda11 daha büyük ve daha amansız bir 
savaşın parçası olacağına da kuşku yoktur. Haksız karşıdevrimci sa
vaşların en büyük ve en amansız olanı, üzerimize bir karabulut gi
bi çökmüş buluı1uyor ve bizler haklı bir savaşın bayrağını yükselt-

• 
medikçe iı1sanlığın büyük çoğunluğu mahvolacaktır. insanlığın 
haklı savaşının bayrağı, insanlığın kurtu luşunun bayrağıdır. Çin'in 
haklı savaşının bayrağı ise, Çin'in kurtuluşunun bayrağıdır. İnsanlı
ğın ve Çin halkının büyük çoğunluğu tarafından sürdürülen savaş, 
hiç kuşkusuz haklı bir savaş, insanlığın ve Çin'in kurtuluşu için yü
ce ve onurlu bir atı l ım ve düı1ya tarihinde bugünü yeni bir çağa bağ-

• 

!ayan bir köprüdür. insan toplumu, sınıfların ve devletlerin ortadan 
kalktığı nokt�a vardığında, artık devrimci ya da karşıdevrimci, 
haklı ya da haksız hiç savaş olmayacak, insanlık için sürekli barış 
çağı başlamış olacaktır. Devrimci savaşın yasaların ı  bütün savaşla
rı ortadan kaldırmak istediğimiz için inceliyoruz. Biz komünistler 
ile bütün sömürücü sınıflar arasındaki fark işte burada yatar. 

3. Stratej i  Bir Bütün Olarak 

Savaş Durumunun Yasalarının İncelenmesidir 
1 

Savaş olan her yerde, bir bütün olarak savaş durumu vardır. Bir 
bütün olarak savaş durumu, dünyanın tümünü, bütün bir ülkeyi ya 
da bağımsız bir gerilla bölgesini ya da büyük bir bağımsız harekat 
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ceıJlıesiııi kapsayahil ir. Çeşit l i  )1öıı leri ve aş<ıın<ı l <ırı k<11Js<1111 l ı  hir iıı
cclcıneyi gcrektireıı hcrhaııgi bir  sava� dtıruıntı, bir bii tü ıı olıırak sa-

• 

\1aş durumuııtı meydaııa getirir. 
• 

Strateji bi limiııin görevi, bir bü ıüıı olarak savaş dtıruınuııu bel ir-

leyen savaş yöııctme yasalarıııı iııcelemektir. Harekat ve taktik bi

liııılerin iıı ' görevi ise kısmi bir duruıııu belirleyeıı savıış yöııetınc 

yasalarıııı incelemektir. 
Bir seferiıı ya da taktik bir harekatııı komtıtaıııııııı bir ölçüye ka

dar da olsa strateji yasalarını kavraması ııiçiıı gereklidir? Buııuıı ııe
deııi ,  bütünün kavranmasınııı, parçanın ele alııımasıııı kolaylaştır
ması ve parçaıı ııı da bütüne tabi olmasıdır. Stratejik zal'erin, yalııız
ca taktik başarılarla sağlaııdığı görüşü yaıılıştır; çünkü bir savaşta 
zafer ya da yenilgi, her şeyden önce bir bütüıı olarak durumun ve 

bu durumun çeşitli aşamalarıııın doğru bir şekilde dikkate al ı ıı ıp 

alınmadığına bağlıdır. Bir bütüıı olarak durumun ve çeşitli aşaına
larının değerlendirilmesinde ciddi eksiklikler ve hatalar Varsa, sava
şın kaybedileceği kesindir. "Dikkatsiz bir hamle bütün oyunu kay
bett irir" sözündeki ' 'hamle'' ile, kısmi nitelikte bir hamle, durumuıı 
tümü için belirleyici olmayan bir hamle değil, bütün olarak durumu 
etkileyen, durumun tümü için belirleyici olan bir hamle kastedil
mektedir. Satranç için geçerli olan, savaş için de geçerlidir. 

Fakat, bir bütün olarak durum, parçalarından koparılarak onlar
dan bağımsız hale getirilemez; çünkü bütün parçalarından meydana 
gelir. Bazen belirli parçalar bir bütün olarak durumu ciddi bir şekil
de etkilemeksizin imha edilebilir ya da yenilgiye uğrayabilirler, 

• 

çünkü bütün açısından belirleyici değillerdir. Taktik harekatlarda ya 
da seferlerdeki bazı yenilgi ya da başarısızlıklar bir bütün olarak sa
vaş durumunun kötüleşmesine yol açmazlar, çünkü bütün açısından 
belirleyici değillerdir. Ama bir bütüıı olarak savaş durumuııu mey-

1 Str;ııej i . harekat \'e J;ıkıik bilinılerinin ıünıü Çin askerl ik bil inı inin p;ırç;ıl;ırıd ı r. 
Sıratej i bilimi , bir büt(iıı ol;ırak savıış durumunu etkileyen yasalıırı inceler ve h;ı
rekatları yönetmede kullaııı l ır. Taktik bilinıi ise nıuharebeleri ctki lcyeıı y<ısal;ırı 
ele alır ve nıuharebelerin yöııeti ııı inde uygulanır. 
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dana getiren harekatların çoğunun ya da belirleyici nitelikteki bir
kaçının kaybedilmesi, bütün durumu derhal değiştirir. Burada ''ha
rekatların çoğu'' ya da ''birkaçı'' belirleyicidir. Savaş tarihinde, tek 
bir muharebedeki yenilginin, bir dizi zaferin sağladığı avantajı ani
den yok ettiği, buna karşılık birçok yenilginin ardından tek bir mu
harebede kazanılan zaferin yepyeni bir durum ortaya çıkardığı çok 
görülınüştür. Bu örneklerde de ''bir dizi zafer'' ve ''birçok yenilgi' ' 
nitelik bakımından kısmi ve bir bütün olarak durum için belirleyici 
değilken, ''tek bir muharebede yenilgi'' ya da ''tek bir muharebede 
zafer'', belirleyici rol oynamışlardır. Bütün bunlar, durumu bir bü
tün olarak değerlendiı ıııenin ne kadar önemli olduğunu açıklamak-

• 

tadır. Başkomutan durumunda olan kimse için en önemli şey, dik-
katini bir bütün olarak savaş durumu üzerinde toplamaya önem ver
mektir. Esas olan, koşullara uygun bir biçimde, birliklerin ve kıta
ların mevzilendirilmesi, harekatlar arasındaki il işkiler, çeşitli hare
kat aşamaları arasındaki ilişkiler ve bir bütün olarak bizim faaliyet
lerimizle bir· bütün olarak düşmanın faaliyetleri arasındaki i l işkiler 
gibi sorunlarla ilgilenmektir. Bütün bu sorunlar, başkomutanın bü
yük bir dikkat ve çaba gösteııııesini gerektirir. Eğer o bunlarla ilgi
lenmez ve ikincil nitel ikteki sorunlara gömülürse yenilgiden kurtul
ması zor olur. 

Bütün ile parça arasındaki ilişki, yalnız strateji ve harekat ara
sındaki i lişkide değil ,  harekat ve taktikler arasındaki i l işkilerde de 
geçerlidir. Bunun örnekleri, bir tümenin harekatı ile alayların ve ta
burlarının harekatı arasındaki ilişkide, bir bölüğün harekatı ile ta
kımlarının ve mangalarının harekatı arasındaki i lişkide görülebilir . 

• 

Her düzeydeki komutan dikkatini, ele aldığı durumun içindeki en 
önemli ve belirleyici sorun ya da eylem üzerinde toplamalı ,  diğer 
sorunlar ya da eylemlerin dikkatini dağıtmasına izin vermemelidir . 

• •  

Onemli ya da belirleyici olan, genel ya da soyut düşüncelere gö-
re değil, somut koşullara göre belirlenmelidir. Askeri bir harekatta, 
saldırının yönü ve hedefi, düşmanın, arazinin ve kendi kuvvetleri-

264 



mizin o aııdaki durumuna göre sa1Jtaııınalıdır. Erzak bolkeıı asker
lerin gereğinden fazla yi:memelerine, azkeıı ise aç gezmemelerine 
dikkat edilmelidir. Beyaz bölgelerde eıı ufak biı· bilginiıı bile sızma
sı, bir sonraki çarpışma<la yeııilgiye yol açabildiği halde, Kızıl böl
geleröe böyle bir sızm�, geııc llikle o kadar önemli bir sorun olmaz. 
Üst rütbeli komutanlar· belirli bazı savaşlara bizzat katılnıalı, ı·akat 
hepsine katılınamalıd ırlar. Askeri bir okul iç in en öııemli sorun bir 

• 

yöııetici ile öğretmeıılciiıı seçinıi ve biı· eğitinı programın ııı bel ir
lenmesidir. Bir kitle toplaııtısı içiıı ise cıı öneml i  soruıı, kitleleri ka
t.ı lmaya seferber etmek ve uygun slogaıılıır saptamaktır. Bu  örııek
ler çoğaltılabilir. Sözün kısası ilke, dikkatiıı, bir bütüıı olarak duru
mu etkileyen önemli ilişkiler üzeriııde toplanmasıdır. 

Bir bütün olarak savaş durumunu etkileyen yasaları incelemenin 
• 

tek yolu, buıılar üzerinde kafa yorınaktır. Çüııkü, bir bütüıı olarak 
savaş durumu ile ilgili olaıı şeyler gözle görülmezler ve biz oııları 
ancak iyice düşündüğümüz takdirde kavrarız; bunun başka b ir yolu 
yoktur. Ancak, bir bütün olarak duruın, parçalardaıı meydana geldi
ğinden, parçalar üzerinde, harekatlar ve taktikler üzerinde tecrübe 
sahibi olan kimseler, kafa yormaya istekli oldukları takdirde daha 

• 

üst düzeydeki sorunları _da kavrayabilirler. Strateji sorunları şu nok
taları kapsar: 

Düşmanla bizim aiamızdaki ilişkilere gereken önemi vermek. 
Çeşitli harekatlar ve çeşitli harekat aşamaları arasındaki i l işki
lere gereken önemi vermek. 
Bir bütün olarak dorumu etkileyen (belirleyici olan) parçalar 
arasındaki ilişkilere gereken önemi vermek. 

' 

Genel durum içinde yer alan özel ııiteliklere gereken öııemi 
veı ıııek. 
Cephe ile cephe gerisi arasındaki il işkilere gereken önemi ver
mek. 
Ka)'tplar ile taze kuvvetler, savaşmak ile dinlenmek, toplan
mak ile dağılmak, saldıı·ı i le savunma, ilerleme ile geri çekil-
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ıne, s�ıklaı1n1a ile açıkta durnıa, esas saldırı ile taınaınlayıcı 
saldırı lar, hücu111 ile durdurına harekatı. merkezi koınuta ile 
merkezi olmayaıı konıuta, uzun süreli savaş ile çabuk soııuçlu 
savaş, mevzi savaşı ile hareket li savaş, kendi kuvvetlerimiz ile 
dost kuvvetler, bir askeri kuvvet ile bir diğeri, i.ist kademeler 
ile tı lt kademeler, kadrolar ile sıradaıı askerler, eski askerler ile 
yeııi askerler, tecrübeli kadrolar ile tecrübesiz kadrolar, eski 
kadrolar ile yeıı i kadrolar, Kızıl bölgeler ile Beyaz bölgeler, 
eski Kızıl bölgeler ile yeııi Kızıl bölgeler, belirli bir üs bölge
siı1iı1 merkezi ile sınırları, sıcak mevsiın ile soğuk mevsim, za
fer i le yenilgi, büyük askeri birlikler ile küçük askeri birlikler, 
düzeııli ordu ile geri lla kuvvetleri, düşmanı yok etmek ile kit
leleri kazanmak,_ Kızıl Ordu'yu geııişletmek ile oııu sağlamlaş
tırmak, askeri çalışma ile siyasi çalışma, geçmişteki görevler 
ile şimdiki görevler, şimdiki görevler ile gelecekteki görevler, 
bazı koşulların gerektirdiği görevler i le diğer bazı koşulların 
gerektirdiği görevler, sabit cepheler ile değişken cepheler, iç 
savaş ile milli savaş, bir tarihi dönem ile diğeri vb. arasındaki 
farklara ve il işkilere de gereken önemi vermek. 

Bu strateji sorunlarının hiçbiri gözle görülememekle birlikte, 
üzerlerinde kafa yorarsak, bunların hepsini anlayabilir, kavrayabilir 
ve çözebiliriz; yani bir savaşı ya da askeri harekatı i lgilendiren 
önemli sorunları daha üst bir düzey�, i lke düzeyine çıkarabilir ve 
onları çözebiliriz. Strateji sorunlarını bu amaçla incelemeliyiz. 

• •  • • •  

4. Onemli Olan iyi Oğrenmesini Bilmektir 

Kızıl Ordu'yu neden kurduk? Düşmanı yenilgiye uğratmak için. 
Peki savaş yasalarını neden inceliyoruz? Onları savaşta uygulamak 

• • ıçın. 

266 



Öğreıımek, kolay bir iş değildiı· ve iıısaıı ııı öğreııdiğiııi tıygula
ması daha da zoı·dur. Birçok kiınse sınıflarda ya da kitaplarda asker
lik sanatı kontısund<ı ders verirkeıı pek etkileyici görüııüyor, ama iş 
gerçekten savaşmaya geldi mi, bazıları savaşı kazaıııyor, diğerleri 
ise kaybedi)'Or. Bu ııokta lıeın savaş tarihi, hem de keııdi savaş tec
rübemiz tarafından doğrulanmıştır. 

O halde soruııuıı püf noktası ııedir? 
Gerçek hayatta, ' 'daima zafer kazanan geııeraller" bulınayı bek

leyemeyiz. Zatcıı tarihte de buıılara pek ender rastlanır. Bizim iste
diğimiz generaller, cesur ve akı l l ı ,  bir savaş sırasında geııel olarak 
girdiği muharebeleri kazanan, aklı cesaretle birleştirebileıı general
lerdir. Hem akıllı hem de cesur olabilmek için bir yöııteme sahip ol
mak gerekir; hem öğrenmek hem de öğrenileııi uygu lamak için 
böyle bir yönteme ihtiyaç vardır. 

Ne gibi bir yöntem? Söz konusu yöntem, hem düşmanın hem de 
kendi durumumuzun bütün yönleriııi iyi tanıyabilmek, her iki tara
fın hareketlerine yön veren yasaları keşfetmek ve bu yasalardan 
kendi harekatımızda yararlanmaktır. 

Birçok ülkede yayımlanan askerlikle ilgili kitaplarda hem ' ' i lke
lerin, koşullara göre esnek bir biçimde uygulanması '' gereğine, hem 
de yenilgi halinde alınması gereken önlemlere dikkat çekilir. B irin
ci noktaya, bir komutanın ilkeleri çok katı bir şekilde uygulayarak 
öznelci hatalar yapmaması için; ikincisi ise, öznelci hatalara düş
mesi sonucunda ya da nesnel koşullarda beklenmeyen ve karşı du
rulamayacak değişiklikler meydana geldiğinde ortaya çıkan durum
la baş edilebilmesi için dikkat çekilmektedir. 

Öznelci hatalara niçin düşülür? Çünkü, bir savaşta ya da muha
rebede kuvvetlerin mevzilenişi ya da yönetilişi, o savaşın cereyan 
ettiği zamanın ve yerin koşullarına uygun değildir; çünkü, öznel yö
ııetim, nesnel koşullara ya uygun değildir ya da onlara tamamen ay
kırıdır, başka bir deyişle, öznel olanla nesnel olan araşındaki çeliş
me çözülmeınişt ir. Kişi ler yaptıkları her işte böyle durumlarla kar-
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şılaşırlar; ancak, bazı kişilerin diğerlerinden daha becerikli oldukla
rı ortaya çıkar. Her işte, görece yüksek bir beceriklilik düzeyi talep 
ettiğimiz gibi, savaşta da daha fazla zafer ya da daha az yenilgi is
teriz. Burada işin püf noktası, öznel olanla nesnel olan arasında 
doğru bir uyum sağlayabilınektir. 

Taktikle ilgili bir örnek verelim. Saldırı için seçilen nokta, düşma
nııı kanatlarından biri üzerinde ve tam zayıf ııoktasının buluııduğu 
yerde saptanır ve dolayısıyla saldırı başarıya ulaşırsa, o durumda öz
nel olanla nesnel olan uyum halinde demektir; yani komutanın yaptı
ğı keşif, değerlendirnıe ve verdiği karar düşmanın gerçek durumu ve 
koııuınu ile uyumludur. Eğer saldırı için seçilen ııokta, başka bir ka
nat üzerinde ya da merkezde olursa ve saldırı da zorlu bir direnmey
le karşılaşıp ilerleme kaydedilemezse, bu, böyle bir uyumuıı olmadı
ğını gösterir. Saldırı doğru bir şekilde zamanlanmış, ihti)'allar savaşa 
ne çok erken, ne de çok geç sokulmuşsa ve muharebedeki bütün di
ğer mevzilenme ve harekatlar düşınaııın değil de bizim lehimize ise, 
o takdirde bütün mulıarebe süresince öznel yönetim, nesnel durumla 
tamamen uyum halinde demektir. Silah taşıyan ve sırlarını birbirlerin: 
den gizleyen canlı insanlar tarafından yürütülen bir savaşta ya da mu
harebede böylesine eksiksiz bir uyuma çok ender rastlanır. Bu, cansız 
şeylerle ya da günlük sorunlarla uğraşmaya pek benzemez. Ancak, 
komutanın yönetimi, gerçek durumla esas olarak uyum halinde ise, 
yani yönetimdeki belirleyici unsurlar gerçek durumla bağdaşıyorsa, o 
zaman zaferin koşulları sağlanmış demektir. 

Bir komutanın askerlerini doğru bir şekilde mevzilendirmesi, 
doğru karar vermesine, doğru karar vermesi doğru bir değerlendir
me yapmasına, doğru bir değerlendirme de zorunlu ve ayrıntılı bir 
keşif yapmasına ve keşif sayesinde elde edilen çeşitli türden bilgi
lerin değerlendirilmesine ve yorumlanmasına bağlıdır. Komutan, 
zorunlu ve mümkün olan bütün keşit· yöııtemlerini uygular, düşma
nın durumu hakkında edinilen bilgiler üzerinde düşünür, gereksiz 
olanları ayıklar ve önemli olanları seçer, sahte olanı atar ve gerçek 
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olanı be11imser, bu bilgileri birinden diğeriı1e geçerek ve dıştan içe
riye doğrtı ilerleyerek değerlendirir, daha sonra kendi tarafındaki 
koşulları hesaba katar, her iki tarafın ve aralarındaki il işkilerin bir 
incelemesini ve değerlendirmesini yapar, kararını verir ve planları-
11ı hazırlar. B ir komutanın stratejik bir plan, bir harekat planı ya da 
bir muharebe planını yapm<1dan önce durumu tam olarak kavrama 
süreci işte budur. Fakat, dikkatsiz bir komutan, böyle yapacağı yer
de, askeri planlarını keı1di hayalleri üzerine inşa ederse, bu planlar 
hayali olur ve gerçeğe tıymaz. Yalnızca aıılgaı1l ığ ına güvenen gözü 
pek bir komuta11, düşmaı1 tarafından aldatılınaya ya da düşmanın 
durumunun yüzeysel ya da kısınen önemsiz bir yönüne kapı lmaya 
ya da astlarının gerçek bir bilgiye dayanmayan, dar görüşlü, sorum
suz ö11erilerinin etkisinde kalarak yanılmaya mahkumdur. Böylece, 
her askeri planın zorunlu, keşfe ve düşmanın durumunun, kendi du
ruınunun ve bunlar arasındaki karşılıklı ilişkilerin dikkatle değer
lendirilmesine dayanması gerektiğini bilmediğinden ya da bilmek 
istemediğinden kafasını duvara toslar. 

• 

Durumu kavrama süreci, yalnız bir askeri planın yapılması�a 
kadar sürmez, yapıldıktan sonra da devam eder. Uygulanmaya baş
landığı andan harekatın sonuı1a kadar planın uygulanması 11da, baş
ka bir dtırumu kavrama süreci daha vardır ki, buna da pratik süreci 
denir. Bu süreç sırasında, bir önceki süreç içinde hazırlanan planın 
gerçeğe uyup uymadığını s ınamak gerekir. Eğer plan gerçeğe uy
muyorsa ya da tam olarak uymuyorsa edindiğimiz yeni bilgiler ışı
ğında yeni bir değerlendiı ıııe yapmak, yeni kararlar veı ıııek ve eski 
planı yeni duruma uyacak şekilde değiştirmek gerekecektir. Hemen 
her harekatta plan, kısmen ve bazen de tamamen değişikliğe uğrar. 
Bu gibi değişikliklerin gereğini kavramayan ya da değişikl ikleri 
yapmak istemeyen, körü körüne hareket eden gözü kara bir kimse, 
kaçınılmaz olarak, kafasını duvara çarpacaktır. 

Yukarıda sözünü ettiklerimiz, stratejik bir eylem, bir harekat ya 
da bir muharebe için geçerlidir. Alçakgönüllü ve öğrenmeye istekli 

269 



olmak koşuluyla, tecrübeli bir komutan, kuvvetlerinin niteliği (ko
mutanları, erleri, silahları, ikmal duruınu ile bunları11 toplamı),  düş
man kuvvetlerinin niteliği (gene aynı şekilde komutanları, erleri, si
lahları ve ikmal durumu vb. ile bunların toplamı) ve siyaset, iktisat, 
coğrafya ve hava durumu gibi savaşla ilgili bütün diğer koşulları 
öğrenme ola11ağına sahiptir. Böyle bir kornuta11 bir savaşı ya da bir 
harekatı yö11etirken duruma daha iyi hakim olacak ve zafer kazan
ma olasılığı da diğerlerine göre artacaktır. Uzun bir süre boyunca 
gerek kendi tarafındaki gerekse düşman tarafındaki durumu öğren
miş, harekat yasalarını keşfetmiş ve öznel olanla nesnel olan arasın
daki çelişmeleri çözmüş olduğu için başarıya ulaşacaktır. Bu  kavra
ma süreci ,  son derece önemlidir; böyle uzun bir tecrübe. süresi ol
madan bütü11 bir savaşın yasalarını anlamak ve kavramak güç ola
caktır. Acemi ya da savaşı sadece kitaplardan tanıyan bir kimse ger
çekten yetenekli bir komutan olmaz; bu yeteneğe, ancak savaş için
de pişerek ulaşılabilir . 

• 

ilke niteliğinde olan bütün askeri yasalar ve teoriler, eski savaşla-
nn, o günün ya da günümüzün insanları tarafından özetlenmiş tecrü
beleridir. Kan pahasına edinilen ve geçmiş savaşların bir mirası olan 
bu tecrübeleri ciddi bir şekilde incelemeliyiz. Bu, sorunun bir yönü
dür. Fakat, sorunun bir diğer yönü daha vardır. Çıkarılan sonuçlan 
kendi tecrübelerimiz ışığında sınamalı, yararlı olanlarını benimseme
li, yararsızlarını atmalı ve onlara kendi tecrübelerimizi de katmalıyız. 
Bu sonuncusu çok önemlidir, yoksa bir savaşı yönetemeyiz. 

Okumak öğrenmek dernektir; ama uygulamak da öğrenmek de
rnektir ve üstelik daha önemli bir öğrenme biçimidir. Esas yöntemi
miz, savaşı savaşarak ·öğrenmektir. Okula gitme olanağını bulama
mış bir kimse de savaşı öğrenebilir; savaşta çarpışarak öğrenebil ir. 
Devrimci savaş kitlelerin yürüttüğü bir faaliyettir. Genellikle önce 
öğrenilip so11ra yapılacak bir şey değil, önce yapıl ıp soı1ra öğre11 ile
cek bir şeydir. Çünkü, yapmak öğrenmek demektir. Sıradan bir si
ville bir asker arasında bir fark bulunmakla birlikte bu fark bir Çin 
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Seddi değildir ve çabucak kapatılabilir. Bunu kapatmanın yolu da 
• • 

devrime, savaşa katı lmaktır. Oğrenıneı1i11 ve uygulama11ın  kolay ol-
madığını söylerken, iyi öğrenmeni11 ve ustaca uygulama11ın zor ol
duğu11u kastediyoruz. Sivillerin pek çabuk asker haline gelebilecek
lerini söylerken de, askerlik sanatını öğrenmeye başlamanın zor ol
madığını anlatmak istiyoruz. Şu Çin atasözü� her iki önermeyi de 
ifade etmektedir: ''Azıneden kimse içiı1 üstesi11de gelinemeyecek 
hiçbir şey yoktur. " Askerlik sanatını öğreı1meye başlamak zor de
ğildir ve insaı1 azmeder ve öğreı1mek için gayret gösterirse askerlik 
sanatında ustalaşınası da mümkü11dür. 

Bütün diğer şeyleri yöneten yasalar gibi savaş yasaları da, nesnel 
gerçeklerin zihniınizdeki yansımalarıdır. Zihnin dışıı1daki her şey 
11esnel bir gerçekliktir. Dolayısıyla öğrenilmesi ve bili11mesi gereken 
şeyler arasında düşmanın durumu ve kendi durumumuz da vardır ve 
bunların ikisi11in de birer inceleme konusu; zihnin (düşünme yetene
ği) ise bu incelemeyi yapacak şey olarak görülmesi gerekir. Bazı 
kimseler kendilerini iyi tanımakla birlikte düşmanlarını iyi tanıya
mazlar, bazıları içinse bunun tersi geçerlidir. Bunların her ikisi de sa
vaş yasalarını öğrenme ve uygulama sorununu çözemez. Eski Çin'in 
büyük askerlik bilimcisi Sun Vu Zu'nun kitabında hem öğrenme aşa
masına, hem de uygulama aşamasına değinen; hem nesnel gerçekli
ğin gelişme yasalarının bilinmesi ve hem de karşımızdaki düşmanı alt 
ede.bilmek için bu· yasalara uygun olarak nasıl hareket edeceğimize 
karar verebilmemiz gerektiğini belirten şu söz yer almaktadır. ''Düş
manı ve kendini iyi tanırsan, yenilme tehlikesi olmaksızın yüz kere 
bile savaşabilirsin. "2 Bu sözü yabana atmamalıyız. 

Savaş milletler, devletler, sınıflar ya da siyasi gruplar arasında
ki en yüksek mücadele biçimidir ve bütün savaş yasaları, savaşan 
milletler, devletler, srı1ıOar ya da siyasi gruplar tarafından zafere 

. .  

2 Sun Yu Zu ya da Suıı Yu, MO 5. yüzyılda yaş<ını ış ünlü bir Çin askerlik bilimcisiy-
di. Savaş üzerine oıı üç bölünıden nıeydana gelen ve Suıı Zu adıııı taşıyan bir eser 

• •  
yazıııışıı. Bu deyiş, kitabın "Saldırı Sıraıejisi" adlı Uçüncü Bölüıııden alınnııştır. 
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ulaşmak amacıyla uygulaııır. Hiç kuşkusuz, savaşta zafer ya da ye
nilgi esas olarak her iki ıaral'taki askeri, siyasi, iktisadi ve doğal ko
şul lar tarafından belirlenir. Fakat, yalnız bunlar tarafından değil, ay
nı zamanda her iki tarafın savaşı yönetmedeki öznel yeteneği tara
fından da belirlenir. Savaşı kazanmaya çalışan bir asker maddi ko
şullar tarafından konan sınırlamaları aşamaz; ııe var ki, bu sınırla
malar içiııde de zafere ulaşmak için çalışabilir ve çalışmak zorun
dadır. Bir komutanın hareket sahnesi nesnel' maddi koşullar üzerine 

• 
inşa edilmiştir: ama o, burada parlak, güçlü \1e muhteşem oyunlar 
sahneye koyabilir. Bu yüzden nesnel maddi koşullar, yani askeri, si
yasi, iktisadi ve doğal koşullar var olduğu iaman, Kızıl Ordu komu
tanlarımız yeteneklerini ortaya koymalı, mitli düşmanı ve sınıf düş
manlarını ezmek ve bu kötü dünyayı değiştirmek için bütün güçle
rini seferber etmelidirler. Savaşı yönetmedeki öznel yeteneğimizi 
burada ortaya koyabiliriz ve koymak zorundayız. Biz Kızıl Ordu 
komutanlarımızın hiçbirinin, ne yaptığını bilmeden, gözü kara kişi
ler olmasına izin vermeyiz. Bunun yerine biz, Kızıl Ordu komutan
larının, hem cesur, hem akıllı, eşsiz bir cesarete ve savaşın cilvele
ri ve beklenmedik gelişmeler karşısında duruma hakim olabilecek 
yeteneğe sahip kahramanlar olmalarını isteriz. Bir Kızıl Ordu ko
mutanının savaş denizinde yüzerken, sadece bocalamaması yeterli 
değildir, aynı zamanda emin bir şekilde düzenli kulaçlarla karşı kı
yıya varmayı bilmelidir. Savaşı yönetme yasaları, savaş denizinde 
yüzme sanatının kurallarını oluşturur. 

Yöntemlerimiz hakkında söyleyeceklerim bu kadar. 

• • • •• • • 

/KiNCi BOLUM 

• • • • • • • • • • 

ÇIN KOMUNIST PARTiSi VE ÇIN'/N DEVRiMCi SAVAŞ/ 

Çin'in 1 924'te başlayaıı devrimci savaşı iki aşamadan geçmiştir; 
bunlardan birincisi 1924'ten l 927'ye kadar olan dönem, ikincisi 
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1 927 ile 1 936 arasındaki dönemdir. Japonya'ya karşı milli devrim
ci savaş döncnıi ise şimdi başlayacaktır. Bu devrimci savaşın her üç 
döııemiııde de , Çin proletaryası ve onun Part isi olaıı Çin Komünist 
Partisi savaşa önderlik etmektedir ve edecektir. Çin'in devrimci sa
vaşında baş düşmanlar, emperyalizm i le feodal güçlerdir. Çin bur
juvazisi belli tarihi dönüm noktalarında devrimci savaşa katılabilir, 
ancak bu sınıf, bencilliği ve siyasi ve iktisadi bakımdan bağımsız 
olmaması nedeniyle, Çin'in devrimci savaşını kesin zafere ulaştır
maya isteksizdir ve ona önderlik edemez. Çin'in köylü kitleleri ve 
şehir küçük burjuvazisi devrimci savaşta etkin bir göı;ev almak ve 
onu kesin zafere ulaştırıııak istiyorlar. Onlar devrimci savaşta temel 
güçlerdir; ancak, küçük üretici durumunda olduklarından dar bir si
yasi bakış açısına sahiptirler (işsiz kitlesinin bir kısmı da anarşist 
görüşler taşımaktadır) ve dolayısıyla savaşta doğru bir önderlik ya
pamayacak· durumdadırlar. İşte bu yüzden, proletaryanın siyaset 
sahnesinde yerini almış olduğu bir çağda, Çin'in devrimci savaşına 
önderlik etme sorumluluğu kaçınılmaz olarak Çin Komünist Parti
si'nin omuzlarına yüklenmektedir. Bu çağda proletarya ve Komü-

• 

nist Partisi'nin önderliği altında olmayan ya da onun öriderliğinden 
çıkan herhangi bir devrimci savaş, yenilgiye uğramaya mahkum
dur. Yarıfeodal Çin'deki bütün toplumsal tabakalar ve siyasi grup
laşmalar arasında dar kafalılıktan ve bencillikten en uzak, siyasi ba
kimdan en ileri görüşlü olanlar, en iyi biçimde örgütlenmiş ve bü-

• 

tün dünyada öncü sınıf proletaryanın ve onun siyasi Partisinin tec-
�übelerinden açık kafayla dersler çıkarmaya ve bu derslerden kendi 
davası· için yararlanmaya en yatkın olanlar proletarya ve Komünist 
Partisi 'dir. Bu nedenle yalnız proletarya ve Komünist Partisi köylü
lüğe, şehir küçük burjuvazisine ve burjuvaziye önderlik edebilir; 
köylülüğün ve küçük burjuvazinin dar kafalılığının, işsiz kitleleri
nin yıkıcılığının ve (Komünist Partisi siyasetinde hata yapmadığı 
sürece) burjuvazinin kararsızlığının ve sebatsızlığının üstesinden 
gelebilir ve böylece devrimi ve savaşı zafere ulaştırabilir. 
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1 924- 1 927 de,'ı·i ınc i s<l\'<ış ı .  es<ıs olaı·<1k ultısl<ırarası 11ro let<ır)'tt 

i le Çiıı proleıaı·)' <tsıııııı ve paı·t isiıı i ıı, Ç iıı ınilli buı·ju\'az is iıı i  ve paı·

t i leriııi s iy<ısi lıııkı ıııdaıı etki lediği ve oıılarla si;·asi bir işl1i ı·l iği ııe 
l.!irdiği kosul larda sürdüı·ülıııüsıü . Buııuııla birl ikte l1u devı·iın. her 
"- \,,,... l> > . 

şe)'deıı öııcc büyük buı·juvazi ııiıı ilıaııcı i .  soııra da dcvı·iıııci saı·ıar-

daki oportüıı istleriıı de\'riııı iıı öııderliğiıı i  keııdi l ikleı·iııdeıı terk et

ıııeleri soııtıçu. caıı alıcı bir ciöııüın ııoktasıııcla yeıı i lgiye uğradı . 
1 927'deıı güııüıııüze kadar sti rcıı lopı·ak Dcvriıııi Savaşı ise ye

ııi koşul larda sti ı·d[irül ıııüşt üı· . Bu savaşta düşınaıı. )'alıı ızca cıııpcı·-
• 

)1a l iıı11 deği l ,  a)'lll ztımaııda bü)1ük burjuvazi ile bi.iyük ıopı·ak ağtı-
larıııııı i t t ifakıydı .  Milli buı·juvazi cie, büyük buı·juvazin iıı kuyruğtı
ııa ıak ı lnı ış ı ı .  Bu cievrimci savaşa, öııderliği ıı i  kes iıı olaı·ak kabul eı
ı irın iş olaıı Komüıı ist Part isi tek baş ı ııa öııderlik etmişt iı·. Bu önder

l ik, devriınci savaşııı . kararlı bir şekilde soııuna kad<ır götürülebi l

ıııesi ıı iıı cıı öncnıl i  koşıı ludur. O olınadaıı , dcvriınci sav.aşııı bu ka
dar kararlı l ıkla sürdürülebi lnıcsi düşüııü lemezdi. 

Çiıı Komüııisı Partis i ,  Çiıı 'iıı devriıııci savaşına cesaret \'e karar
lılıkla öııderl ik etmiş ve 1 5  uzuıı yı l  boyuııca,3 bütüıı millete halkııı 
dostu olduğuııu, halkııı ç ıkarları , özgürlüğü ve kurtuluşu uğruııa her 
zanı<ııı devrimci savaşııı eıı öıı sal'ında çarpıştığıııı göslerın iştir. 

Çin Komünist Part isi zorlu mücadelelere girişerek ve yüz biıı 
lerce kahramaıı üyesi ile oıı binlerce yiğit kadrosunu şehit vererek, 
ülkeııiıı tümünde yaşayaıı yüz ınilyoıılarca halk üzerinde büyük bir 
eğitici rol oynamıştır. Partiııin devrimci mücadelelerinde kazandığı 
büyük tarihi başarılar, mil l i  bir düşınaıı tarafıııdaıı istilaya uğradığı 
can alıcı aııda Çiıı ' i ıı yaşaması ve kurtuluşu için gerekli öıı koşu lu 
sağlamıştır; bu ön koşul, halkın büyük çoğunluğunun güveıı i ıı i ka

zaıımış ve uzun yıllar sınaııdıktaıı soııra onlar tarafından beııimsen
miş bir siyasi önderliğin varlığıdır. Bugün halk, Komünist Part i
si 'ni ıı söylcdikleriıı i ,  başka herhangi bir siyasi Partinin söyledikle-

3 �lalı Zeduııg Yoldaş bu ııı<ıkalcyi )'<ızdığınd<ı, Çin Koıııünist Partisi'ıı i ıı 1 92 1  
Tenııııuz'uııda kurulııı<ısının üzerinden ıaııı llll beş yıl  geçnı işt i .  
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ri 11de11 daha hi.iyük hir coşktı)'la bcııi tnsiyor. Çi ıı Komütıist Part i

s i 't1i11 soıı 1 5  yı ldaki çeti ıı tnücadeleleri oltııasaydı ,  Çin' i  bu yeııi kö

lel ik tehlikesinden kurtarınak ınütnküıı olaınazdı .  
c:etı Dusiu'ııun sağ,4' Li l.i saıı ' ın ' 'sol" oportütıisı5 hataların ın ya-

• 

ııt .sıra Çin Komünist Partis i ,  devrimci s•ıvaş süresiııce iki hata da-
ha işletnişı ir. B iritıci �ıatıı, Toprak Devrimi Savaşı strasıııda ağır ka
yıplara )'Ol açarı ve ))u 11u 11 soııucu olaı·ak düşmaıı ın  beşiııci ''kuşat
ına ve bastırtna" harekat1 111 11 yenilgi)'e uğrat t lamamasına ve üs böl-

' . 
4 Cen Dusiu, Pekiıı Uııiversitesi'nde bir prı1fesördü ve Yeni Gençlik ;ıdlı derginiıı 

yazarlarından biri ol;ırak ün y;ıpnııştı. Çin Konıünist Partisi'nin kurucul;ırından 
biriydi. 4 Ma)•ıs Hareketi sırasıııd;ıki üııü ''e Paninin ilk dönenılerde henüz 
olgunl;ışmanıış olıııası yüzünden Parti genel sekreıeri oldu. 1924- 1 927 devriııı
inin sıın dönemiııde Parti içinde Cen Dusiu tar;ıfınd;ın ıemsil edilen sağ görüş, 
bir teslimiyet çizgis iııe dönüştü. Mao Zedung Yoldaş. o dönemde teslinıiyeıçi
lerin "köylü kit leleri, şehir küçük burjuvazisi, ona burjuvazi ve özellikle de 
silahlı kuvveıler üzerindeki (inderliğinden gönüllü ol.ar;ık vazgeçtikleriııi \•e 
böylece de,•rimin yenilgiye uğramasına yol açtıklarıııı" belirtnıiştir (Bkz. 
"Şimdiki Durun1 ve Görevleriıniz", Mao Zedung Seçme Eserler, cilt iV. 
AYDINLIK Yayınları, s . 1 88). 1 927 yenilgisinden sonra Cen Dusiu ve bir avuç 
teslinıiyetçi, devrime olan inançl<ırını kaybettiler ve tasviyeci oldular. Gerici 
Troçkist ıavn benimsediler ve Troçkistlerle birlikte küçük bir Parti düşnıanı grup 
kurdular. Bunun üzerine Cen Dusiu, 1929 Kasım'ında Partiden atıldı. 1942 
yılında öldü. 

5 Genel olarak "Li Lisan çizgisi" diye tanınan Li Lisan'ın "sol" oportünizmi ile Parti 
içinde 1 930 Haziran'ından başlayarak dön ay hükünı süren ve o sıralar Çin 
Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin en etkili önderi olan Li Lisan Yold<llj 
tarafından temsil edilen "sol" oportünist çizgi ka.�tedilnıektedir. Li Lisan çizgisi 
Partinin 6. Milli Kongresi'nin siya.�etini ayaklar atına almıştı; kitlelerin devrim için 
hazırlanması gereğini ve devrimin eşit olmayan gelişmesini inkar ediyordu; Mao 
Zedung Yoldaş'ın, uzun bir süre için bütün dikkatimizin esas olarak köylerde üs 
bölgeleri kurulnıasına hasredilnıesi, şehirleri kuşatnıak için köylük bölgelerden 
yar.ırlanılıııası ''e bu üslerin ülke çapında bir devrim dalg;ısının yükselti lmesinde 
kullanılması şeklindeki görüşlerini "son derece hat;ılı . . .  köylü zihniyetinin bir 
yansınıası olan bölgecilik ve tutuculuk" olarak nitelendiriyor ve ülkenin her 
yanında derhal ayaklanmalara girişilıııesi için hazırlık yapılması gerektiğini öne 
sürüyordu. Li Lisan Yoldaş bu hat;ılı çizgi teınelinde, ülkenin her yanındaki büyük 
şehirlerde derhal silahlı ayaklanmalar iirgütlenmesi için maceracı bir plan 
hazırladı. Aynı zamanda Çin'de genel bir devrimin başlatılmasının kaçınılnı;ız 
olarak bütün diinyada genel bir devrime yol açacağını ve Çin Devrimi'nin de dünya 
devrinıi olnıad;ın başanya ula.�anıayacağıııı iddia ederek dünya devriminin eşit 
olnıayan gelişmesini inkar etti. Bund;ın başka bir ya da daha çok eyalette zaferler 
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gelerimizi terk etmemize, Kızıl Ordu'nun ise zayıflamasıı1a neden 
olan 1 93 1 - 1 934 yıllarııı ın ''sol" oportünizmidir.6 Bu hata, Merkez 
Komitesi S iyasi Bürosu'nun 1 935 Ocak'ında Zunyi'de yapılan ge-

• 

nişlet ilmiş topla11tısında düzelti lmişti . ikincisi ise, Çaı1g Gu-
otao'nuıı , 1 935- 1936 yılları arası11da Partinin ve Kızıl Ordu'nun di
sipli11 ini  zayıflatacak ve Kızıl Ordu'nun esas kuvvetlerinin bir bölü
münüıı ağır kayıplara uğramasıı1a yol açacak boyutlara ulaşan sağ 

k<ız<ınmaya başlanıanın sosyalist devrime geçişin başlangıcı olacağını öne sürdü ve 
bir dizi hatalı "sol" maceracı siyaset geliştirerek Çin'deki burjuva-demokratik 
devriminin uzun süreli niteliğini inkiir etti. Mao Zedung Yoldaş, bu hatalı çizgiye 
karşı çıktı: Partinin kadro ve üyeleri de geniş kitleler halinde bu çizginin 
düzeltilmesini istediler. Partinin 6. Merkez Komitesi'niıı 1 930 Eylül'ündeki 3. 
Genel Toplantısı'nda Li Lisan Yoldaş ileri sürülen eleştirileri kabul etti ve Merkez 
Konıitesi'ndeki yöneticilik görevinden çekildi. Uzun bir süre içinde Li Lisan 
Yoldaş hatalı görüşlerini düzeltti ve bunun sonucu olar.ık Partinin 7. Milli 
Kongresi'nde Merkez Komitesi'ne yeniden seçildi. 

6 Paıtinin Altıncı Merkez Komitesi'nin 1 930 Eylül'ünde yapılan 3. Geiıel Toplantısı 
ve ondan sonraki yönetici merkez organlan, Li Lisan çizgisine son vermek için 
birçok olumlu önlem aldı. Fa.kat daha sonra, başta Çen Şaoyu (Vag Ming) ve Çin 
Bangsien (Bo Gu) olmak üzere devrimci mücadele pratiğinden yoksun olan bir 

• 
kısım Partili yoldaşlar Merkez Komitesi'nin önlemlerine karşı çıktılar. iki Çizgi ya 
da Çin Konünist Partisi'nin daha da Bolşevikleştirilnıesi için Mücadele adlı 
broşürde, Parti içinde o sırada var olan esas tehlikenin "sol" oportünizm değil de 
"sağ oportünizm" olduğunu ilan ettiler ve kendi faaliyetlerini haklı gösteııııek için 
Li Lisan çizgisini "sağcı" olmak!a "eleştirdiler" Li Lisan çizgisini ve öteki "sol" 
fikir ve siya�etleri yeni bir kisve altında devanı ettiren, canlandıran ya da geliştiren 
yeni bir siyasi progranı ileri sürdüler ve Mao Zedung Yoldaş'ın doğru çizgisine 
karşı çıktılar. Mao Zedung Yoldaş, "Çin Devrimci Savaşı'nda Strateji Sorunlan 

. .  
Uzerine" adlı bu makalesini, esa.� olarak bu yer.i "sol" oportünist çizginin askeri 
hatalannı eleştiııııek için yazdı. Bu çizgi Parti içinde Alıncı Merkez Komiıesi'nin 
1 93 1  Ocak'ındaki 4. Genel Toplantısından 1 935 Oca.k'ına kadar egemen oldu ve hu 
tarihte Guycov eyaletinde bulunan Zunyi'de Merkez Komitesi tarafından 
ıoplantıya çağnlan Siya.�i Büro, bu hatalı çizginin egemenliğine son verdi ve Mao 
Zedung Yoldaş'ın başkanlık ettiği yeni merkezi önderliği oluşturdu. Hatalı "sol" 
çizgi, çok uzun bir süre (dört yıl) Partiye egemen oldu ve Partiye ve devrime büyük 
zararlar veren çok ağır kayıplara yol açtı. Çin Komünist Partisi'nin, Çin Kızıl 
Ordusu'nun ve üs bölgelerinin yüzde doksanı kaybedildi; devrimci üs bölgelerinde 
on milyonlarca halk Guomindang'ın zalim baskısı altında ezilnıeye mahkum edil
di; ve Çin Devrimi'nin ilerleyişi geriletildi. Hatalı olan yoldaşların çok büyük 
çoğunluğu, uzun bir süreç içinde tecrübelerden dersler çıkararak hatalarını 
kavrayıp düzelttiler ve Partiye ve halka y<ırarlı hizmetlerde bulundular. Şimdi 
onlar, Mao Zedung Yoldaş"ın önderliği alıında ortak bir siyasi kavrayış temelinde 
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oportünizmidir.7 Fakat , bu hata da, Merkez Komitesi'nin doğru ön
derliği, Kızıl Ordu'daki Parti üyelerinin, komutanların ve savaşçıla
rın siyasi bilinçleri sayesinde sonunda düzeltilebilmiştir. Kuşkusuz 
bütün bu hatalar, partimize, devrimimize ve savaşa zarar verdi; fa
kat sonunda bunların üstesinden geldik ve bu süreç içinde Partimiz 
ve Kızıl Ordu'muz çelikleş,ti ve daha da güçlendi. 

Çin Komünist Partisi, büyük, şanlı ve muzaffer devrimci savaşa 
önderlik etmiştir ve etmektedir. Bu  savaş yalnızca Çin'i11 kurtuluşu
nun bayrağı olmakla kalmamakta, aynı zamanda uluslararası çapta 
devrimci bir öneme de sahip bulunmaktadır. Bütün dünyadaki dev
rimci halkların gözleri bizim üzerimizdedir. Yeni dönemde, yani Ja-

• 

ponya'ya karşı milli devrimci savaş döneminde, Çin Devrimi'ni so-
nuna kadar götürerek, Doğu'daki ve dünyadaki devrim üzerinde bü
yük bir etkide bulunacağız. Devrimci savaşımız, doğru bir Marksist 
siyasi çizgiye olduğu kadar, doğru bir Marksist askeri çizgiye de sa
hip bulunmamız gerektiğini kanıtlamıştır. Devrim ve savaşla geçen 
1 5  yıl, bu siyasi ve askeri çizgileri biçimlendirmiştir. Bundan sonra 
da savaşın bu yeni aşamasında bu çizgilerin daha da gelişeceğine, 
yeni koşullar altında daha da olgunlaşıp zenginleşeceğine ve böyle
ce milli düşmanı yenmek amacımızı gerçekleştirebileceğimize ina
nıyoruz. Tarih bize doğru siyasi ve askeri çizgilerin kendiliğinden 

� 
ve sakin bir şekilde değil, ancak mücadele içinde ortaya çıkıp geliş-
tiklerini gösterir. Bu çizgiler bir yandan ''sol'' oportünizmle, diğer 
yandan da sağ oportünizmle savaşmak zorundadırlar. Devrime ve 
devrimci savaşa zarar veren bu hatalı eğilimlerle mücadele edip on
ları kesin bir şekilde alt etmeden, bu savaşta doğru bir çizgi sapta
mak ve zafer kazanmak olanaksız olacaktır. Bu  broşürde hatalı gö
rüşlere sık sık değinmemin nedeni budur. 

Partideki diğer yoldaşlarla birlik içinde bulunmaktadırlar. 1 945 Nisan'ında Altıncı 
Merkez Komites.i'nin 7. Genel Toplantısı'nda benimsenen "Partimizin Tarihindeki 

•• 
Bazı Sorunlar Uzerine Karar" bu hatalı çizginin çeşitli yönlerini ayrıntılı bir 
biçimde özetledi. 

7 Çang Guotao'nun sağ oportünizmi için bkz. bu ciltte "Japon Emperyalizmi'ne Karşı 
Taktikler Üzerine" Not 2 1  ve 22, s.233-234. 
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• • • • • • • • • • 

UÇUNCU BOLUM 

• • • • • • • • 

Ç/N'/N DEVRiMCi SAVAŞININ OZELLIKLERI 

• •  

l.  Konunun Onemi 

Çin'in devrimci savaşınııı keııdiııe özgü nitelikleri olduğunu ka
bul etıneyenler. bilmeyeıı ler ya da bi lmek istemeyenler, Kızıl Or
du'ııun Guomindang kuvvetleriııe karşı yürüttüğü savaşı genci ola
rak savaşla ya da Sovyctler B irliği'ndeki iç savaşla ayıı ı şey olarak 
gördüler. Sovyetlcr B irliği'nde Leııin ve S talin' iıı yönettiği iç savaş 
düııya çapında bir öııeme sahiptir. Çin Komünist P<ırtisi de dahil ol-

• 

mak üzere bütüıı komünist parti leri bu tecrübeyi ve bunun Lenin ve 
Staliıı tarafından yapılan teorik özetlemesini kendi lerine rehber edi
ııirler. Fakat bu, onu keııdi koşu l larımıza mekanik bir biçimde uy
gulamamız gerektiği anlamına gelmez. Çin Devrimi birçok bakım
lardan, onu Sovyetler Birl iği'ndeki iç savaştan ayırt eden özellikle
re sahiptir. Bu özellikleri dikkate a lmamak ya da onların varlığını 
inkar etmek, kuşkusuz yanlış olur. Bu nokta, 10 y ı l l ık savaşımız ta
rafından doğru lanmıştır. 

Düşmanımız da benzer hatalar yaptı. O da, Kızıl Ordu'ya karşı 
s<ıvaşmanın, başka kuvvetlere karşı savaşırkeıı kullanı lanlardan 
farkl ı bir stratej i ve farkl ı  taktikler gerektirdiğini kabul etmecl i .  Çe-

, 

şitli bakımlardan üstün oluşuna güvenerek bizi hafife aldı ve eski 
savaş yöntemlerine bağl ı  kaldı .  1933'te giriştiği dördüııcü ''kuşatma 
ve bastırma'' harekatına kadar ve bu harekat sırasında durum buydu 
ve bu yüzden bir dizi ycıı i lgiye uğradı. Guoınindang Ordusu'nda so
runa yeni bir yaklaşıını, i lk kez, gerici general L,iu Veyyuan ve son
ra.da Day Yüe önerdiler. Bunların fikirleri, sonunda Çan Kayşek ta
rafından kabul edildi. Çan Kayşek'in Luşan'daki Subay Eğitiın Mcr-
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kczi'ııiıı8 kuı-tı lınası ve hcşiııci ''ktışatııı:l \'C lıasııı·ına" harckatıııda U)'

gulaııaıı gerici askeri ilkelcriıı9 gcliştirilnıesi htı şekilde olınuştur. 
Fakat düşıııanııı, askeri ilkeleriııi Kızıl Ordu'ya karşı harekatıııa 

uyguıı düşecek biçimde değiştirdiği bir sırada saflarımızda "eski 
usullere" başvuraıı birl<ıkım iıısaıılar ıürctii_. Btııılar geııel koşul lara 
uygun usul lere döııü lınesini sa\•uııdular; her dtırunıuıı kcııdiııe özgü 
nitelikleriııi iııcelemeyi reddettiler: Kızıl ()ı-du'ııuıı savaş tarihiııcle 
kanımız pahasıııa elde edileıı dersleri bir keııara iıı iler; Guonıiıı
dang Ordusu'ııuıı, eıııpcr)ıalizıniıı \'C Guoıniııd:ıııg'ııı gi.ici.iııü ki.i
çüınsedileı·: düşmaıı taraı·ınclaıı beııiınseııeıı yeııi gerici i lkeleri gör
mczlikteıı geldiler. Bunuıı soııunda, Şcıısi-Gansu sınır bölgesi dı
şıııdaki bütüıı devrimci üsler kaybedildi. Kızıl Ordu'ııuıı mevcudtı 
300 biııden 30-40 bine düşti.i ve Guomiııdang bölgeleriııdeki Parti 
örgütleriııin hemeıı hemen tamanıı yok edildi. Kısacası, tarihi öııe
mi olaıı, ağır bir bedel ödedik. Bu kişiler kcııdi lerine Marksist-Le
ninist diyorlardı, ama aslıııda Marksizm-Leniııizmden hiç haberleri 
yoktu. Lenin, Marksizmdeki en önemli şeyin, Marksizmin yaşayan 
özüııün, somut koşulların somut tahlili olduğunu söylenıişti . ı cı Bi
zim bu yoldaşların unuttukları nokta da işte buydu. 

Böylece, Çin'in devrimci savaşının özelliklerini kavramadaıı , 
onu yönetmenin ve zafere götürmenin mümkün olmadığı kolayca 
anlaşılabilir. 

8 Luşaıı"daki Subay Eğiıim Merkezi, Çan Kayşek tarafından 1 933 Tenınıuz'unda Ci
angsi eyaletindeki Ciuciang'da bulunan Luşaıı D•ığı'nda antikoıııünist a�keri kadro
ların yetiştirilınesi için kurulnıuş bir örgüttü. Ç<ın K<ıyşck'in silalılı kuvı•etlerinde-

• 
ki subaylar, Alman, lt<ılyan ve Aıııerik<ılı subayl<ırd•ın faşist eğitinı gömıek üzere 
sırayla bur;ıya gönderiliyorlardı. 

9 Bu yeni askeri , ilkeler, henıeıı henıeıı Ç<ın Kayşek çetcsiııiıı "korugaıı sav•ışı" si
y<ıset inin tünıünü oluşturuyordu ve bu ilkelere uygun ol<ır•ık çete ağır ağır ilerli
yor ve her adımda t<ılık inıat yapıyordu. 

l (J Bkz. V.İ .  Lenin. -"Klıııı iinizıı ı " - :  bLı ııı<ık <ılc<lc Lcniıı, M<ıc•ır Klııııünsli .Bcl•ı Ku
nu'nu eleştiriyor ve şti)• le diyorclu :  "Bela KLın. rvı,ırksiznı<lcki cıı tenıel şeyi, 
l\1•ırksizmiıı yaşay•ın ruhunu, sıınıul koşullarııı soııı ut talıl i liııi bir kcıı<ıra 
bırak ı)1ıır. ( Büıün Eserleri. Mııskoı••ı, 195(!. c i l ı  3 1 .  s. 1 43.)  
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• •  

2. Çin'in De\'rİmci Savaşının Ozellikleri Nelerdir? 

O halde Çin'in devrimci savaşınııı özellikleri nelerdir? 
Bence bunlar başlıca dört tanedir. 
Birincisi, Çin'in, siyasi ve iktisadi gelişmesi eşit olmayan, l 924-

1927 devrimiııden geçmiş, geniş bir yarı sömürge ülke olmasıdır. 
Bu özellik, Çin'in devrimci savaşının gelişmesinin ve zafere 

ulaşmasının mümkün olduğunu gösterir. Biz bunu daha önce (Hu
naıı-Ciaııgsi Sınır Bölgesi 1 .  Parti Kongresi sırasında) 1 1  1927 sonu 
ile l 928 başlarında, Çin'de gerilla savaşının başlatılmasından az 
sonra Huııaıı-Ciangsi sınır bölgesindeki Ciııgang Dağları'nda bulu
nan bazı yoldaşların "Kızıl Bayrağı daha ne kadar dalgalandırabile
ceğiz?'' sorusu üzerine de belirtmiştik. Çünkü bu son derece temel 
bir soruydu. Çin'in devrimci üs bölgelerinin ve Çin Kızıl Ordu
su'nun yaşayıp yaşayamayacağı ve gelişip gelişemeyeceği sorusunu 
cevaplandırmadan bir adım bile ilerleyemezdik. Çin Komüııist Par
tisi'nin l 928 yılında yapılan 6. Milli Kongresi de gene bu soruyu 
cevaplandırdı . O zamandan bu yana Çin devrimci hareketi doğru 
bir teorik temele sahip olmuştur. 

Şimdi bu özelliği daha ayrıntıl ı  bir biçimde inceleyelim. 
Çin'in siyasi ve iktisadi gelişmesi eşit değildir. Zayıf bir kapita

list ekonomi ile hakim nitelikteki yarıfeodal bir ekonomi; sanayi ve 
ticaret merkezleri durumunda olan birkaç modern şehir ile geniş ve 
durağan köylük bölgeler; milyonlarca sanayi işçisi ile eski sistem 
altında çalışan yüz milyonlarca köylü ve zanaatkar; merkezi �ükü
mete hakim olan büyük savaş ağaları ile eyaletlere hakim olan kü
çük savaş ağaları; iki türden gerici ordu, Çan Kayşek'in Merkezi 
Ordusu ile eyaletlerdeki savaş ağalarının emri altındaki "çeşitli bir
likler''; birkaç demiryolu, birkaç gemi hattı ve motorlu araçların ge
çebileceği az sayıda yol ile çoğunluğundaıı yaya olarak geçmenin 
bile soruıı olduğu pek çok sayıda patika yaıı yaııa bulunınaktadır. 
1 1  Hunan-Ciangsi sınır bölgesinin ilk Parti Kongresi 20 Mayıs 1928 ıarihinde Nin-

gang ilinde bulunan Maoping'de yapıldı. 
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Çin, yarısöınürge bir ülkedir. Emperyalist devletleriıı birlik ha
linde olmamaları, Çin'deki hakim grupların da birleşememeleriııe 
neden olmaktadır. Birçok devletin hakimiyetindeki bir yarısömürge 
ülke ile tek bir devletin tahakkümü altında buluııan bir sömürge ara
sında fark vardır. 

Çin, geniş bir ülkedir. ''Doğu karanlıktaykeıı, batı aydınlıktır; 
güneyde ortalık kararırken, kuze�dc hala ışık vardır." Dolayısıyla 
kimsenin, manevra alanı buluııup bulunmadığından endişe etmesi
ne gerek yoktur. 

Çin büyük bir devrimden geçmiştir. Bu devriın, Kızıl Ordu'nun to
humlarını atmış, Kızıl Ordu'nun önderini, yani Çin Komünist Parti
si'ni ortaya çıkarmış ve kitlelere bir devrim tecrübesi kazandııııııştır . 

• 
işte bu yüzden, Çin'in devrimci savaşının birinci özelliği bu sa-

vaşın, siyasi ve iktisadi gelişmesi eşit olmayan ve bir devrim tecrü
besinden geçmiş, bir yarısömürge ülkede sürdürülmesidir. Bu özel
lik, esas olarak, siyasi strateji ve taktiklerimizi olduğu kadar, aske
ri strateji ve taktiklerimizi de belirler . 

• 

ikinci özellik, düşmaııımızııı büyük ve güçlü olmasıdır. 
Kızıl Ordu'nuıı düşmanı, Guomiııdang'ın durumu nedir? Guomin

dang, siyasi iktidarı zor yoluyla ele geçirmiş ve iktidarını az çok pe
kiştiı ıııiş bir partidir. Dünyanın belli başlı karşıdevrimci devletlerinin 
desteğini sağlamıştır. Ordusunu yeniden düzenlemiş ve Çin tarihinde
ki bütün diğer ordulardan farklı ve genel olarak modern devletlerin 
ordularına benzeyen bir ordu haline getiııııiştir. Bu ordu, silah .ve do
natım bakımından Kızıl Ordu'dan çok üstün, sayı bakımından da Çin 
tarihiııin gördüğü ordulardan ve hatta bütün diğer ülkelerin orduların
dan daha kalabalık bir ordudur. Guomindang Ordusu ile Kızıl Ordu 
arasında dünya kadar fark vardır. Guomiııdang, Çiıı'in siyaset, ekono
mi ve kültürünün kilit noktalarına ya da can damarlarına hakim du
rumdadır; ülke çapıııda siyasi iktidara sahiptir. 

Böylece, Çin Kızıl Ordusu büyük ve güçlü bir düşmanla karşı 
karşıya buluıımaktadır. Bu, Çin'in devrimci savaşınııı ikinci özel li-
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ğidir. Bu özellik zoruıılu olarak. Kızıl Ordu'nuıı askeri harekatıııı, 
birçok h:ıkımdaıı, genel anlamda savaş ile Sovyetler B irliği'ndeki iç 
savaştafı ya da Kuzey Seferi'ııdeıı farklı kılmaktadır. 

Üçüncü özellik, Kızıl Ordu'ııun küçük ve güçsüz oluşudur. 
İlk defa gerilla birlikleri lıali ııde faaliyete geçen Çin Kızıl Ordu

su, birinci büyük devrimin yenilgiye uğraması üzerine ortaya çıktı. 
Bu,  dünyanın gerici kapitalist ülkelerinin göreli biı· si)1asi ve iktisa
di istikrar döııeminde olduğu, Çiıı'de ise gericiliğin hüküm sürdüğü 
bir döııemde gerçekleşti . 

S iyasi iktidarımız dağıııık ve tecrit edilmiş dağlık ya da uzak 
bölgelerde hüküm sürmekte ve hiçbir şekilde dış yardıın alınamak
tadır . .  Devrimci üs bölgeleriııdeki ekonomik ve kültürel koşullar, 
Guomindang bölgeleriııdekilere oranla geri bir durumdadır. Dev
rimci üs bölgeleri yalııızca köylük bölgeleri ve küçük şehirleri kap
samaktadır. Bu bölgeler başlangıçta son derece küçüktüler ve o za-

• •  

mandan bu yana da pek büyümemişlerdir. Ustelik bunlar sabit de-
ğildirler, Kızıl Ordu gerçekteıı sağlam üslere sahip değildir. 

Kızıl Ordu sayıca azdır, silahları eskidir ve yiyecek, giyecek ve 
yakacak gibi malzemenin  sağlanması konusunda büyük güçlükler
le karşı karşıyadır. 

Bu özellik, bir önceki özellikle tam bir karşıtlık halindedir. Kızıl 
Ordu'nun strateji ve taktikleri bu karşıtlık üzerine inşa edilmiştir. 

Dördüncü özellik, Komünist Partisi'nin önderliği ve toprak dev
rimidir. 

Bu özellik, birinci özelliğin kaçınılmaz bir soııucudur ve iki yö
nü vardır. Bir yandan, Çin'in devrimci savaşı; gericiliğin Çin'de ve 
kapitalist dünyada alıp yürüdüğü bir dönemde sürdürülmesine kar
şın zafere ulaşabilir. Çünkü, Komüııist Partisi'nin önderliği  altında
dır ve köylülerin desteğine sahiptir. Bu destek sayesinde üs bölge
lerimiz, küçük olınakla birlikte siyasi bakı111dan soıı dcı·ece güçlü
dürler ve koskoca Gtıomiııdang rejimine k<ırarlı bir şekilde karşı 
çıkınakta, askeri bakımdan ise Guoınindaııg saldırıları içiıı büyi.ik 
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birer engel oluşturmaktadırlar. Kızıl Ordtı , sayıca küçük olmasına 
karşın, Komünist Partisi'nin önderliğindeki askerleri, toprak devri
minin bağrından doğdukları, kendi çıkarları uğruna savaştıkları ve 
komutan ve erleri siyasi bakımdan birlik halinde oldukları için, bü
yük bir savaşma gücüne sahiptirler. 

• • 

üte yandan, Guomindang'ın durumu bunun tam tersidir. Guomin-
dang toprak devrimine karşı çıkmakta, dolayısıyla köylülerden destek 
görmemektedir. Büyük bir orduya sahip bulunmakla birlikte, eskiden 
küçük üretici olan askerlerinin ve küçük rütbeli subaylarının çoğunun 
kendilerini gönüllü olarak feda etmelerini sağlayacak durumda değil
dir. Subayları ve erleri siyasi bakımdan bölünmüş durumdadır ve bu 
da onun savaşma gücünü zayıflatmaktadır . 

• •  

3. Bu Ozelliklerden Doğan Strateji ve Taktiklerimiz 

B,öylece Çin'in devrimci savaşının dört temel özelliğinin şunlar 
olduğunu görmüş bulunuyoruz: Siyasi ve iktisadi bakımdan eşit ol
mayan bir gelişmeye sahip ve büyük bir devrin1 tecrübesinden geç
miş geniş bir yarısömürge ülke oluşu ; düşmanın büyük ve güçlü ol
ması ;  küçük ve zayıf bir Kızıl Ordu'nun varlığı ;  ve toprak devrimi.  
Bu özellikler, Çin'in devrimci savaşına rehberlik edecek çizgiyi ve 
bu çizginin stratejik ve taktik ilkelerinin pek çoğunu belirlemekte
dir. B irinci ve dördüncü özelliklerden, Çin Kızıl Ordusu'nun gelişe
rek düşmanı yenilgiye uğratmasının mümkün olduğu şonucu ç ıkı-

• 

yor. ikinci ve üçüncü özellikler ise Çin Kızıl Ordusu'nun çok hızlı 
bir şekilde gelişmesinin ve düşmanını kısa sürede yenilgiye uğrat
masının mümkün olmadığını gösteriyor. Başka bir deyişle, savaş 
uzun süreli bir savaş olacaktır ve hatta yanlış yönetildiği takdirde, 
savaşın yenilgiyle sontıçlanma olasılığı da vardır. 

Bunlar, Çin'in devrimci savaşının iki yö11üdür. Bu iki yön bir 
aradadır, yani elverişli etkenler ile güçlükler <tyı1ı anda bir arada bu-
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lunmaktadır. Bu, Çin'in devrimci savaşının temel yasasıdır ve baş
ka birçok yasanın da kaynağıdır. 1 O yıllık savaşımızın tarihi, bu ya
sanın doğruluğunu kanıtlamıştır. Bu temel yasayı dikkate almayan 
bir kimse, Çin'in devrimci savaşını yönetemez, Kızıl Ordu'yu zafe
re ulaştıramaz. 

_ Aşağıdaki bütün ilke sorunlarını doğru bir şekilde çözmemiz ge
rektiği açıktır: 

S tratejik yönelimimizi doğru bir biçimde belirlemek, hücum
da maceracılığa, savunmada tutuculuğa ve yer değiştirirken 
kaçaklık eğilimlerine karşı koymak. 
Kızıl Ordu'da gerillacılık eğilimine karşı koymak, ancak Kızıl 
Ordu harekatlarının gerilla niteliğini kabul etmek. 
Uzun süreli harekatlara ve çabuk sonuç stratejisine karşı çık
mak, buna karşılık uzun süreli savaş stratejisini ve çabuk so
nuçlu harekatları sav_unmak. 
Sabit muharebe hatlarına ve mevzi savaşına karşı çıkmak ve 
akıcı muherebe hatları ile hareketli savaşı savunmak. 
Düşmanı yalnızca bozguna uğratmak için savaşmaya karşı 
çıkmak, düşmanı yok etmek için savaşmayı savunmak. 
Aynı anda her iki ''yumrukla'' iki ayrı yöne vurma stratejisine 
karşı çıkmak ve bir seferde tek ''yumruk''la tek yöne vuııııa 
stratejisini savunmak. 1 2  
Tek ve geniş bir cephe gerisi bölgesine sahip olma ilkesine 
karşı çıkmak, küçük cephe gerisi bölgeleri ilkesini savunmak. 
Tamamen merkezileşmiş komutaya karşı çıkmak, görece mer
kezileşmiş bir komutayı savunmak. 
Salt askeri bakış açısına ve gezginci asi çete yöntemlerine 1 3  
karşı çıkmak, Kızıl Ordu'nun Çin Devrimi'nin bir propaganda
cısı ve örgütçüsü olduğu gerçeğini kabul etmek. 

1 2  Açıklama için bkz. bu ciltte s.333-335. 
1 3  Gezginci asi çeteler için bkz. bu ciltte "Parti İçindeki Yanlış Düşüncelerin Dü-

. .  
zeltilmesi üzerine" Not 4 ve 5, s. 1 67- 1 68. 
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Eşkıyalık zihniyetine l 4 karşı çıkmak, sıkı bir siyasi disiplini 
savunmak. 
Savaş ağalığı zihniyetine karşı çıkmak, orduda hem uygun sınır
lar içinde biı' demkorasiyi hem de etkili bir disiplini savunmak. 
Hatalı ve sekter bir kadro siyasetine karşı çıkmak, doğru bir 
kadro siyasetini savunmak. 
Yalnızlık siyasetine karşı çıkmak, kazanılması mümkün olan 
bütün müttefikleri kazanmak siyasetini savunmak. 
Kızıl Ordu'yu eski düzeyinde tutmaya karşı çıkmak, onu yeni 
bir düzeye çıkarmaya çalışmak. 

• 

Strateji sorunları konusundaki bu tartışmanın amacı da, bütün 
bu sorunları, Çin'deki 10  yıllık kanlı devrimci savaş süresince kaza
n ılan tarihi tecrübelerin ışığı altında dikkatle incelemektir. 

•• • • • • • • • • 

DORDUNCU BOLUM 

• • • • • 

ÇIN'DEKI SAVAŞIN TEMEL BiÇiMi: 

''KUŞATMA VE BASTIRMA '' HAREKATLARI VE 

BUNLARA KARŞI DÜZENLENEN KARŞI HAREKATLAR 

Gerilla savaşımızın başladığı 1 O y ıldan beri, her bağımsız Kızıl 
gerilla birliği, her Kızıl Ordu Birliği ya da her devrimci üs bölgesi, 
düşman tarafından düzenli olarak ''kuşatma ve bastıııııa''ya tabi tu
tulmuştur. Düşman, Kızıl Ordu'ya bir canavar gözüyle bakmakta ve 
gördüğü yerde onu yakalamaya çalışmaktadır. Kızıl Ordu'yu sürek
l i  bir şekilde kovalamakta ve kuşatmaya çalışmaktadır. 1 O yı l  bo
yunca savaşı n  bu görünümü değişmemiştir ve iç savaş yerini milli 
bir savaşa bırakmadığı sürece, düşmanın  zayıf, Kızıl Ordu'nun ise 
kuvvetli olacağı güne kadar da değişmeyecektir. 

1 4 "Eşkıyalık yöntemleri" ile, disiplin örgütlenme ve açık bir siyasi yönetim yok
luğunun yol açtığı yağma ve talan kastedilmektedir. 
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Kızıl Oı·du'ııtııı harekatl<ırı . ''kuş•ıtın•ı ve basııı·ıııa"ya karşı. kar
şı lıarekatlar biçin1iııi almakt<ıdır. Biziın içiıı zaı·er. es<ıs olarak "ku
şaıına ve basıırma"ya karşı mücadelede zat'er, )'tıııi stratejik zafer ve 
bu harekat larda kazaııılaıı zaı·erler :.ııı lanııııa l!clmektedir. Her "ku-� 
şalına ve bastırma'' harekaııııa karşı savaşımız, genellikle irili ut.ak
l ı  birkaç ve hatla birçok nıuharebedcıı ıncydaııa gelcıı biı· karşı ha
rekat biçinıiııi alınaktadır. Bir "kuşaııııa ve basıı rına" lıaı·ekaıı esas 
olarak bozgu ııa uğı·aıı lmadıkça, birçok ınuharelJe kazaıı ı lmış bile 
olsa stratejik zaferdeıı ya da bir bii tüıı olarak kaı·şı lıarekatııı zal'e
riııden söz edi lcınez. Kızıl Ordu'nun 1 O yıll ık savaş tarihi ''kuşatıııa 
ve bastırına''ya karşı giriştiği karşı harekat larııı t<ırihidir. 

Düşmaııı ıı "kuşatına ve basıırına'' harekat la rında ve bunlara kar
şı Kızıl Oı·du'ııun giriştiği karşı harekatlard<ı, Çin'dc ya da dünyanııı 
herhangi bir yeriııdeki eski ya da çağdaş savaşlardaıı farksız bir şe
kilde iki türlü savaşma yöntemi, yani saldırı ve savunma yöııtcmle
ri birlikte uygulaııınaktadır. Çiıı'in iç savaşının ayırt edici özelliği 
ise, bu iki savaş türünün uzuıı bir süre içinde ıekrarlaııarak birbirle
riııiıı yerini alınasıdır. Her "kuşatma ve bastırma'' harekatında düş
ınan, Kızıl Ordu'ııun savunmasına karşı saldırı uygu lamakla, Kızıl 
Ordu ise onun saldırısına savunma yaparak karşılık vermektedir; 
bu , "kuşatma ve bastırma'' harekat ına karşı girişilen karşı harekatın 
birinci aşamasıdır. Daha sonra ise düşmaıı, K ızıl Ordu'nun saldırısı 
karşısında savuıımaya geçmekte, Kızıl Ordu da diişmanın savunma
sına karşı saldırı uygulamaktadır; bu da karşı harekatın, ikinci aşa
masını meydana getirmektedir. Her ''kuşatma ve bastırma" hareka
t ı ,  bu iki aşamadaıı geçmekte ve bunlar uzun bir süre içinde yer de
ğiştirmektedirler. 

Uzun bir süre içinde tekrarlaııan yer değiştirme derken, bu savaş 
biçiminin ve bu çarpışma türlerinin tekrarlanışını kastediyoruz. Bu,  

• 

herkesin görebileceği kadar açık bir şeydir. Bir "kuşatma ve bastır-
ma'' harekatı ve buııa karşı girişilcıı bir karşı harekat; işte savaşın 
sürekli olarak tekrarlanan görünümü böyledir. Her harekatta çarpış-
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ıııa türlcriıı i ıı )1er clcğist irıııesi de. cl iis ıııtııı ııı hizi ııı savuıııııamıza 
� . . 

karşı saldırı tıygultıdığı ve hiziııı de oııuıı saldırısıııı savuıııııa ile 
k<ırsılaciı1! ıınız hiriııci tısaıııa ile düsııı<ııı ııı l1iziın salci ırıııı ıza kar..:ı ) '- .ll > "t 

savunıııa uyguladığı ve bizim ise oııuıı sa\'uıımasııı ı  saldırı)' la kar-
şı ladığıııı ız ikiııci aşaına arasıııda ol ın<ıktaci ı ı·. 

Bir lıaı·ekiitı ıı ya da biı· ıııulıarcbeııiıı ııeleri kapsadığıııa gel iııce. 

bu, sadece ayııı şey iıı bir tekrarı olıııaınakta, lıer seı·eriııdc değiş
ıncktedir. Bu da heı·kes içiıı apaçık biı· gerçektir. Bu açıdaıı bakıldı
ğı ııda , lıer harekat ve karşı harekatta htlyut larııı büyüınesi, duı·umuıı 

dtıha karınaşık biı· lıale ge l ıııcsi ve savaşııı daha çctiıı olması bir ku
ral haliııe gelnıiştir. 

Fakat bu, iııişler ve çıkışlar olınayacağı aıılaınıııa gelınez. Düşına
ııııı bcşiııci "kuşatına ve bastırına" harekatıııdtııı soııra Kızıl Ordu soıı 
derece zayıt·ıamış ve güııeydcki bütüıı üs bölgeleri kaybedilınişti. Kı
zıl Ordu kuzeybatıya kaydırıldığı içiıı, artık, güneyde olduğu gibi, iç 
düşmanı tehdit eden çok öııeınl i  bir duruına sahip değildir; buııun so
nucu olarak da ''kuşatma ve bastırıııa" harekatlarıııııı boyutları küçül
müş, durum basitleşmiş ve savaş yoğuııluğunu kaybetmiştir. 

Neler Kızıl Ordu için bir yenilgi sayılır? Stratejik bakımdaıı, an
cak bir ''kuşatma ve bastırma" harekatına karşı girişi len bir karşı ha
rekatııı tümüyle başarısızlığa uğraması yenilgi sayılır ve bu durumda 
bile yeııilgi kısıni ve geçicidir. Çünkü, ancak Kızıl Ordu'nuıı toptan 
yok edilmesi, iç savaşta kesin bir yenilgiye uğranılması anlamına ge
lir. Böyle bir şey ise hiç olmamıştır. Geniş üs bölgelerinin kaybedil
mesi ve Kızıl Ordu'nuıı yer değiştiı ıııesi, Parti üyeleriııin, silahlı kuv
vetlerin ve üs bölgelerinin yüzde 90'ının kaybına yol açmış olmasına 
karşın bu, kesin ve tam değil, geçici ve kısmi bir yeı1ilgiydi. Biz or
dumuzun bu şekilde yer değiştirmesine savunmamızın devamı, düş
manın takibine ise saldırının devamı diyoruz. Yaııi ,  düşmanın "kuşat
ma ve bastırma" harekatı ile biziın karşı harekatımız arasındaki mü
cadele süreci içiııde, biz savunm�daıı saldırıya geçmek ycriııe düş
maıı saldırısı karşısıııda savunmamızın kırılınasıııa iziıı verdik ve 
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böylece savuıımamız bir geri çekilmeye, düşmanın saldırısı ise taki
be döııüştü. Fakat, örneğin Ciangsi eyaletinden ve diğer çeşitli bölge" 
!erden Şensi eyaletine geçtiğimizde olduğu gibi, Kızıl Ordu yeni bir 
bölgeye u laştığıııda, ''kuşatma ve bastırma" harekatları ve bizim kar
şı harekatlarımız da yeniden başladı. Kızıl Ordu'nun stratejik geri çe
kilmesi (Uzun Yürüyüş) I S, Kızıl Ordu'nun stratejik savunmasının bir 
devamı ve düşmanın stratejik takibi de, düşmanın stratejik saldırısı-

• 

nın bir devamıydı dememizin nedeni budur. 
Çin iç savaşında, eski olsun yeni olsun, Çin'de ya da dışarıda ol

sun, bütün diğer savaşlarda olduğu gibi yalnız iki temel savaşma bi
çimi vardır: Saldırı ve savunma. Çin'in iç savaşının ayırt edici özel
liği ''kuşatma ve bastırma'' harekatlarının ve bizim karşı harekatla
rımızın uzun dönemde tekrarlanması ile iki savaş biçiminin, yani 
saldırı ile savunmanın 10 bin kilometrelik büyük bir stratej ik yer 
değiştirme (Uzun Yürüyüş) olgusu da dahil olmak üzere, uzun dö
nemde birbirlerinin yerini almasından ibarettir. 

Düşman için de yenilgi hemen hemen aynıdır. ''Kuşatma ve bas
tırma'' harekatı kırılarak savunmamızın saldırıya dönüşmesi ve düş
manın savunmaya çekilmek ve yeni bir ''kuşatma ve bastıı·ıııa'' ha
rekatına girişmeden önce yeniden örgütlenmek zorunda kalması, 
düşman için stratejik bir yenilgidir. Düşman, 10 bin kilometreyi 

• 

aşan bir stratejik yer değişikliği yapmak zorunda kalmamıştır, çün-
kü tüm ü lkeye egemendir ve bizden çok daha güçlü bir durumda 
bulunmaktadır. Bununla birilkte kuvvetlerini kısmen kayırdığı da 
olmuştur. Ara sıra, bazı üs bölgelerinde Kızıl Ordu tarafından kuşa
tılan Beyaz müstahkem mevkilerdeki düşman kuvvetleri, kuşatma
mızı yararak, yeni saldırılar örgütlemek üzere Beyaz bölgelere çe
kilmişlerdir. İç savaş uzar ve Kızıl Ordu'nun zaferleri de yoğunla
şırsa bu türden olaylar daha sık görülecektir. Düşman ise, Kızıl Or-

IS :;ıs bin Li'lik ( 1 2  SOO kilometre) Uzun Yürüyüş, Kızıl Ordu tarafından Ciangsi 
eyaletinden Kuzey Şensi eyaletine kadar yapıldı. Daha fazla bilgi için bkz. bu 
ciltte "Japon Emperyalizmi'ne Karşı Taktikler Üzerine" Not 20, s.233. 

288 



du'ııun başardığı şeyi gerçekleştiremez, çi.inkü halkın desteğine sa
hip değildir ve subayaları ile erleri birlik içinde değildir. Kızıl Or
du'nun uzun mesafeli yer değiştirmesini örııek alacak olsaydı hiç 
kuşkusuz imha edilirdi. 

l 930'daki Li Lisaıı çizgisi dönemiııde, Li Lisan yoldaş Çin'in iç 
savaşın ııı uzun si.ireli niteliğini kavrayamadı ve bu ııedeııle de bu 
savaş süresince "kuşatma ve bastırma harekatalarınııı uzLı ıı bir dö
ııeın boyunca tekr<ırlanacağı ve yeııilgiye uğratılacağı yasasını gö
rcınedi (o tarihe kadar bunun Hunan-Ciangsi sıııır bölgesinde üç, 
Fucieıı'de ise iki örııeği görülınüştü). Bu nedenle devrimi çabucak 
zafere ulaştırmak amacıyla o tarihlerde henüz kuruluş döneminde 
olan Kızıl Ordu'ya, Vuhan'a saldıı ıııak emrini verdi ve ayrıca ülke 
çapında bir silahlı ayaklanma başlatına çağrısında buluııdu. Böyle
ce "sol'' oportüııizm hatasını işleıniş oldu . 

Ayııı şekilde 1 93 1 - 1 934 döneminin ''sol" oportünistleri de ' 'ku
şatma ve bastırma" harekatlarının tekrarlanacağı yasasına inanma
dılar. Hubey-Henan-Anhuy sınırı boyunca uzanan üs bölgemizdeki 
bazı sorumlu yoldaşlar, bir ''yardımcı kuvvet'' teorisin i savunuyor
lar ve üçüncü "kuşatma ve bastırına" harekatıııın yenilgiye uğratıl
masından sonra, Guomindang Ordusu'nun artık sadece bir yardım
cı kuvvet haline geldiğini ve bundan böyle Kızıl Ordu'ya karşı giri
şilecek saldırılarda bizzat emperyalistlerin esas rolü oynayacağını 
i leri sürüyorlardı .  Bu  tahmine dayanan stratejiye göre de Kızıl Or
du, Vuhan'a saldırmalıydı . Bu görüş, i lke olarak Ciangsi'de bulunan 
ve Kız ı l  Ordu'nun Nançang'a saldırmasını isteyen, üs bölgelerinin 
birleştirilmesi işine ve düşmanın derinlere çekilmesi taktiğine karşı 
olan, bir eyaletin başkentiyle diğer önemli şehirlerin zaptedilmesi
ni o eyaletteki zaferin başlangıç noktası olarak gören ve ''beşinci 
' kuşatma ve bastırma' harekatına karşı verilen savaş, devrim yolu 
ve sömürgecilik yolu arasındaki kesin muharebeyi ifade etmekte
dir" diyen yoldaşların görüşlerine uyuyordu. Bu "sol' ' oportünizm, 
Jlubey-Henan-Anhuy sınır bölgesinde girişilen dördüncü ve Ciang
si 'deki Merkezi Bölge'ye karşı girişilen beşinci ''kuşatma ve bastır-
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ma'' harekatlarına karşı mücadelede benimseıısen hatalı çizginin 
kaynağıydı ve Kızıl Ordu'yu düşmanın bu azgın harekatları karşı
sında çaresiz bırakarak Çin Devrimi'ni çok ağır kayıplara uğrattı. 

Kizıl Ordu'nun hiçbir zaman savunma yöntemleri benimseme
mesi gerektiği şeklindeki görüş de doğrudaıı doğruya, "kuşatına ve 
bastırma'' harekatlarının tekrarlaııacağını inkar eden bu "sol'' opor
tünizmden kaynaklanıyordu ve bu da tamamen yanlıştı .  

Devrimin ya da devrimci bir savaşın bir taarruz olduğu görüşü, 
kuşkusuz <loğrudur. Bir devrimin ya da devrimci bir savaşın, ortaya 
çıkması ve gelişmesi boyunca, küçük bir kuvvetten büyük bir kuvve
te dönüşünceye, siyasi iktidara sahip değilken siyasi iktidarı ele geçi
rinceye, bir Kızıl Ordusu bulunmazken onu oluşturuncaya ve devrim
ci üs bölgelerine sahip değilken onları kuruncaya kadar, taarruz duru
munda bulunması gereklidir. Devrim ve devrimci savaş bu dönem 
boyunca tutucu olamaz ve tutuculuk eğilimlerine karşı çıkılmalıdır. 

Tamamen doğru olan tek görüş, bir devrimin ya da devrimci bir 
savaşın bir taarruz olmakla birlikte, savunamyı ve geri çekilmeyi de 
kapsadığıdır. Saldırmak için savunmak, ilerleyebilmek için geri çe
kilmek, cepheye saldırmak için kanatlara saldırmak ve düze çıkmak 
için dolambaçlı yoldan gitmek: Bütün bunlar birçok olayın gelişme 
sürecinde, özellikle de askeri harekatta kaçınılmaz şeylerdir. 

Yukarıda belirtilen iki görüşten birincisi siyasi alanda doğru ola-
• • 

bilir, ancak askeri alana uygulandığında doğruluğunu yitirir. Ustelik 
siyasi alanda da yalnızca bir durumda doğru (devrim ilerlerken) baş
ka bir duruma uygulandığında ise doğru değildir (devrim gerilerken; 
örneğin 1906 yılında Rusya' da 16  ve 1927'de Çin'de olduğu gibi genel 
bir geri çekilme ya da 1 9 1 8  yılında Brest-Litovsk Antlaşması l 7 sıra-

1 6  1 905 Ar.ılık ayaklanmasının batınlnıa.�ından sonra, Rusya'da devrimci dalganın 
yavaş yavaş geri çeklidiği dönem. Bkz. Sovyetler B irliği Komünist Partisi (Bolşe-. . 
vik) Tarihi ,  Kısa Ders, Uçüncü Bölünı, Beşinci ve Altıncı Kısımlar, AYDINLlK 
Yayınlan. 

1 7  Bresı-Liıovsk Barış Anılaşması, 1 9 1 8  Mart'ında Sovyet Rusya ile Alıııanaya 
ara.�ında imzalandı. Üstüıılüğü su götünnez düşman kuvvetleri karşısında devrinı-
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sıııda Rusya'da olduğu gibi kısmi bir geri çekilme içindeykeıı). Yal
ııızca ikiııci görüş tamamen doğru ve gerçeğe uyguııdur. Askeri sa-

• 

vuııma öııleınlerine mekaııik bir biçimde karşı çıkaıı 193 1 - 1 934 yıl-
larıııııı "sol'' oportüııizmi, çocukluktan başka bir şey değildir. 

Tekrarlanaıı ''kuşatma ve bastırma'' harekatları ne zaman soııa ere
cek? Beııce bu, iç savaş uzadığı takdirde, güçler dengesinde esaslı bir 

' 

değişiklik ol�uğuııda ve Kızıl Ordu, düşınaııdaıı dalıa güçlü bir duru-
ma geldiğiııde soııa erecektir. O zamaıı biz düşmanı kuşatmaya ve 
bastıı ı ı ıa)'a başlayacağız ve o da karşı harekatlara girişecek, ancak si
yasi ve askeri koşullar oııuıı, Kızıl Ordu'nun karşı harekat larıııda eriş
tiği durumu sağlaınasına izin verıneyecektir. O zaman "kuşatma ve 
bastırma'' harekiitlarıııın tekrarlaııaıı görüııüınünün, tamamen olmasa 
bile büyük ölçüde soııa ereceği kesinlikle söylenebilir. 

• • • • • • 

BEŞiNCi BOLUM 

• 

STRATEJiK SAVUNMA 

Bu başlık altında, şu konuları incelemek istiyorum: 1 )  Aktif ve 
pasif savunma; 2) ''kuşatma ve bastırma'' harekatları i le mücadele 
için hazırlık; 3) stratejik geri çekilme; 4) stratejik karşı saldırı; 5 )  

• 

karşı saldırının başlat ılması; 6) birliklerin toplanması; 7)  hareketli 
savaş; 8) çabuk sonuçlu savaş; 9) imha savaşı. 

ci güçler, Alman en1peryalistlerinin yeni doğn1uş ve henüz bir orduya sahip 
oln1ayan Sovyet Cumhuriyeti'ne karşı bir saldırıda bulunn1alannı önlemek amcıyl<ı 
geçici olarak geri çekiln1ek zorunda kaldılar. Bu antlaşmanın imzalann1ası, Sovyet 
Cun1huriyet i'ne, proletarya iktidannı pekiştiı ınesi, ekonomisini yeniden düzen
lcn1esi ve Kızıl Ordusu'nu kum1ası için z;1111;111 kazandırdı. Prolet;ır)•<ın ı11 köylülük 
üzerindeki önderliğini sürdünnesini ve 1 9 1 8- 1 92() yıl ları ara�ında Beyaz orduların 
ve lngiltere, An1erika Birleşik Devletleri, Fr;ınsa, Japonya, Polanya ve öıeki 
ülkeleıin giriştikleri silahlı nlüdahaleyi yenilgiye uğratılmasını sağl;ıdı . 
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1 .  Aktif ve Pasif Sa,'unına 

Koııuya nedeıı savunmayı incelemekle başlıyoruz? Çiıı ' in 1 924-

1927 yılları arasıııdaki ilk ınilli birleşik cephesinin başarısızlığa uğ
ramasıı1dan sonra devrim, son derece çeriıı ve amansız bir sınıf sa
vaşına döııüştü. Düşmanın bütü11 ülkeye egemen olmasına karşılık 
biz· sadece pek küçük silahlı kuvvet lere sahiptik: dolayısıyla, başııı
daıı beri düşmanııı "kuşatma ve bastırma'' harekfitlarıııa karşı kıya
sıya bir mücadele vermek zortında kaldık. Saldırılarımız. bu haı·e
kiitları yenilgiye uğratına çabaları ınızla çok yakıııd;ın ilgili olmuş
tur ve geleceğimiz de bu amacımızı gerçekleştirip gerçekleştirme
memize bağlıdır. Bir "kuşatma ve bastırma'' harckatıııı yenilgi)'e 
uğratmak, genellikle arzu edildiği gibi düz değil . dolaınbaçl ı  bir sü
reçtir. Oldukça ciddi olan başlıca soı·uıı, kuvvctleriınizi koruyabil
mek ve düşmanı yenilgiye uğratmak.için uygun fırsat kollamaktır. 
Bu yüzden stratej ik savuııma, Kız.ıl Ordu'ntın harekatları sırasında 
karşı karşıya bulunduğu eıı karmaşık ve en önemli soruııdur. 

10  yıllık savaşımız boyuııca, sık sık, stratejik savunma ile ilgili 
iki sapma ortaya çıktı. Bunlardan birisi, düşmanı küçüınsemek, di
ğeri ise düşman karşısında dehşete kapılmaktı. 

Düşmanı küçümsenıeııin bir soııucu olarak birçok geril la birliği 
yenilgiye uğradı ve bazı durumlarcla da Kızıl Ordu, düşnıanın ''ku
şatma ve bastırma'' harekatlarını bozguna uğratamadı. 

Devrimci gerilla birlikleri ilk ortaya çıktıklarında, önderleri, çoğu 
' 

zamaıı düşmanın durumtı ile kendi durumumuzu doğru bir şekilde 
değerleııdiremediler. Sadece bazı yerlerde ani silahlı ayaklanmalar ya 
da Beyaz bir1ikler arasıııda isyanlar örgütlemekte başarılı olduklar111-
da11, ya sadece o an için elverişli olan koşullan görebildiler ya da kar
şı karşıya bulundukları gerçekten ciddi durumu görenıediler ve böy
lece genellikle düşmaıı ı küçümsediler. Üstelik keııdi zaaflarından da 
(tecrübesizlik ve kuvvetlerin azlığı) habersizdiler. Düşmaııııı güçlü, 
biziın ise güçsüz olduğumuz nesnel bir gerçekti. ama bazı kimseler 
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bunu dikkate alııı•ıyı reddettiler: sürekli olarak saldırıdaıı söz edip sa
vuııınıı)1ı ve geri çekilmeyi ağızlarıııa bile alnıak istemediler. Böylece 

• 

keııdilerini sa\'Uııına konusuııda zihiıısel bakımdaıı silahsızlaııdırınış 
oldular ve buııuıı soııucu olarak da yöııeıinıde hata yaptılar. Birçok 
gerilla birliği. bu yüzdeıı yeıı ilgiye uğradı. 

Kızıl ()rdu'nuıı düşmaııııı ''kuşatma ve bastırma'' harekatlaı·ııı ı 
bu nedeııle bozguııa uğrataınaınasının örnekleri de, 1 928 yılıııda 

• 

Guangduııg eyaletiııiıı Hayfeııg-Ltifeııg bölgesiııdeki yeııilgisi I R  ile 
1 932 yıl ıııda Kızıl Ordu'ııuıı, Guomindaııg Ordusu'ııun yalnızca 
yardımcı bir kııvvet olduğu varsayımıyla hareket etmesi yüzündeıı 
Hubey-Henaıı-Aıılıuy sıııır bölgcsiııde düşmaııın ''kuşatma ve bas
tırma' 'sıııa karşı girişilen dördüııcü karşı harekatta hareket serbest i
sini yitirmesidir. 

Düşmaıı karşısında dehşete kapılmak yüzünden uğranılaıı yeııi l
gileriıı de pek çok örneği vardır. 

Bazıları düşınanı küçümserken diğer bazıları da onu gözlerinde 
çok büyüttü ler, kendi gücümüzü ise küçümsediler ve sonuç olarak 
gereksiz bir ge�i çekilme siyaseti benimseyerek aynı şekilde savun
ma konusunda kendilerini zihinsel bakımdan silahsızlandırdılar. Bu 
da bazı gerilla birliklerinin yeııilınesine, Kızıl Ordu'nun bazı hare
katlarının başarısızlığa uğramasına ya da üs bölgelerinin kaybedil
mesine yol açtı. 

Bir üs bölgesinin kaybedi lmesinin en çarpıcı örneği, ''kuşatma 
ve bastıı ıııa"ya karşı beşinci karşı harekat sırasında Clangsi'deki 

• •  

Merkezi Us Bölgesi'ııin düşmesidir. Burada hata, sağcı bir görüşten 
• •  

kaynaklandı. Onderler, düşmandan bir kaplandan korkarcasına 
korktular, her yanda savunmaya geçti ler, düşmanın gerilerine sarka
rak bizim lehimize olacak bir durumda orada savaşmaya ya da düş-

1 8  30 Ekinı l 927'de Guangduııg eyaletiııdeki Hayfeng-Lufeng bölgesi köylüleri, 
Çin Kt)nıünist P<ı11isi'nin önderliğinde üçüncü ayakl;ınnı<ıl<ırını ba�l<ıtt ı l <ır. Hay
feng ve Lufeng ile çevresini işgal eııiler, bir Kızıl Ordu örgütlediler ve işçilerin 
ve köylülerin demokratik siyasi ikıidarını kurdul ar. D;ıha sonra, düşnıaııı küçünı
seıııe hatasını işlediklerinden yenildiler. 
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maı1ı iyice içerlere çekip onları bir sürü gibi topladıktan sonra im
ha etmeye cesaret edemediler. Sonu11da bütün üs bölgesi kaybedil
di ve Kızıl Ordu, 12  bin kilometreden fazla sürecek olaı1 Uzun Yü
rüyüş'e başlamak zorunda kaldı. Ne var ki, bu tür bir hata, genellik
le, düşmaı1ı küçümseyen ''sol" bir hatadan sonra ortaya çıkıyordu. 
1932 yılında önemli şehirlere saldırmak şeklinde ortaya çıkan aske
ri maceracıl ık, sonradan düşmanın beşinci "kuşatma ve bastıııııa'' 
harekatıyla. başa çıkmak için benimsenen pasif savunma çizgisinin 
temel nedeniydi. 

Düşman karşısıı1da dehşete kapılmanın en aşırı örneği, "Çang 
Guotao çizgisinin" geri çekilme eğilimiydi. Dördüncü Cephe Kızıl 
Ordusu'nun batı kolunun, Sarı Irmak'ın batısında yenilgiye uğrama
sı, 1 9  bu çizginin kesin olarak iflasını ilan etti. 

Aktif savunma, aynı zamanda taarruz savunması ya da kesin so
nuçlu muharebelerle savunma diye de bilinir. Pasif savunma ise sa
dece savunmaya dayanan savunma ya da salt savunma diye de ad
landırılır. Pasif savunma, aslında sahte bir savunmadır; tek gerçek 
savunma ise aktif savunma, yani karşı saldırıya başlamak ve taarru
za geçmek amacı ile yapılan savunmadır. Bildiğim kadarıyla eski 
ya da yeni, yerli ya da yabancı en ufak bir değer taşıyıp da, strate
jide olsun, taktikte olsun pasif savunmaya karşı çıkmayan bir asker
lik kitabı ya da askeri uzman yoktur. Ancak iyice budala ya da çıl
gın biri, pasif savunmaya sihirli bir şey gözüyle bakabilir. Bununla 
birlikte, dünyada böyle şeyler yapan insanlar da çıkmaktadır. Bu,  
savaşta bir hata ve askeri sorunlarda kararlı bir şekilde karşı çıkma
mız gereken tutuculuğun bir belirtisidir. 

1 9  Kızıl Ordu'nun Dördüncü ve ikinci Cephe Orduları, 1936 Güz'ünde kuvvetlerini 
birleştirerek Slikang'ı kuzeydoğu kısmından kuzeye doğru yer değiştirdiler. Çang 

- - ·  - -

Guotao o sırada hala Parti aleyhtarı tutumunda ve geri çekilme ve ta�viye siya�-
ıinde direnmekteydi. Aynı yılın Ekim ayında İkinci ve Dördüncü Cephe Ordulan 
Gansu'ya vardıklarında, Dördüncü Cephe Ordusu'nun 20 bin kişiden fazla sayıda
ki öncü birliklerine Sarı lnnak'ı geçmek ve batıya Cinghay'a doğru ilerlemek üze
re Batı Kolu olarak örgütlenmeleri emrini verdi. Bu kol, 1 936 Aralık'ındaki 
muharebelerde çok hırpalandı ve 1 937 Mart'ında tamamıyla yenilgiye uğrddı. 
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Yeni ve hızla gelişmekte olan emperyalist ülkelerin, yani Al
manya ile Japonya'nın askeri uzmanları bol bol stratej ik saldırının 
yararlarından söz etmekte ve stratejik savunmaya karşı çıkmakta
dırlar. Bu türden bir askeri düşünce tarzı, Çin'in devrimci savaşına 
kesinlikle uygun değildir. Bu, askeri uzmanlara göre, savunmanın 
önemli bir zaafı, halkın moralini güçlendirecek yerde bozmasıdır. 
Bu tez, sınıf çelişmelerinin keskin olduğu ve savaşın sadece gerici 
hak.im tabakalara ya da iktidardaki gerici siyasi gruplara yarar sağ
ladığı ülkeler için geçerlidir. Bizim durumumuz ise farklıdır. Dev
rimci üs bölgelerini savunmak ve Çin'i savunmak sloganı ile, biz, 
halkın çok büyük çoğunluğunu tek bir yürek ve tek bir kafa halin
de seferber edebiliriz; çünkü biz ezilmiş ve saldırıya uğramış bir 
milletiz. Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu da iç savaş sırasında savun
ma yöntemini benimseyerek düşmanlarını yenmişti. Emperyalist 
devletler saldırı için Beyazları örgütlediklerinde, savaş, Sovyetleri 
savunmak sloganı altında yürütülmüştü. Hatta Ekim ayaklanmasına 
hazırlanırken, askeri seferberlik, başkenti savunmak sloganı altında 
gerçekleştirilmişti. 

Her haklı savaşta savunma, siyasi bakımdan yabancı unsurlar 
üzerinde yatıştırıcı bir etki yapmakla kalmaz, aynı zamanda kitlele
rin geri kesimlerinin de savaşa katılmak üzere seferber edilmesini 
mümkün kılar. 

Marks, bir ayaklanma başladığında, saldırıya bir an bile ara ve
rilmemesi gerektiği şeklindeki sözleriyle,20 kitlelerin bir ayaklan
ma ile düşmanı gafil avladıktan sonra gerici hakim sınıflara siyasi 
iktidarlarını korumak ya da yeniden ele geçirmek için fırsat verme
mesi, ülkenin gerici güçlerini hazırlıksız yakalamışken onları yenil
giye uğratamk için o fırsattan yararlanması; evvelce kazanılmış za
ferlerle yetinerek, düşmanı küçümseyerek saldırılarını gevşeterek 
ya da ileri atılmada duraksama göstererek, düşmanı imha fırsatını 
elden kaçıııııaması ve devrimi yenilgiye uğratmaması gerektiğini 

20 Kari Marx'ın Paris Komünü üzerine, L. Kugelmann'a yazdığı mektuba bakınız. 

295 



k<ısıeı 111cklc(1 i r. 13 Lı .  ctoi'!rLıdLır. Aı1c<ık lıLı. biz devri111c ilcriı1 .  üs l i.i ıı 
� . 

bir di.isın<111l<ı sa\1as<ı l Ll l Lıs111Lıskeıı ve ı.oı· bir duruında kalııııskcıı bi-
> > > > > 

le sa\1Lı11 11ıa)1<1 b<ı�vLır111<1111aın ı z  gerektiği aı1laı11 111a gelınez. Aı1ctık 

bir bLıdtıla lıL1 11Lıı1 aks i11 i düşü11ebil iı-. 
Bir  bi.ili.i11 olarak ele al ıı1dığıııda savtısıııı ız, Guoıııiııd<ıııg'a karsı '-- ) ..... > 

biı· s<ı ld ırı 11 iıe l iği11i ıaşıın ış. aııcak askeri lıakımda ıı düşıntııı ııı "ku-

stılına ''e bası ı ı·ına"s1 111 bozgu11a ufu·aı111a b iç iın iııe bi.irüi11ni.islür. > ""-' ...... > 

Askeri bakııııd<ııı sav<ışıınız, savLınına ve sa ldırı ııııı zaı11a11 içinde 

bi rlı irleı·i11 i11 veri11 i alıııasındt111 ibarettir. B iziııı duruınLııııLızda saldırı-• 

11111 st1\1 Lııınıt1(1a11 öı1ce 111 i ,  soı11·a ını gelctiği soruı1u11uıı bir öııeıni )'Ok
tur. Çi.iııki.i, sorL111Lı11 caıı alıcı 11okıası "kuşatıııa ve basıırına"yı bozgLı-

11<1 uğı·aı ınakııı·. Sa\1Lı111na, ' 'kuşaı ına ve lıast ı ı·ına'' hareki.11111 1 11 )'eıı ilgi

ye uğrtııılıııasııı<ı dek sürer, oııdaıı so111·a ise saldırıya geçi l ir : buııltıı· 

ayııı şeyiıı iki aşaınasıııda11 ibaretti ı· ve böyle bir düşmaıı harekaııııın 

ardı ııdaıı heıııcıı bir diğeri gelir. Bu  iki aşamadaıı daha karmaşık ve 
öııe111 l i olaııı s<ıvuıınıadır. Savuııma "Kuşattma ve bastırına"nııı boz
guııa uğratılmasıyla i lgi l i  pek çok soı·u11u kapsar. Burada temel i lke, 
akti J. savuııınadaıı yaııa olmak ve pasif savuııınaya karşı çıkmaktır. 

İç savaşımızda Kızıl Ordu'ııuıı gücü düşınanınkini geçıiğiııde, 

geııcl olarak stratej ik savuıımaya arlık gerek duymayacağız.  O za
ınaıı siyasetimiz yalıı ızca stratejik saldırı olacaktır. Bu değişiklik, 
güçler deııgesiııdeki bütünsel bir değişikliğe bağlıdır. O zaman, alı

ııacak savuııma öıılemleri aııcak kısmi nitel ikte olacaktır. 

2. '' Kuşatma ve Bastırma'' Harekatlarına Karşı Mücadele Ha

zırlıkları 

Düşınaııın planladığı bir "kuşatına ve bastırma'' harekat ına kar

şı zorLııı lu ve yeterli hazırlıkları tamamlamazsak, pasif bir duruma 
itilecee:imiz kesiııdir. Muharebevi <ı lelacele kabul etmek, zaferden � J 

eııı i ıı olınadan savaşıııak demektir. O halde düşmaıı bir ''kuşatma ve 
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h;ısı ı rııı<ı" lı;ırekatı lı<ııırl ;ırkeıı . hiziın de keııLii karsı h<ırekaı ıııı ız ı  • 

h<ızırlaın;ıınız ınutlak biı· zoruııluluktLıı'. Sı1ı·ı arı ııı ızd<.ıki lıazı kin1se
leriıı biı· zaınaıı lar y<11Jtıklaı·ı gibi böyle lıazırl ıkl<ıı·a kaı·� ı çıkın<.ık, 
çocukça ve gi.i lünç bir şeydir. 

B uı·•ıcla, kol a)'Ca ıaı·ıış111<1 koııusu ol<ılıi lecek güç bir soruıı var
dır: Saldı rıya 11e z<.1111<111 soıı veı·meli ve "kuş<ıl111;1 ve hası ırıı1<1" hare

kaı ıııa karşı h<ızır l ık aş<ı111asıııa ııe zaıı1aıı geçı11e l iyiz? Biz ıııuzaı·rer 

bir şeki lde s<ı ldır ımızı sürdi.i rürkeıı ve di.işın,111 da savu11111ada ikeıı, 
di.i sı11aıı ı ıı . gelecek "kusat111<1 ve bası ı ı·ına" h<ırekaı ı 11 ı 11 hazırl ıkl<.ırı ıı ı 

. � . 

gizi i hiı· şekilde sürdüı·111csi nedeıı i)1 le , düşn1<111 saldıı· ıs ını ıı ııe za-
ınaıı başlayacağıııı kestir111eıniz güç olınakıadır. Eğer karşı haı·eka

ı ı  hazırlaına çalışınaları ı11 ız vakıiııclcıı öııce b<1şlarsa, saldırın1ızııı 
kazaııçlaı·ı aı.alacak ve lıaııa bazeıı Kız ı l  Ordu ve halk üzeriııde ba

zı zaı·arlı etkiler yaratı lacakıı ı'. Çüı1kü hazırl ık aşaması ııda alı 11aıı 

başlıc<.ı öıılcınler, geri çeki lınck içi11 yapı laıı askeri hazırl ıklar ile bu 
aınaçla yapılaıı siyasi seferberlikt ir. Hazırl ıklara çok cı·keı1 başlar
sak, bazı durumlarda bu, düşmanı bckleıne haliı1c gel ir ve uzuıı bir 
süre beklenip de düşmaı1 hala görüııınediğ indc saldırıya ye11ide11 gi
rişmek zoru11da kalı rız. Bazen de düşınaıı taın yeı1i saldırımızı baş
latırken saldırıya geçerek bizi zor durumda bıı·akır. Görüldüğü gibi, 
hazırlıklarımıza başlamak içi11 en uygun aııın seçilmesi, öııemli bir 
soruııdur. Bu aıı, hem düşma11ın  durumuııa hem de keııdi durumu
muza ve ayııı zamanda ikisi arasındaki ilişkilere gerekeıı öııem ve
rilerek belirleıımelidir. Düşmanın durumunu bi lmeıniz için siyasi, 
askeri ve mali durumu ve kendi bölgesindeki kamuoyunuıı durumu 
hakkında bilgi toplamamız gerekir. Bu  bilgileri değerlendirirkeıı, 
düşmanııı tüm gücünü dikkate almalı ve geçmişteki yenilgilerini 
abartmamalı, ama aynı zaınanda iç çelişm·elerini, içinde buluııduğu 
mali güçlükleri ve geçmiş yenilgileriııiı1 etkileri11i de hesaplamayı 
ihmal eımeıneliyiz. Keııdi dLırumu111uza gel ince, geçmiş zaferleri
mizi abartınamalı, buna karşılık bunlarııı etkilerini de taın olarak 
hesaba katmal ıyız. 

1 
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Bununla birlikte hazırlıklarııı zamanı koııusunda genel bir şey 
söylemek gerekirse, hazırlıklara çok geç başlamaktansa erken baş
lamak daha iyidir. Çünkü erkeıı başlamak, daha küçük kayıplara yol 
açar ve hazırlıklı buluıımamızı sağladığı içiıı tehlikeyi önlemek ve 
bizi esas olarak yenilmez bir duruma getirmek gibi de bir avaııtajı 
vardır. 

Hazırlık aşamasındaki temel sorunlar, Kızıl Ordu'nun geri çekil
mesi için girişilecek hazır1ıklar, siyasi seferberlik, asker kaydetme, 
para ve erzak temiııi ve siyasi bakımdan yabancı unsurlarla ilgili 
önlemleriıı alınmasıdır. 

Kızıl Ordu'nun geri çekilmesi ile ilgili hazırlıklardan, çekilmeyi 
tehlikeye sokacak bir biçimde hareket etmemesi, saldırılarıııda çok 
fazla ilerlememesi ya da çok yorgun düşmemesine dikkat edilmesini 
kastediyoruz. Bunlar, geniş çapta bir düşman saldırısının ·arifesinde 
Kızıl Ordu'nun esas kuvvetlerinin ele almak zorunda olduğu şeyler
dir. Böyle bir zamanda Kızıl Ordu, esas olarak, savaş alanlarının se
çimi ve hazırlanması, erzak temini ve kendi kuvvetlerinin genişletilip 
eğitilmesi konularında planlama yapmaya önem vermelidir. 

"Kuşatma ve bastırma''ya karşı mücadelede siyasi seferberlik, 
en önemli sorunlardan biridir. Yani üs bölgesinde bulunan Kızıl Or
du'ya ve halka açıkça, kararlılıkla ve kesin olarak düşman saldırısı
nın başlamak üzere olduğunu ve halka büyük zararlar vereceğini 
söylemeli; fakat aynı zamanda onlara düşmanın zaaflarını açıkla
malı, Kızıl Ordu'nun lehindeki etkenleri, zafere olan sarsılmaz 
inancımızı ve genel çalışma planımızı anlatmalıyız. Kızıl Ordu'yu 
ve tüm halkı, düşmanın ' 'kuşatma ve bastıı ıııa'' harekatına karşı sa
vaşmaya ve üs bölgesini savunmaya çağıııııalıyız. Askeri sırların 
söz konusu olduğu durumlar dışında siyasi seferberlik açık olarak 
yürütü lmeli, ayrıca kapsamı, devrim davasını destekleyebilecek 
herkesi içine alacak şekilde genişletilmelidir. Burada en önemli 
nokta, kadroların ikna edilmesidir. 
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Yeııi asker kaydedilmesi, iki noktaya dayaııdırılmalıdır. Biriııci
si, halkııı siyasi bilinci ve nüfusun büyi.iklüğü, ikincisi de Kızıl Or
du'ııun o aııdaki duruınu ile bütüıı karşı harekat boyunca uğraııma
sı muhtemel kayıplar. 

Para ve erzak temini soruııuııuıı, karşı harekat için ne kadar 
öııemli olduğuııu belirtmek gereksizdir. Uzun sürebilecek bir düş
maıı harekatı olasılığını hesaba katmamız gerekir. Esas olarak Kızıl 
Ordu, fakat ayrıca devrimci üs bölgesindeki halk içiıı, düşmaııın 
"kuşatma ve bastırıııa'' harekat ına karşı bütün mücadele boyuııca 
gerekli asgari maddi ihtiyaçların bir tahminiııi yapmak zorunludur. 

S iyasi bakımdan yabancı unsurlarla ilgili olarak, gafil avlanma
malı, fakat aynı zamaııda gereksiz yere ihanet edecekleri kuşkusu
na kapılıp aşırı önlemlere de başvurmamalıyız. Toprak ağaları, tüc
carlar ve zengin köylü ler arasında ayrım yapılmalıdır. Burada dik
kat edilecek nokta, bir yandan onlara sorunları siyasi açıdan anlatıp 
tarafsız kalmalarını sağlamaya çalışırken, diğer yandan da halk kit
lelerini, onlara göz kulak olacak şekilde örgütlemektir. Sadece, en 
tehlikeli olan pek az sayıdaki unsura karşı tutuklama gibi sert ön-

• 

lemlere başvurulmalıdır. 
"Kuşatma ve bastıııııa"ya karşı girişilen bir mücadelede başannın 

derecesi, hazırlık aşamasındaki görevlerin ne ölçüde yerine getirildi
ği sorunu ile yakından ilgilidir. Düşmanı küçümsemek yüzünden ha
zırlıklann gevşetilmesi ve düşman saldınsı karşısında dehşete kapıl
manın yol açtığı panik zararlı eğilimlerdir. B izim için gerekli olan, 
coşkun fakat sakin bir ruh hali ve yoğun fakat düzenli bir çalışmadır. 

3. Stratejik Geri Çekilme 

Stratejik bir geri çekilme, güçsüz bir kuvvetin, kolayca baş ede
meyeceği üstün bir düşmanın saldırısı karşısında düşmanı yenilgi
ye uğratmak amacıyla kuvvetlerini koruyabilmek ve vakit kazandı-
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rabi lıııek içi11 aldığı planlı bir stratej ik ö11lemdir. Fakat , askeri 111a
cerac ılar böyle bir önle111e i11aıla karşı çıkıyorlaı· ve "düşmanı kapı
nın dış111da karşılama''yı savunuyorlar. 

Bir boks karşılaşıııası11da, a.kul ı  boksörün başlard<t genellikle bi
raz gerilediğini, saf olanı11 1 11 ise hışımla saldırıp daha eıı başıııda 
bi.i tü11 gücüı1ü tükettiğini ve so11unda da çoğunlukla başlarda gerile
)'e11 boksörü11 kazaı1dığını hepimiz biliriz. 
, Şı1 H11 Çı.ıaıı2 1 roma11ında, Çay Ci11'i11 malikaı1esinde Lin Çung'u 
dövüşıııeye çağıı·an talim çavuşu Hung, ''Haydi gel ' ' ,  "gel baııa", 
' 'hadisene" diye naralar atar, ama sonunda Hu11g'u11 zayıf 11oktasın ı  
keşfederek 011u bir ytıııırukta yere çalan, sürekli olarak geri çekilen 
Lin Çung olur. 

Bahar ve Güz Çağı'11da Lu ve Çi22 devletleri savaşa tutuştuğu11-
da Lu devletinin beyi Çuang, Çi kuvvetleri iyice yorulmadan saldı
rıya geçmek istemiş, fakat Cao Guy kendisine engel olmuştu. Bu
nun üzerine Çuang "düşman yorulunca biz saldırırız'' şekli11deki 
taktiği benimsemiş ve Çi ordusunu bozguna uğratmıştı. Bu  Çin'in 
askeri tarihinde, zayıf bir kuvvetin üstün bir kuvveti yenilgiye uğ
ratmasınıı1 klasik bir örneğidir. Şimdi de tarihçi Zuo Çiyuming'in23 
anlattıklarına bakalım: 

İlkbaharda Çi askerlerinin istilasına uğradık. Bey, savaşa gir
mek üzereydi. Cao Guy kendisiyle bir görüşme yapmak iste
di. Komşuları ' 'Savaş, şiş göbekli memurların sorunudur, sen 

• 

2 1  Şuy Hu Çuan (Bataklık Kahranıanlan), bir köylü s;ıvaşını konu alaıı ünlü bir ro-
mandır. Romanın, Yuan Hanedanı'nın son dönemleri ile Ming Hanedanı'nın ilk 
yıllarında ( 1 4 . yüzyıl) yaşamış olan Şi Nay tarafından yazılmış olduğu sanıl
maktadır. Hem Lin Çung, hem de Çay Cin, romanın kahramanlarıdır. Hung ise, 
Çay Cin'in mal ikanesinde taliın çavuşudur. 

22 Lu ve Çi, Bahar ve Güz Çağı'nda varlığını sürdünnüş olan (MÖ 722-48 1 )  iki fe
odal devletti. Çi, şimdiki Şandung eyaletinin bulunduğu bölgenin merkez kıs
mında yer alan büyük bir devlet, Lu ise günel kısmındaki daha ufak bir dev.let
ti . Çuang Beyi MÖ 693-662 yıl l <ırı ara.�ıııda Lu devletinde hükünı sürnıüştür. 

23 Zuo Çiyuming, Çu Hanedanı'nın klasik tarihi olan Za Çuan adlı eserin yazan
dır. Aktanlan pasaj için Zo Cuaıı'ın "Çuang Beyi'nin Onuncu Yılı" (MÖ 684) 
adlı bölünıünc bakınız. 
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ne diye burııuııu sokU)'Orstın?'' diyerek kendisini önlemek is
tediler. Cao oıılara "Şiş göbekliler aptal olur, uzağı göremez
ler" dedi ve Beyle görüştü .  Ona '' Savaştığında neye güveııe
ceksin?'' diye sordu. Bey, "Beıı bütün yiyeceğimi ve giyeceği
mi kendime saklamaktan çekinirim ve onları daima başkala
rıyla bölüşürüm'' dedi . Cao ise, ' 'Bu üç kuruşluk sadaka kime 
yeter, halk senin peşindeıı gelmez'' dedi. Bey, " Hiçbir zaman 
Tanrılara gerektiğinden daha az kurban, yeşim taşı ve ipek 

• 

adamamazlık etmedim. lııancıın tamdır'' dedi. Cao, "Bu ka-
darcık bir iman, güven vermez. Tanrılar seni kuısamayacak
lar" dedi. Bey, ' 'Büyük olsun küçük olsun,  bütün davaların ay
nntılarıyla tek başıma ilgilenemem, ama daima gerçeğin orta
ya çıkmasını isterim" dedi. Cao, "Bu,  senin halka olan bağlı
ğını gösterir. Savaşa başlayabilirsin. Başladığın zaman da ar
kanda olmayı dilerim'' dedi. Beyle kendisi ayııı savaş araba-

• 

sında bulunuyorlardı. iki ordu Çaııgşao'da karşı laştı . Bey hü-
cum davulunu çalmak üzere iken Cao, ''Daha değil' ' dedi. Çi 
Ordusu'nda hücum davulu üç kere çalındıktaıı sonra C<to, 
''Şimdi çalabiliriz artık" dedi. Çi'nin ordusu bozguna uğratıldı. 
Bey onları kovalanıak için sabırsızlanıyordu . Cao gene ''Daha 
değil'' dedi. Arabadan inerek tekerlek izlerini inceledi. Daha 
sonra arabanın üzerine çıkarak uzaklara baktı ve ondan sonra 
''Artık kovalayabiliriz" dedi. Böylece Çi Ordusu'nun peşine 
düşüldü. Zaferden sonra Bey, Cao'ya neden o şekilde öğüt ver
diğini sordu. Cao şu cevabı verdi: "Savaş cesarete dayanır. 
Davulun birinci vuruşuyla cesaret körüklenir, ikinci vuruşun
da azalmaya başlar ve üçüncü vuruşla da sona erer. Düşmanın 
cesareti kalmadığında bizimkisi hala yüksekti ve bu yüzden 
kazandık. Büyük bir devletin hareketlerini yoruınlamak güç
tür, bu yüzden pusuya düşürülmemizden çekiniyordum. Fa
kat, düşman arabalarınııı tekerlek izlerini inceleyip, oıılarııı 
birbirine karıştığını ve uzaklara baktığımda da bayraklarının 
eğik durduğunu görünce kovalanıa öğüdünü verdim" dedi. 
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Bu, güçlü bir devlete karşı zayıf bir devletin direnmesi duru-
• • 

muydu. Oykü, bir savaş öncesindeki siyasi hazırlıklardan (halkın 
güveı1inin kazanılması), karşı saldırıya geçmek için elverişli bir sa
vaş alanının seçilmesinden (Çangşao) söz eder, karşı saldırıya geç
mek için uygun olan zamanı (düşmanın cesaretinin tükendiği, ken
dilerinkinin ise yüksek olduğu) gösterir ve düşmanın kovalanmaya 
başlanması gereken ana dikkati çeker (düşmanın izleri birbirine ka
rışmış ve bayrakları düşmüş durumdayken). Bu ,  büyük bir savaş ol
mamakla birlikte stratejik savunmanın ilkelerini gösterir. Çin'in as
keri tarihi, bu ilkelere dayanılarak kazanılan zaferlerin örnekleriyle 
doludur. Çu ve Han devletleri arasındaki Çenggao Muharebesi,24 
Sin ve Han devletleri arasındaki Kunyang Muharebesi,25 Yuan Şao 
ve Cao Cao .arasında yapılan Guandu Muharebesi,26 Vu ve Vey 

24 Bugün Henan Eyaleti'nin Çengao ilinin kuzeybatısında yer alan Çengao kasaba
sı, büyük askeri önem taşıyordu. MÖ 203'te Han Kralı Liu Bang ile Çu Kralı Si
ang Yu arasındaki savaşlara sahne olmuştu. İlk başta Siang Yu, Singyang ve 
Çengao'yu ele geçirdi ve Liu Bang'ın askerleri neredeyse bozguna uğradılar. Liu 
Bang ise uygun bir fırsat kolladı ve Siang Yu'nun birliklerine Zeşuy Irmağı'nın 
tam ortasındayken saldırdı, onları yerle bir etti ve Çengao'yu geri aldı. 

25 Bugünkü Henan eyaletinin Yesien ilinin kuzeyindeki eski Kuny'!Jlg kasabası, 
MÖ 23 yılında Doğu Han Hanedanı'nın kurucusu Liu Siu'nun Sin Hanedanı İm-

• 
paratoru Yang Mang'ın birliklerini bozguna uğrattığı yerdi. iki tarafın kuvvetle-
ri arasında sayıca muazzam bir fark vardı. Liu Siu'nun kuvvetlerinin toplamı 8-
9 bin arasındayken, Yang Mang'ın kuvvetlerinin toplamı 400 bini buluyordu. 
Ama Vang Mang'ın düşmanı küçümseyen Yang Sun ve Yang Yi adlı generalle
rinin ihmalkarlığından yararlanan Liu Siu sadece 3 bin seçme a.�kerle Yang 
Mang'ın esas kuvvetlerini bozguna uğrattı. Liu Siu bu zaferin ardından düşman 
birliklerinin geri kalan kısmını da yok etti. 

26 Bugünkü Henan eyaletinin Çungmu ilinin kuzeydoğusundaki Guandu, MS 200 
yılında Cao Cao ile Yunan Şao'nun orduları arasındaki savaşa sahne olmuştu. 
Yuan Şao 1 00 bin kişilik bir orduya sahipti. Buna karşılık, Cao Cao'nun zayıf 
bir kuvveti vardı ve yeterli erzaktan yoksundu. Ama Cao Cao, Yuan Şao'nun 
düşnıanı küçümseyen birl iklerinin uyanık davranmamalarından yararlanarak, 
çabuk hareket edebilen askerleriyle beklenmekdik bir saldırı düzenledi ve düş
nıanın erzakını ateşe verdi . Yuan Şao'nun ordusu darmadağın oldu ve ana kuv
veti yok edildi. 
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devletleri arasındaki Çibi Muharebesi,27 Vu ve Şu devletleri arasın
daki Yiling Muharebesi28 ve Çin ve Cin devletleri arasındaki Fey
şuy Muharebesi29 gibi ünlü savaşların her birinde, mücadele eden 
taraflar eşit güçte değildiler ve hepsinde de zayıf taraf, başlarda bi
raz gerileyerek ve ancak düşman vurduktan sonra saldırıp üstünlü
ğü sağlayarak güçlü tarafı yenilgiye uğratmıştır. 

B izim savaşımız, 1 927 sonbaharında b-aşladığında son derece 
tecrübesiz bulunuyorduk. Nançang Ayaklanması30 ve ardından 

27 Vu devleti Sun Çuan tarafından, Vey devleti de Cao Cao tarafından yönetiliyor
du. Cibi, Yangze Irmağı"nın güneybasında, Hubey eyaletindeki Ciayu'nun 
kuzeydoğusunda yer almaktadır. MS 208 yıl ında Cao Cao, kendisinin 800 bin 
kişilik olduğunu söylediği 500 bin kişilik bir orduyla Sun Çuan'a karşı bir 
saldırı başlattı. Bunun üzerine, Cao Cao'nun düşmanı Liu Bey ile ittifak kuran 
Sun Çuan, 30 bin kişilik bir kuvvet topladı .  Cao Cao'nun ordusunun salgın 
hastalıktan kırıldığını ve su üzerinde hareket etmeye alışkın olmadığını bilen 
Sun Çuan ve Liu Bey'in müttefik kuvvetleri Cao Cao'nun donanmasını ateşe 
verdiler ve ordusunu imha ettiler. 

28 Bugünkü Hubey eyaletindeki Yiçang'ın doğusuna düşen Yiling, MS  222'de, Vu 
Devleti'nin bir general i olan Lu Sün'ün Şu Devleti'nin hükümdan Liu Bey'in 
ordusunu yenilgiye uğrattığı yerdi. Savaşın başında Liu Bey'in birlikleri ard 
arda zaferler kazandılar ve Vu Devleti'nin topraklanna 500-600 li girerek 
Yiling'e kadar geldiler. Yiling'i savunan Lu Sün, Liu Bey "çileden çıkıncaya ve 
askerleri yorgunluktan bitkin düşüp moralleri bozuluncaya" kadar yedi ayı 
aşkın bir süre muharebeye giııııekten kaçındı. Ondan sonra da, çadırlarını ateşe 
veııııek için elverişli bir rüzgardan yararlanarak Liu Bey'in birliklerini yok etti. 

29 Doğu Çin H anedanı'nın bir generali olan Sie Süan M .S. 383'te Çin Devleti'nin 
hükümdan Fu Cien'i Anhuy eyaletindeki Feyşuy lrmağı'nda yenilgeye uğrattı. 
Fu Cien'in 600 bini aşkın piyade, 270 bin kişilik süvari ve 30 bini aşkın muhafız 
askerine karşılık, Doğu Cin'in kara ve ırmak kuvvetlerinin toplamı sadece 80 
bindi. Ordular Feyşuy lııııağı'nın iki yakasına karşılıklı mevzilendiklerinde, Sie 
Süan, düşman birliklerine kendilerine aşırı güvenlerinden ve kendini 
beğenmişliklerinden yararlanarak, Doğu Çin birliklerinin ıııııağı geçmeleri ve 
savaşa girişebilmeleri için Fu Cien'den birliklerini geri kaydıııııasını istedi. Fu 
Cien buna razı oldu ama geri çekilme emrini verdiğinde birlikleri paniğe 
kapıldılar ve onlan durduııııak mümkün olmadı. Bu fırsatı kaçıııııayan Doğu 
Cin birlikleri ıııııağı aştılar, taarruza geçtiler ve düşmanı ezdiler. 

30 Ciangsi eyaletinin başkenti Nançang, 1 Ağustos 1 927 tarihinde Çin Konıünist 
Partisi'nin önderliğinde, Çan Kayşek ile Vang Cingvey'in başlattığı 
karşıdevrimle mücadele etmek ve 1 924- 1 927 devrimini sürdüııııek için girişilen 
ünlü ayaklanmaya sahne oldu. Cu Enlay, Cu De, Ho Lung ve Ye Ting 
Yoldaşlann önderliğinde gerçekleştirilen ayaklannıaya 30 binden fazla a�ker 
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Kanıoıı Ayaklaııınası3 1 başarısızlığa uğradı. Kızıl Ordu da Güz Ha
sadı Ayaklaıınıası32 sırasıııda HLıııan-Hubey-Ciangsi sınır bölgesiııde 
çeşitli yenilgilere uğrayarak Huııaıı-Ciaııgsi sınırındaki Cingang Dağ
ları'na çekildi. Ertesi yılııı Nisaıı ayında Nançaııg Ayaklanınası yenil
gisinden kurtulaıı birlikler de Güııcy Htınaıı yoluyla Cingang Dağla
rı'na ulaştı lar. 1 928 Mayıs'ıııa gelindiğiııde ise gerilla savaşının basit 
nitelikteki ve zamanııı koşullaı·ıııa uygun temel i lkeleri, yaııi 011 <ıltı 
karakterle* ifade edilen, ''düşmaıı ilerlediğinde çekiliriz; di.işınaıı ko
ııakladığında onu taciz ederiz; düşmaıı yorulduğuııda saldırırız ve 
düşman çekilirken kov<ılarız" ilkeleri artık oluştLırulmuş bulunuyor
du. Li Lisaıı çizgisindeıı önce, bu 011 altı karakterle ifade edileıı aske
ri ilkeler Merkez Koınitesi tarafıııdan kabul edilınişti. Daha sonra ha
rekat ilkelerinıiz bir adım daha geliştirildi. Ciangsi üs bölgesinde ''ku
şatma ve bastırma''ya karşı ilk karşı harekatımızda ''düşmanı derinle
re çckınek'' ilkesi ilk kez ortaya atılmış, üstelik başarıyla da uygulan
mıştı. Düşmanııı üçüncü ''kuşatına ve bastıı·ma'' harekatı yenilgiye 
uğratı ldığında ise, Kızıl Ordu'nun bir dizi harekat ilkesi artık belirlen
mişti. Bu, esas olarak on altı karakterle ifade edildiği biçimde !Gıl
makla birlikte, eski basit niteliklerini aşacak şekilde içerik bakımın
daıı büyük ölçüde zenginleştirilen ve biçim değişikliklerine uğrayan 
askeri ilkelerimizin gelişmesinde yeni bir aşama meydana getirdi. On 

• 
katıldı. isyancı ordu, planlandığı Ş>!kilde 5 Ağustos'ta Nançang'dan ayrıldı, fakat 
Guangdung eyaletinde bulunan Çaoçov ve Svatov'a yaklaşırken )•enilgiye 
uğradı. Daha sonra Cu De, Çen Yi ve Lin Biao Yoldaşların önderliğindeki bir
liklerin bir bölümü s<ıvaşa savaşa Cing<ıng Dağları'na ulaştılar ve orada Mao 
Zedung Yold<ış'ın önderliğindeki Birinci İşçi ve Köylü Devrimci Ordusu'nun 1 .  
Tümenine kaııldılar. 

3 1  Bkz. bu ciltte "Çin'de Kızıl Siyasi İktidar Niçin Varolııbil ir?" Not 8, s .  I 06. 
32 Mao Zedung Yoldaş'ın önderlik ettiği ünlü Güz Hasadı Ayaklannıası, Birinci İşçi 

ve Köylü Devrimci Ordusu'nun 1 . Tünıeni'ni meydana getiren S iuşuy, 
Pingsiang, Pingciang ve Liuyang i l leri halkınııı s i lahlı kuvvetleri tarafından 
1 927 Eylül'ünde başlatıldı. Mao Zedung Yoldaş, bu kııvveti Cingang Dağları'na 
götürdü ve orada devrinıci bir üs kuruldu. 

* Çin yazısında, B<ıtı dil lerinde olduğu gibi harfler yoktur, bunun yerine her birinin 
tek başına bir anlanıı olan, ancak yan yana getiri ldiklerinde değişik anlamlara 
gelen karakterler kul lanılır. (Ç.N . )  
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<ı ltı karakterli ifade ''ktışatnıa ve bastırına''ya karşı ıni.icadclc için tc
ıııcl ilkeleri, yaııi str<ıtcjik savuııma ve stratejik saldırı aşamalarıııı ve 
savuııına içiııde de stratejik geri çekilme ve stratej ik karşı saldırı aşa
malarıııı kapsıyordu. Dııha soııra yapılaıılar, yalııızca bu it"adeııiıı ge
liştirilmesiııden ibarett i .  

• • 

Fakat, 1 932 Ocak'ıııdan itibaren, " '  Uçüııcü 'Kuşatma ve Bastır-
• • 

ma' Harekatı 'nııı Yenilgiye Uğratı lmasından Sonra Oııcelikle Bir ya 
da Daha Fazla Eyalette Zafer İçin Mücadele" başlıkl ı  ve ciddi ilke 
hataları taşıyan parti kararının yayımlanmasıııdan sonra "sol'' opor
tünistler, bu doğru ilkelere saldırdılar; sonunda hepsini kaldırarak 
bunların karşıtı olan ''yeni ilkeler''i ya ·da ''düzenli ordu ilkeleri ''ni 
benimsediler. O tarihten sonra eski ilkeler artık düzeııli ordu ilkele-• 

ri olarak görülmeyecek, aksiııe ''gerillacıl ık" eğilimi olarak ııitelen-
dirilecek ve reddedilecektir. ''Gerillacı lık'' eğilimine karşı muhale
fet tam üç yıl hüküm sürdü. Bunun ilk aşaması olan askeri macera
cıl ık, ikinci aşamada askeri tutuculuğa dönüştü ve nihayet üçüncü 
aşamada da kaçaklık haline geldi. Ancak, Merkez Komitesi S iyasi 
Bürosu'nun 1 935 Ocak'ında Guycov eyaletinde bulunan Zunyi'de 
yaptığı genişletilmiş toplantıdan sonradır ki, bu hatalı çizginin iflas 
etmiş olduğu ilan edildi ve eski çizginin doğruluğu yeniden onay
landı. Ama neler pahasına! 

"Gerillacı lık''a şiddetle karşı koyan yoldaşlar, şöyle düşünüyor
lardı: Düşmanı içerilere kadar çekmemiz yanlıştı. Çünkü, bu, büyük 
arazi parçalarını terk etmemiz anlamına geliyordu . Evet, bu yolla 
geçmişte zaferler kazanmıştık, ama artık durum farkl ı  değil miydi? 

• • 

Ustelik düşmanı, araziyi terk etmeden yenmek daha iyi olmaz mıy-
dı? Hatta düşmanı kendi bölgelerinde ya da kendi bölgeleri ile bi
zimkiler arasındaki sın ırlar üzerinde yenmek daha iyi olmaz mıydı? 
Eski_usullerde ''düzenli'' denebilecek bir şey yoktu ve buııların hep
si ,  geri llalarııı uyguladıkları yöııteınlerdi. Kendi dcvlcıiınizi kurdu
ğumuza ve Kızıl Ordu'muzu düzenli bir ordu haline getirdiğimize 
göre Çan Kayşek'e karşı savaşımız, artık iki devlet arasındaki, iki 
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büyük ordu arasıııdaki bir savaş hal iııe gelmişti. Tarih tekerrür et
ınemeli ve "gerillac ılık''la ilgili her şey köküııdeıı silinip atı lmalıy-

• 

dı. Yeııi ilkeler ''tamameıı Marksist'' ilkelerdi. Eskileri ise dağlarda 
gerilla birlikleri tarafındaıı yarat ılmıştı ve dağlarda da Marksizm 
olamazdı. Yeni ilkeler, eskilerin tam karşıtıydı. Bunlar ' ' 1 O'a karşı 
1 'le, 1 OO'e karşı 1 O'la savaşalım, cesaret ve kararlı l ıkla mücadele 
edeliın ve düşınaııı kovalayarak zaferlerdeıı sonuııa kadar yararla
nalıın' ' ,  ' 'Bütüıı cephelerde saldırıya geçelim", ''önemli şehirleri 
zaptedelim" ve "Her iki ' yuınruk'la birden ayııı anda her iki yöııe de 
vuralıın' '  şeklindeydi. Düşınan saldırdığında oııuııla baş etmenin 

• 

yolları ''Düşmanı kapının dışında karşılamak' ' ,  "ilk darbeyi vurarak 
üstünlük sağlamak", ''Çanak çömleğimizi kırmalarına bile izin ver
memek'', ' 'B ir karış toprak vermemek'' ve ''Kuvvetleri altı kola böl
mek''ti. Savaş, ''devrim yolu ile sömürgecilik yolu arasıııdaki belir
leyici savaş'', bir ani ve kısa saldırılar savaşı, bir korugan savaşı, bir 
yaratma savaşı, "uzun süreli bir savaş"tı. Bütün bunlara ek olarak 
tek ve büyük bir cephe gerisi bölgesi ve mutlak olarak merkezileş-

• 

miş bir komuta siyaseti vardı. Ve nihayet büyük ölçüde bir "yer de-
ğiştirmeyi" kapsıyordu. B ütün bunları kabul etmeyenler cezalandı
rılacak, oportünist damgasını yiyecekti vb. 

Hiç kuşkusuz, bu teori ve uygulamaların tümü de yanlıştı. Bü
tün bunlar öznelcilikten başka bir şey değildi. Koşullar lehte geli
şirken bu öznelcilik, küçük burjuva devrimci atılganlığı ve aceleci
liği şeklinde ortaya çıkıyor, fakat durum tersine döndüğünde, koşul
lar kötüleştikçe sırasıyla gözükara pervasızlığa, tutuculuğa ve ka
çaklığa dönüşüyordu. Bunlar öfkeli kara cahillerin teori ve uygula
malarıydı; bunların Merksizmle en ufak bir ilgisi yoktu, tam tersi
ne Marksizme aykırıydılar. 

Burada yalnız, Ciangsi'de "düşmanı içerilere çekmek'' ve Sicu
an'da ''cepheyi daraltmak'' diye adlandırılan stratejik geri çekilme
den söz edeceğiz. Eski savaş teorisyenlerinden ya da uygulayıcıla
rından hiçbiri güçlü bir otduyla savaşan zayıf bir orudunun, savaşın 
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b;ıstnı ıgıç asaııı;ısıııda bu si)1aseti beııiınseıııcsi gerektiğiııi iııkar el -> '- > ._ '-

ıneıniştir. Yah;ıııcı bir askeri uznıaıı, stratejik savuııına harekaılarııı-
d<ı, başlarda kesiıı ıııuharebelerclcıı genellikle kaçııııldığıııı ve aııcak 
koşullar el\1crişli lıale geltiiği za111;111 buııa başvurtılduğuııu belirt
mişti. Bu kesiıılikle doğrudur ve ekleyecek bir şeyimiz yoktur. 

Stratej ik geri çeki lıııeıı iıı aınacı ,  askeri gücün korunması ve kar
şı saldırıy<ı hazırlaııınakıır.Geri çekilıne gereklidir: çüııkü güçlü bir 
di.işınaıı ın ilerleyişi karşısıııd<ı bir adıın bile geri çekilnıeınek keııdi 
kuvvetlerimizin koruııınasıııı teh likeye atmak deınckıir. Aına geç
mişte birçok kiınse "oportiinist salı savunma çizgisi" diyerek geri 
çekilmeye inalla karşı çıkıyordu. Tarihimiz, oıılarııı muhalefeıin iıı 
taınamcıı hatalı olduğunu kaıııt laınışıır. 

B ir karşı saldırıya hazırlaıımak için , bizim lehimize, düşınaııııı 
ise aleyhiııe olan koşulları seçerek ya da yaratarak, karşı saldırı aşa-

• 

masına geçmedeıı önce güçler dengesinde bir değişiklik meydana 
getirme! iyiz. 

Geçmiş tecrübemizin ışığında, geri çekilme aşamasında duru
mun bizim lehimize, düşmaııın ise aleyhine olduğunu sapıamadaıı 
ve karşı saldırıya geçmeden önce, aşağıdaki koşul lardan en az iki
sini sağlayıp sağlayamamış olduğumuza bakmalıyız. 

1 .  Halkın Kızıl Ordu'yu etkin bir şekilde desteklemesi. 
2 .  Arazinin harekat için elverişli olması .  
3 .  Kızıl Ordu'nun bütün esas k.uvvetlerinin toplanmış durum
da bulunması. 
4. Düşmanın zayıf noktalarının keşfedilmiş olması . 
5.  Düşmanııı yorgun duruma düşürülmüş ve moralinin bozul
muş bulunması. 
6. Düşmanın hatalar yapmaya zorlanması. 

B irinci koşu l, yani halkııı etkin desteği ,  Kızıl Ordtı için eıı 
önemli olanıdır. Bu, bir üs bölgesine sahip olmak demektir. Ayrıca 
bir kere bu koşul gerçekleştikten sonra dört, beş ve altıncı koşulla-
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rı gerçekleştirmek kolaydır. Bu ııcdenle, düşmaıı büyük çapta bir 
saldırıya giriştiği zamaıı, Kızıl Ordu genellikle Beyaz bölgedeıı üs 
bölgesine çekilir; çünkü, Kızıl Ordu'yu Beyaz ordLıya karşı eıı etkin 
bir şekilde destekleyeıı halk burada bulunur. Ayrıca bir üs bölgesi
niıı sıııırları ile nıerkczi arası ııda da fark vardır. Merkezde halk, düş
mana bilgi sızmasını önlemek, keşif, ulaştırma, savaşa katılma vb. 
koııu larında daha güvenilir durumdadır. Bundan dolayı, Ciangsi'de 

• 

düşmanın biriııci, ikinci ve üçüncü ''kuşatına ve bast ırına" harckfit
larıııa karşı mücadele ederkeıı "geri çekilmenin duracağı noktaları'' 
birinci koşul olan halk desteğinin mükemınel ya da oldukça iyi bir 

• • 
şekilde gerçekleştirilmiş olduğu yerlerde saptamıştık. Us bölgeleri-
mizin bu özelliği Kızıl Ordu'nun harekatlarını, sıradan harekatlar
dan çok farklı bir hale gelirdi ve düşmaııın sonradan korugan sava
şı siyasetine başvurmak zorunda kalmas'ının başlıca nedeni oldu . 

• 

iç hatlarda harekatta bulunmanın sağladığı bir a�ntaj da, geri 
çekilen bir orduya kendisi için elverişli bir arazi bularak saldıran 
düşmanı kendi koşulları <ıltında savaşmaya zorlamak olanağını ver
mesidir. Zayıf bir ordu, güçlü bir orduyu yenebilmek için muhare
be alanı olarak elverişli bir arazi seçmeye dikkat etmek zorundadır, 
fakat tek başına bu koşul yeterli değildir; diğerlerinin de varlığı ge
rekir. B unların başında halkın desteği gelir. Ondaıı sonra ise zayıf
lamış bir düşman, örneğin, yorgun 'ya da hata yapmış bir düşmanııı 
ya da savaşma yeteneği görece düşük bir düşman kolunun olması 
gerekmektedir. Bu koşulların yokluğunda mükemmel bir arazi bile 
bulmuş olsak, buna önem vermeyerek bu koşulları sağlamak için 
geri çekilmeye devam etmeliyiz. Beyaz bölgelerde elverişli arazi sı
kıntısı çekilmemekle birlikte, halkın etkin desteği gibi lehimizde bir 
koşul da yoktur. Diğer koşullar da henüz sağlanamamışsa, Kızıl Or
du'nun i.is bölgesine geri. çekilmekten başka çaresi yoktur. Beyaz 
bölgelerle Kızıl bölgeler arasındaki ı·arklar, genelilkle bir üs bölge
siniıı sınırları ile merkezi arasında da vardır. 
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Yerel birlikler ve durdurucu kuvvetler dışındaki bütün hücum 
birliklerimiz, ilke olarak toplu bir durumda buluıımalıdır. Stratejik 
olarak savunmada bulunan bir düşmaııa saldırırken Kızıl Ordu ge
nellikle kendi kuvvetlerini yayar. Düşmanın büyük çapta bir saldı
rıya geçmesi üzerine ise Kızıl Ordu, ''merkeze doğru çekilme'' uy
gular. Geri çekiliş için seçilen durma noktası, çoğunlukla üs bölge
sinin merkezinde bulunur, fakat bazen de duruma göre öıı ya da ar
ka bölgelerde de olabilir. Merkeze doğru böyle bir geri çekilme ve 
Kızıl Ordu'nun bütün esas kuvvetleri bir bölgede toplanabilir. 

Güçlü bir ordu ile çarpışan zayıf bir ordu için bir diğer temel ko
şul da, saldırmak için düşmanın görece zayıf kuvvetlerinin seçilme
sidir. Fakat, düşman saldırısınııı başlangıcında biz düşmanın i lerle-

• 
yen kolların.daıı hangisinin en kuvvetli, hangisinin daha az kuvvet-
li ,  hangisinin eıı zayıf, hangisinin daha az zayıf olduğunu bilemeyiz 
ve dolayısıyla bir keşif süreci gerekli olur. Bu ise, genellikle olduk
ça uzun bir zaman alır. Bu da, stratejik geri çekilmenin niçin gerek
l i  olduğunu ortaya koyan bir diğer kanıttır. 

Saldırgan düşmanın bizden çok daha kalabalık ve güçlü olması 
halinde, güç dengesinde bir değişikliği gerçekleştirebilmemiz, an
cak, düşman üs bölgemizin içerilerine kadar ilerledikten ve orada 

• • 

ağzının payını aldıktan sonra mümkün olabilir. Uçüncü ''kuşatma 
ve bastırma'' harekatı sırasında, Çan Kayşek'in tugaylarından biri
nin kurmay başkanı şöyle demişti: ''Sağlam askerlerimiz giderek 
zayıfladılar, zayıf askerlerimiz de giderek öldüler. '' Bir de, Guomin
dang'ın ''Kuşatma ve Bastıııııa'' Ordusu'nun Batı Kolu'nun Başko
mutanı olan Çen Mingşu'yu dinleyelim: ' 'Her yerde milliyetçi ordu 
karanlıkta yolunu bulmaya çalışırken, Kızıl Ordu gün ışığında yü
rüyor." Artık düşman ordusu hala güçlü olmakla birlikte, eskisine 
oranla çok zayıflamış, askerleri yorgun düşmüş, morali bozulmuş 
ve zayıf noktalarından birçoğu kendini açığa vurmuştur. Buna kar
şılık Kızıl Ordu, hala zayıf olmakla birlikte kuvvetini korumuş, 
enerjisini toplamış ve rahat bir durumda, bitkin düşmüş, düşmanı 
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bekleınektedir. Bö)'le bir duruında iki taraf arasıııda belirli bir eşitlik 
sağlaınak y<ı da tiüşınaıı ı ıı nıutlak üstüıılüğüni.i göreli bir i.istünlüğe ve 
bizim mutlak zayıllığımızı da göreli bir zayıflığa çevimıek ve hatta 
bazeıı düşınana karşı bir üstünlük sağlaınak geııellikle ınümkün ola
bilmektedir. Ciangsi'de üçüncü "kuşatma ve bastırma'' harekutıııa kar
şı savaşırken Kızı l Ordu, (üs bölgesiııin arka kesiıninde toplanmak 
i.izere) ınüınküıı olduğu kadar geriye çekildi; eğer böyle yapmaınış ol
saytiı düşınaııı yeııilgiye uğrataıııazdı, çüııkü o sırada ''kuşatnıa ve 
bastırına" kuvvetleri, Kızı l Ordu'ııuıı 1 O katından fazlaydı .  Suıı Vıı 
Zu, "Düşıııaıı güçlü)'keıı savaşıııaktaıı kaçııımalı, yorulduğu ve çekil
meye başladığı zaman ona darbe iııdirıneli" dediğinde, i.istünlüğüııü 
azaltmak amacıyla düşınaııı yormak ve moralini bozmak gerekt iğini 
aıılatmak istiyordu. 

Soıı olarak, geri çek.ilmeııin amacı, düşmanı hata yapınaya sevk 
etmek ya da yaptığı hataları bulmaktır. Ne kadar kurııaz olursa olsuıı 
bir düşman komutanıııın, uzunca bir süre içinde bazı hatalar yapınak
lan kaçınamayacağı ve bizim de bu açıktan yararlanma olanağımız 
bulunduğu uııutulmamalıdır. Düşman, tıpkı bizim de bazen yanlış de
ğerlendirmeler yapıp ona açık verdiğimiz gibi, hata yapabilir. Ayrıca, 
biz de kendi faaliyetlerimizle, Sun Vu Zu'nun dediği gibi ''düşmanı 
yanıltabilir'', yani doğudan saldırır gibi yapıp batıdaıı saldırarak düş
manı hata yapmaya sevk edebiliriz. Eğer bunu yapacaksak çekilme
nin duracağı nokta, katı bir şekilde belirli bir bölgeyle sınırlandırıla
maz. Bazen önceden belirlenen bölgeye çekildiğimiz halde henüz ya
rarlanabileceğimiz açıklar bulamadıysak daha da geriye çekilip düş
manın bir açık veııııesini bekleyebiliriz. 

Geri çekilerek sağlamaya çalıştığımız elverişli koşullar; genel ola
rak yukarıda sayılanlardır. Fakat, bu, bütün bu koşullar var oluncaya 
kadar bir karşı saldırıya geçilemeyeceği anlamına gelmez. Bütün ko
şulların aynı anda var olması ne mümkündür, ııe de gerekl idir. Fakat, 
iç hatlarda güçlü bir düşman<ı karşı harekatta bulunan zayıf bir kuv
vet düşmanın gerçek durumunun ışığında gerekli  olan bu gibi koşul-

, 

!arı sağlamaya çalışmalıdır. Buna karşı o,lan bütün görüşler yanlıştir. 
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Geri çekilmenin nerede duracağı ko11usu11da karar verirkeıı du
rumu bir bütüıı olarak ele almalıyız. Kısmi bir durum açısındaıı, 
karşı saldırıya geçebilmemiz için elverişli gibi görü11e11 bir nokta 
üzerinde karar kılmak, durumun tümü bakımıııdan da elverişli de
ğilse, yaıılışıır. Çünkü, karşı saldırımızın başlangıcında, sonraki ge
lişmeleri de dikkate almak zorundayız; karşı saldırılarımız başlan
gıçta daha kısınidir. Bazen çekilmenin duracağı nokta, Ciangsi'deki 
''kuşatma ve basıırma''ya karşı ikinci ve dördüııcü karşı harekatları
mız ve Şensi-Gansu bölgesindeki üçüııcü karşı harekat ımız sırasın
da olduğu gibi üs bölgesinin ön kesiminde belirlenmeli; bazeıı de 
Ciangsi'deki birinci karşı harekat ımız sırasında olduğu gibi üs böl
gesinin orta kesiminde ve hatta bazen Ciangsi'deki üçüncü karşı ha
rekatımız sırasında yapıldığı gibi üs bölgesiııin geri kesimlerinde 
belirlenmelidir. Bütün bu durumlarda kısmi durum ile durumun tü
mü arasında bağıntı kurularak karar alııımıştı. Fakat Ciangsi'deki 
beşinci karşı harekat sırasında ordumuz, ne kısmi durumu ne de du
rumun tümünü dikkate almadığından geri çekilme sorunu üzerinde 
hiç durmadı. Bu  ise gerçekten ihtiyatsız ve aptalca bir tutumdu. Bir 
durum, birçok unsurdan meydana gelir. Durumun bir kısmı ile bü
tünü arasındaki ilişkileri değerlendirirken, düşman tarafındaki ve 
kendi tarafımızdaki unsurların, durumun bütününde ve bir kısmın
da yansıdıkları kadarıyla, bir karşı saldırıya başlayabilmemiz için 
belirli ölçüde elverişli olup olmadığına bakmalıyız. 

Çekilmenin duracağı noktalar, üs bölgesinin ön, orta ve geri ke
simlerinde olmak üzere genellikle üç kısma ayrılabilir. Peki bu, Be
yaz bölgelerde savaşmayı tümüyle reddetmek anlamına mı gelir? Ha
y ır. Yalnız düşmanın geniş çaplı bir ''kuşatma ve bastıııııa'' harekatıy
la baş etmek zorunda kaldığımızda Beyaz bölgelerde savaşmayı red
dederiz. Yalnızca düşmanın gücü ile bizimki arasında büyük bir eşit
sizlik olduğu zaman gücümüzü korumak ve di.işmanı yenmek için va
kit kazanmak ilkesinden hareket ederek üs bölgesine çekilmeyi ve 
onu derinlere çekmeyi savunuruz; çünkü, ancak böyle yaparak karşı 
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saldıı·ıınız içiıı clveı·işli koşLı ll<ırı yarat<1hilir ya d;ı bLılal1il iı·iz. Eğeı: dLı

ruın o kadaı· ciddi değilse ya da Kızıl Ordu karşı saldırısıııı üs bölge

si içiııdc bile başlaıanıayacak kadar ciddiyse ya da karşı s<ıldırı iyi git

ıniyor ve durunıda bir değişiklik meydaııa geıirınek içiıı yeııideıı ge

ri çekilmek gerekiyorsa, bu ıürdeıı pek az ıecrübeıııiz olm<ısıııa kar

şııı, çekilmen iıı duracağı ııokıaııııı Beyaz bir bölgede de helirleııebi

leceğiıı i ,  teorik olarak da olsa, kabul etıncliyiz. 
Geııel olarak· Beyaz bir bölgede çekilıneniıı duracağı ııokıalar da 

• • 

üçe ayrı labil ir :  1 )  Us bölgeıniziıı öııüııde olaıılar: 2) kaııatlaı·ıııda 

olaıılar ve 3) gcris iııde olaıılar. B irincisiyle i lgi l i  bir örııck verel i ın : 

Ciaııgsi 'de ''kuşatına ve bastırma"ya karşı biriııci karşı harekatı
mız sırasında Kızıl Oı·du içinde ayrıl ık olınasaydı ve yerel Par
t i  örgütüııde bir bölüıııne ile karşılaşıl ınasaydı (Li Lisaıı çizgisi 

ile A-B Grubuııun33 yarattığı iki güçlük), kuvvetlerimizi Cian, 

Naııfeııg ve Çaııgşu'nuıı meydana getirdiği üçgeıı içinde ıopla
yabilmemiz ve karşı saldırıya girişmemiz mümkün olabilirdi . 
Çünkü, Gan ve Fu ı ııııakları arasındaki bölgeden ilerleyeıı düş

man kuvveti, güç bakımından Kızıl Ordu'ya karşı çok büyük bir 
üstünlük taşımıyordu (40 bine karşı 100 bin). Oradaki halk des
teği, üs bölgesindeki kadar etkin olmamakla birilkte arazi elve

rişliydi; ve ayrıca ayrı kollardan i lerleyen düşman kuvvetlerini 
teker teker ezmek de müınkün olabilecekti .  

Şimd i  ikincisi için bir örnek verelim: 

Ciaııgsi'deki üçüııcü karşı harekatımız s ırasında, düşmanı n  

saldırısı öylesiııe büyük çapta olmasaydı ve düşmaıı kolların

dan birisi Cienııiııg, Liçuan ve Tayning'den, Fucieıı-Ciangsi 

sınırı üzeriııe yürüseydi ve bu kol saldıramayacağımız kadar 

güçlü olınasaydı, Kızıl  Ordu'nun Cuyşiıı ve Si ııgguo'daıı geçe

rek biıı kiloınetrelik biı· ınesafeyi dolaşınak zorunda kal ınadaıı 

33 A.B. (Anıi-Bolşevik kelinıeleriııiıı baş harneri) Grubu, Gulıııı iııgdang gizli •ıj<ııı
l<ırının Kızıl bi11gelerdeki k;ırşıde\•rinıci örgülüydü. 
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kuvvetlerini Batı Fucieıı'dcki Beyaz bölgetic ıo11la)1abilıııesi 

ve öııce bu kolu ezmesi, ayııı şc_ki lde mümküıı ol<ıbi lecekti .  

Ve ııihayeı üçüııcüsü içiıı bir örııek: 

Ciagıısi'dcki ayııı üçüııcü karşı harekat sırasıııda düşmaııııı 

esas kuvveti batı yeriııe güııeye yöııelmiş olsaydı ,  düşmaııı da

ita da güııeye inemye zorlaınak için Huyçaııg-Suııvu-Aııyuaıı 

bölgesiııe (Beyaz biı· bölge) çekilmek zoruııda kalabi l irdik; 

Kızı l  Ordu soııra üs bölgesiııiıı içleriııe doğru kuzeye ilerleye

bilecek ve o s ı rada üs bölgesiııiıı kuzeyiııdeki düşmaıı kuvve

t i  de pek büyük olmayacaktı. 

Fakat yukarıdaki lerin her biri gerçek tecrübelere dayaıımayaıı 

farazi örneklerdir ve buıılara istisna gözüyle bakı lmal ı ,  geııel i lke

lerıniş gibi kabul edi lmemelidir. Düşman geniş çapta bir "kuşatma 

ve bastırma'' harekatıııa giriştiğ iııde, genel i lkemiz, oııu derinlere 

çekmek, üs bölgesine çekilmek ve onunla orada savaşmaktır; çüıı

kü bu, düşmaıı saldırısını kırmak için en güveni l ir yöntemimizdir. 

''Düşmanın kapının dışında karşılanması"  gerektiğini savunan

lar geri çekilmeııin,  arazi kaybetınek, halka zarar gelmesine nedeıı 

olmak (kendi deyişleriyle ''çaııak çömleğimizin kırı lmasına'' izin 

vermek) ve dışarıda aleyhte etkilere yol açmak anlamına geleceği

ni  i leri sürerek stratejik geri çekilmeye karşı ç ıkıyorlardı .  Bunlar, 

beşinci karşı harekatımız sırasında geri çekildiğimiz her adımda 

düşınaııııı, korugaıılar kurduğu alaııı bir adım i lerleteceğini ,  üs böl

gelerimizin sürekli olarak küçü leceğiııi ve kaybedilmiş toprakları 

geri almamızın mümkün olaınayacağın ı  öne sürdü ler. Düşmanı içe

rilere çekmek, geçmişte işe yaramış olsa bile, düşmanın korugan si

yasetiııi beııimsediği beşinci "kuşatma ve bastırma" harekatı karşı

sı ııda etkisiz kalacakt ı .  Bu harekat i le baş edebilmeıı i ıı tek yolunun, 

kuvvetlerimizi direııınek için bölınek ve düşmaııa karşı kısa ve çe

vik saldırılarda buluııınak olduğuııu söylüyorlardı .  
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Bu gibi göri.işlere cevap vet111ek kolaydır ve tarihimiz de btııılan 

zaıeıı cevaplaı11ıştır. Toprak kaybına gelince; çoğu zaınan öyle olur ki, 

zarar ancak zararla öııleııebi lir. Buııa ' 'alınak içiıı veı 111ek" ilkesi de

ııir. Kaybımız sadece toprak, buııa karşı l ık kazancımız düşmaıı karşı

sıııda kazan ılıııış bir zafer, ayrıca topraklarıınızııı yeniden kazanılma

sı ve daha da geııişlemesi ise, bu , karlı bir şeydir. Bir iş sözleşmesiıı
de de satııı alaıı, bir miktar para "kaybetmezse'' mal alaınaz. Satıcın ııı 
ise para alabilmesi içi ıı bir nıikıar ınal "kaybetmesi'' gerekir. Devrim

ci bir harakettc uğraııılaıı kayıplar )'ıkımı da kapsar; kazaııılan ise ile

rici ııitelikte bir iıışadır. Uyku ve diıılenme zamaıı kaybıııı içerir, ama 
I . 

aynı zaınaııda ertesi gi.inkü çalışma için enerji toplamaya yarar. Buııu 

aıı layamayıp uyum:.ıyı reddeden bir budalanııı, ertesi gün çalışacak 

hali olmaz ve soııuçt<ı zararlı çıkar. Beşinci karşı harekatı da işte bu 

gibi ııedenler yüzünden kaybettik. Topraklarımızın bir bölümünden 

vazgeçmemek, hepsiııi ka)'betmemize yol açtı. Yenilgisinin tek nede

ni bu olmamakla birlikte Habeşistan'da düşman saldırısını ceplıeden 
karşıladığı için bütün topraklarını kaybetti. 

Halka zarar gelmesine yol açmak sorununda da aynı şey geçer
l idir. Bazı evlerdeki çanak çömleğin kısa bir süre için kırılmasıııa 
razı olmazsanız, bütün halkııı çanağının çömleğinin uzuıı bir süre 

boyunca kırılmasına neden olursunuz. Kısa vadede aleyhte siyasi 

etkilerden çekiııiı·seıı iz, bunun bedelini ,  uzun vadeli aleyhte siyasi 
etkilerle ödersin iz. Ekiın Devrimi'nden sonra Rus Bolşevikleri ' 'Sol 

Komünistler'' in görüşleri yönünde hareket edip de Almanya ile ba

rış antlaşmasını imzalamasaydı lar, yeni doğmuş bulunan Sovyetler, 

erken bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı .34 

Bu gibi görünüşte "sol" fikirler, küçük burjuvil aydınlarının dev

rimci aceleci liğinden ve küçük üretici kö)·lünüıı dar kafalı tutuculu-

• • • • • 

34 Bkz. Y. I .  Lenin, "Ayrı ve ilhakçı Bir Barışın Derhal lmzal anma.51 Uzerine Tez-
ler" "G;ırip ve Korkunç Şeyler", "Ciddi Bir Ders ı•e Ciddi Bir Sorumluluk", 
"Savaş ve B;ırış Üzerine Rapor'', iki ciltl ik Seçme Eserler, cilt i l ,  Birinci Bölüın, 
• 
l ng. b;ıs. Moskova, 1 952 ve Sovyeıler Birliği Komünist Partisi (Bolşevik) Tari-
hi, Kısa Ders. Yed inci Bölünı, Yed inci K ısını ,  AYDINLIK Yayınları. 
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ğtıııdan kayııaklanınaktadır. Bu gibi fikirler taşı)1aıı kimseler. sortııı

lara )'alıı ız tek yanl ı  bakınakla ve duruınuıı bütüııü htıkkıııda açık 

bir görüşe sahip olamaınakta, bugüııüıı çıkarları ile yarı·ıı ıııkileri ya 

da parçanııı çıkarları ile bütünün çıkarlarıııı bağdaşlı ı·ınak isteıııe

mekte ve caııkurtaraıı simidine sarı l ır gibi, kısıni ve geçici olaııa sa

rı lınaktadırlar. O güııkü somut koşullarda var olan durtıınuıı l1ütüııü 

ve bütüıı döııeın içiıı e lverişli olduklarıııda (özell ikle de belirleyici 

olduklaı·ında), kısıııi ve geçici olaııa elbetteki iııat la sarılmalıyız: 

yoksa işleri oluruııa bırakma ve kı lı ııı kıpırd<ıtmaına tutuınuııu sa

vunur duruıııa diişeriz. Geri çeki lişin bir noktada durıııak zoruııda 

olması bu yüzdendir. Küçük üret iciniıı dar görüşlülüğü ile hareket 

etmemeliyiz. Bolşevikleriıı bilgeliğiııe sahip olınayı öğı·eıımeliyiz. 

Çıplak gözle bakmak yeterl i değildir: teleskopun ve mikroskopun 

yardımıııa da ihtiyacımız vardır. Marksist yöntem siyasi ve askeri 

sorunlarda biziın teleskopumuz ve mikroskopumuzdur. 

Kuşkusuz, geri çekilmeniıı birtakım güçlükleri vardır. Geri çe

kilmenin başlayacağı zamaııı belirlemek, duracağı noktay1 sapla

mak, kadroları ve halkı siyasi bakımdan ikna etıııek . . .  Bütün bunlar 

çözüm bekleyen güç sorunlardır. 

Geri çekilmenin başlayacağı zamanı belirleme sorunu son dere

ce önemlidir. Eğer, Ciangsi eyaletindeki ''kuşatma ve bastırma''ya 
karşı ilk karşı harekatımız sırasında tam zamanında geri çekilme

miş olsaydık, yani geç davransaydık, en azından zaferimizin kapsa

mı daralnıış olurdu. Gerek vaktinden önce, gerekse de gecikmiş bir 

geri çekilme, kayıplara yol açar. Ancak genel olarak belirtmek ge

rekirse, gecikmiş bir geri çekilmenin yol açtığı kayıplar, erken b ir 

çekilmenin yol açtıklarından fazladır. B izim bütüıı inisiyatifi eli

mizde tutmamızı sağlayan zamanı iyi seçilmiş bir geri çekilme, çe

kilmemizi durduracağımız ııoktaya ulaştıktan sonra, kuvvetlerimizi 

yeniden düzenlemiş ve rahat bir şekilde yorgtın düşınanı bekler du

rumdaykeıı karşı saldırıya geçebilmemizde bize büyük bir destek 

sağlar. Ciangsi'de düşmaııın birinci, ikinci ve dördüııcü "kuşatma ve 
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lıast ı rıııa '' lıarcki\t ları n ı bozgu ııa uğrat ırkeıı, onu ıı la güveıı I i ve te
laşsız bir şekilde baş edebilıniştik. Yalııız üçüncü harekat sırasında, 
düşmaııııı ikinci harekatta uğradığı korkunç yenilgiden bu kadar kı
sa bir zaman soııra yeııi bir saldırıya geçebileceğine ihtiınal verme
yen Kızıl Ordu (biz ikiııci karşı harekatımıza 29 Mayıs 1 93 1  'de soıı 
verdik. Çaıı Kayşek ise üçüncü "kuşatma ve bastırma" harekat ına l 
Tcmınuz'da girişti ), yeııideıı toparlaııabilmek içiıı h ızla dolambaçlı 
yollardan geçmek zoruııda kaldığıııdan, çok yorgun düşmüştü. Ge
ri çekilınen iıı zamaııı, tıpkı daha önce incelemiş olduğumuz bir kar
şı harekatııı zaınan ınııı seçiminde olduğu gibi, gerekli isti hbaratın 
ve düşınaıı ı ıı ve bizim geı1el durumumuzun değerlendirilmesi teme
linde belirleıımelidir. 

Kadroları ve halkı , stratejik geri çekilınenin zorunlu olduğuna 
ikııa etmek çok gütür; çünkü oııların bu konuda hiç tecrübeleri ol
mamıştır ve ordu yönetimiııin itibarı da, stratej ik geri çekilme kara
rını birkaç kişiye ya da tek kişiye bırakacak ve aynı zamanda da 
kadrolarııı güvenini sağlayacak kadar büyük değildir. Kadroların 
tecrübesizliği ve stratejik geri çekilmeye karşı besledikleri güven
sizlik ııedeniyle birinci ve dördüncü karşı harekatlarımızın başların
da ve beşincisinde de tüm harekat süresince büyük güçi'i.iklerle kar
şılaştık. Birinci karşı harekat sırasında, Li Lisan çizgisinin etkisi al
tında bulunan kadrolar, aksine inandırılıncaya kadar savunma değil ,  
saldırı yanlısıydılar. Dördüncü karşı harekat sırasında kadrolar, as
keri maceracılığın etkisinde kalarak geri çekilme hazırlıklarına kar
şı çıktılar. Beşincide ise önce, düşmanı içerilere çekmenin karşısın
da olaıı askeri maceracı görüşte ısrar etti ler, daha sonra da askeri tu
tucu luğa kaydılar. Bir başka örnek de, kafalarını kayalara çarpınca
ya kadar üslerimizin Tibet ve Huy35 halklarının yaşadığı bölgeler
de kurınaııı ıı olanaksızlığını kabul etmeyen Çang Guotao çizgisinin 
izleyicileridir. Kadrolar için tecrübe son derece gereklidir ve başa-

35 Burad<ı söz edileıı bölgeler, Sikang'da Tibetlilerin yaşadığı bölge ile Gansu, 
Cingh<ıy ve Sinciang'da Huy halkının yaşadığı bölgelerdir. 
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rısızlık. gerçekteıı de başarı11 ı 11 aııasıdır. Fakat, <1)'11 1 zaınaııda. açık 
fikirli l ikle başkalaı·ı ıı ın tecrübeleı·iııden de ders çıkaı·mak gerekir. 
B ir kimseniıı, bütün soruıılarda keııdi kişisel tecrübelerine dayaıı
mak istemesi ve kişisel tecrübe11i11 yokluğu hal iııde de bıışkaları11ı11 
tecrübelerini reddederek iııatla kendi görüşleriııe sarılması ''deııey
cilik"ten başka bir şey deği ldir. Savaşımız, bu yüzdeıı çok zarar 
görınüştür. 

Halkııı, tecrübesizliği yüzüııden stratejik bir geri çekilıneye kar
şı güveıısizliği. hiçbir zaman Ciangsi'deki ilk karşı harckatıınız sı
rasındaki kadar büyük olmamıştır. O sırada Ciaıı, Siııgguo ve Yung
feng il lerindeki yerel parti örgütleri ve halk kitleleri hep birlikte Kı
zıl Ordu'nun geri çekilmesiııe karşı çıkıyorlardı .  Fakat, birinci kar
şı  harekatı11 tecrübesinden soııra, böyle bir sorun ortaya çıkmadı. 
Herkes, üs bölgesinden toprak kaybını11 ve halkı11 acılarının geçici 
olduğuna inanınıştı ve Kızıl Ordu'nun, düşmanııı "kuşatma ve bas
tırma''sını bozguna uğratabileceğiı1den eınindi. Aı1cak, halkın gü
ven duyup duymaması, kadroların güven duyup duymamalarıyla 
çok yakından i lgilidir ve bu nedenle ilk ve en öııemli görev, kadro
ların ikna edilmesidir. Stratejik geri çekilmeniıı biricik amacı, karşı 
saldırıya geçebilmektir ve bu, stratej ik savunmanın sadece ilk aşa
masıdır. Stratejinin tümü açısından belirleyici olan, bunu izleyen 
karşı saldırı aşamasında zaferin kazanılıp kazanılamayacağıdır. 

4. Stratejik Karşı Saldırı 

Mutlak üstünlüğe sahip olaıı bir düşmanın saldırısını yenilgiye 
uğratabilmek için, stratej ik olarak geri çekildiğimiz aşamada yara
t ılan bizim lehimize düşmanın ise aleyhine ve düşman saldırısının 
başla11gıc111dakinden farklı olaıı duruma dayaıı ıı·ız. Böyle bir duru
mun meydaııa gelebilmesi birçok uıısura bağlıdır. Bütün bunları yu
karıda incelemiştik. 
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Buı1tıı1la l:ıirlikte, bütün bu koşulların ve biziın için el\1erişl i .  
düşm<ıı1 içiııse elverişsiz bir tlurumuıı \1arlığı. oııu daha şiındiden 
yeıııniş olduğumuz aıılam111a gelınez. Bu gibi koşullar ve böyle bir 
dtıruın, biziın zaf'er kazanmaııı ız, düşmaı1111 ise yeııi lmesi olasılığı-
111 ortaya çıkarır, fakat bizzat zafer ya da yeııilgi değildir: henüz her 
iki orduya da gerçek bir zafer ya da yenilgi getirnıenıiştir. Zaı·er ya 
da yeııi lgi içiıı, iki ordu arasıııda belirleyici bir muhaı·ebe gerekl idir. 
llaııgi ordunuıı gal ip, haııgisiniıı ise nıağlup olduğu sorusuna aııcak 
belirleyici biı· ınuharebe ce\1ap verebilir. Btı da stratejik kaı·şı saldı
rı aşamasıııııı biricik görevidir. Karşı saldırı uzu ıı bir süreç, bir sa
vuııma harekatının eıı parlak, eıı diııamik ve ayııı zamanda eıı soıı 
aşaınasıdır. Aktif savunına ile, belirleyici bir muharebe niteliğinde 
olan bu stratejik karşı saldırı kastedil ir. 

Koşullar ve durunı yalııızca stratejik geri çekilıne aşanıasıııda 
yaratılmakla kalmaz, stratej ik karşı saldırı aşamasında da yarat ıl
ınaya devam edebi lir. Ancak, biçim ya da öz bakımındaıı bu aşama
da aynen birincisinde olduğu gibi deği ldirler. 

B içimde ve özde aynı kalabilecek olaıı, birinci aşamada başlamış 
olan şeyin devamından ibarettir; örneğin düşman askerlerinin ikinci 
aşamada daha da yorulmuş ve sayılarının daha da azalmış olması, bir 
önceki aşamada yorgunluklarının ve azalışlarının bir devamıdır. 

Fakat, tümüyle yeni koşul ların ve tümüyle yeni bir durumun or
taya çıkması da kaçınılmazdır. Böylece düşman bir ya da daha faz
la yenilgiye uğradığında bizim lehimizde, onu11sa aleyhinde olan 
koşullar, sadece düşmanın yorğunluğu vb.'den ibaret kalmayacak, 
fakat bunlara yeni bir unsur, ya11i yenilgilere uğramış olduğu gerçe
ği eklenmiş olacaktır. Durumda da yeni değişiklikler olacaktır. Düş
man, birlikleriııi düzeıısiz bir şekilde yönetmeye ve hatalı hareket
lerde buluıımaya başladığı zaman iki ordunun göreli güçleri, doğal 
olarak, artık eskisi gibi olmayacaktır. 

Ancak, bir ya da daha fazla yenilgiye uğrayan, düşman ordusu 
değil de bizimkisi ise, o zaman hem koşullar, hem de d_urum ters 
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yö11de değişecektir. Y<111i düşma11ı 11 başa çıkn1ak zoru11da olduğu 
güçlükler azalacak, buııa karşıl ık keı1di taraı·ımızda ye11i ortaya çı
kaı1 ve halla bi.iyüye11 güçlüklerle b<ış etmek zorunda kalacağız. Bu 
da gene ıaınamen yeı1i ve farkl ı  bir şey olacaktır . 

• 

Iki taraftan biri için yc11ilgi, doğruda11 tloğruya ve hıı.la, yen ilc11 
ıarafıı1 fclakcııeı1 koruı1ınak, ke11disi11i ı1 alcyhi11de düşınanın ise le
hiı1de olan yeni koşullardaı1 ve yeı1 i durumdaı1 kcndisiı1i kurıarınak 
ve düşma11ı baskı altına almak içi ı1, kendisiniı1 lehinde düşmaı1ıı1 ise 
aleyhinde olacak koşulları ve durumu yenide11 yaratmak üzere yeı1i 
bir çabaya girişmesiı1e yol açacaktır. 

Kazaı1aı1 tarafııı çabası ,  buı1uı1 tam aksi yö11de, yani zaferinden 
yararlaı1mak ve düşmana daha da ağır zararlar vermek, lehindeki 
koşulları artırmak, durumuı1u daha da düzeltmek ve düşmaı1ı ı1 keı1-
disini aleyhteki koşullardan ve durumdaıı kurtarmasıı1ı ve felaket
ten kaçınabilmesini önlemek yoluı1da olacaktır. 

Demek oluyor ki, her iki taraf için de belirleyici muharebe aşa
masında mücadele, bütün savaşıı1 ya da bütün harekat ın eı1 yoğun, 
en karmaşık, en değişken, en güç ve en yorucu, aynı zamanda da 
komuta açısından en fazla dikkati gerektiren aşamasıdır. 

Karşı saldırı aşamasında, birçok sorun vardır. Bunların başlıca
ları , karşı saldırının başlatılması, birlikleriıı bir noktada toplanması, 
hareketli savaş, çabuk sonuçlu savaş ve imha savaşıdır. 

Saldırıda olsun, karşı saldırıda olsun bu sorunlarla ilgili olan i l
keler, temel nitelikleri açısından değişmezler. Bu anlamda karşı sal
dırı, bir saldırıdır diyebiliriz. 

Gene de karşı saldırı tam anlamıyla bir saldırı değildir. Karşı 
saldırı i lkeleri düşman taarruz ederken, saldırı ilkeleri ise düşman 
savunmadayken uygulanır. Bu anlamda bir karşı saldırı ile bir sal
dırı arasında belirli farklar vardır. 

Bu nedenle, stratejik savunmayı inceleyen bu bölümde, karşı 
saldırının incelemesine çeşitli harekat sorunlarının tümünün dahil 
edilmiş olmasına ve stratejik saldırı bölümünde tekrardan kaçınmak 
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amacıyla sadece diğer soruıı laı·ııı ele alınacak olınasıııa karşııı, tıy
gulam<1da, karşı saldırı i le saldırı arasıııdaki benzerlikleri ve farklı
lıkları gözden kaçırmamalıyız. 

5. Karşı Saldırının Başlatılması 

Bir karşı saldırının başlatı lması sorunu ''ilk muharebe" ya da 
''başlangıç'' sorunudur. 

Birçok burjuva askeri uzmanı ,  ister stratej ik savunmada isterse 
stratejik saldırıda olsun, fakat özellikle savunmadayken, ilk savaşta 
ihtiyatlı olmayı öğütler. Daha önce biz de önemli bir nokta olarak 
bunun üzerinde durduk. Ciangsi eyaletinde düşmanın beş "kuşatma 
ve bastırma'' harekatıııa karşı giriştiğimiz harekatlar bize incelen
mesinde yarar olan zengin tecrübeler kazandırdı. 

Birinci harekatı sırasında düşmaıı, Cian-Cienning hattından gü
neye, Kızıl Ordu'nun üs bölgesine yürümek üzere sekiz kola bölün
müş 100 bin kişi l ik bir kuvvet kullandı .  Kızıl Ordu ise aşağı yuka
rı 40 bin kişiden oluşuyordu ve Ciangsi eyaletinde Ningdu i lindeki 
Huangpi ve Siaobu çevresinde toplanmıştı. 

Durum şu şekildeydi : 
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1 )  ' 'Bastırma" kuvvetleri, 100 bin kişiyi aşmıyordu ve bunla
rın hiçbiri Çan Kayşek'in kendi ordusundan değildi; genel du
rum da çok ciddi değildi. 
2) Cian'ı savunan Lo Lin komutasındaki düşmaı1 tümeni Gan 
Irmağı'nın karşısı11da batıya doğru mevzilenmişti. 
3) Gung Bingfan, Çang Huyzan ve Tan Daoyuan'ın komuta et
tiği üç düşman tümeni i lerleyerek Cian'ın güneydoğusunda ve 
Ningdu'nun kuzeybatısındaki Futien-Dunggu-Lunggang-Yu
aı1tu kesimiı1i işgal etmişti. Çaı1g Huyzaı1' ın tümemi11i11 esas 
bölümü Lunggang'da, Tan Daoyuan'ınki ise Yuantu'da bulunu
yordu . Buraların halkı A-B Grubu tarafından yanıltı ldığı, bir 



süre için Kızıl  Ordu'ya güvenmediği ve karşı çıktığı için Futi
en ve Dunggu'nun muharebe alanı olarak seçilmesi uygun ol
mazdı. 
4) Liu Heding komutasındaki düşman tümeni uzakta, Fuci
en'in Beyaz bölgesindeki Cienning'de bulunuyordu ve Ciang
si'ye giı ıııesi uzak bir olasılıktı. 
5)  Mao B ingven ve Su Kesiang'ın komutasında bulunan iki 
düşman tümeni, Guancang ile Ningdu arasında yer alan Tupi
Loku-Dungşao kesimine girmişlerdi. Tupi, bir Beyaz bölge, 
Loku bir gerilla bölgesi ve A-B Grubu unsurlarının bulundu
ğu Dungşao da dışarıya bilgi sızabilecek olan bir bölge idi. 

• • 

Ustelik Mao Bingven ve Su Kesiang'a saldırıp sonra batıya 
ilerlersek, Çang Huyzan, Tan Daoyuan, Gung Bingfan komu
tasında batıda bulunan üç tümen kuvvetlerini birleştirebilir, 
böylece zafer kazanmamızı güçleştirir ve sorunu kesin bir çö
züme ulaştıı ıııarnızı olanaksız kılabilirdi. 
6) Çang Huyzan ve Tan Daoyuan'ın komutasında bulunan ve 
düşmanın esas kuvvetini meydana getiren iki tümen, bu ' 'ku
şatma ve bastıııııa" harekatının başkomutanı ve Ciangsi Eya
leti valisi olan Lu Diping'in askerleriydi ve Çang Huyzan da 
sahra komutanıydı. Bu iki tümeni yok etmek, harekatın boz
guna uğratılması demek olacaktı. Tümenlerin her biri 1 4  bin 
kişi kadardı ve Çang'ınki ikiye bölünmüştü. Böylece her sefe
rinde bir tümene saldırdığımız takdirde mutlak üstünlüğe sa
hip olacaktık. 
7) Çang ve Tan'ın tümenlerinin esas kuvvetlerinin yer aldığı 
Lunggang-Yuantu kesimi, bizim toplu halde bulunan kuvvet
lerimize yakındı ve yaklaşmamızı gizlemek için yeterli halk 
desteği vardı. 
8) Lunggang'da arazi iyiydi. Yuantu, saldırılması güç bir yer
di. Fakat, düşman bize saldırmak üzere Siaobu'ya i lerleyecek 
olursa orada da iyi bir araziye sahip olacaktık. 
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9) E11 fazla sayıda askeri, Lunggaı1g kesimine yığabilirdik. 
Luı1ggang'ıı1 güneybatısında 100 /i 'den daha az mesafede bu
luna11 Singguo'da, düşmaı11n gerisinde harekatta buluı1abile
cek, mevcudu binden biraz fazla olan bağımsız bir tümenimiz 
bulunuyordu. 
10) Eğer askerlerimiz merkezde bir yaııııa hareketine girişir ve 
düşmaıı cephesini yarabilirse, düşmanın doğudaki ve batıdaki 
kolları birbirinden hayli uzakta olan iki gruba ayrılacaktı .  

Yukarıdaki ııedenlerle ilk muharebemiziı1 Çang Huyzan'ın esas 
kuvvetine karşı verilmesini kararlaştırdık ve bir tek adamı ya da atı 
bile kaçırmada11, tümen komutanının keı1disi de dahil olmak üzere 
dokuz biı1 kişilik kuvvetin tümünü tutsak ederek tugaylarından iki
si i le tümen karargahını saf dışı ettik. Bu tek zafer, Tan'ın tümeni
nin Daı1gşao'ya, Su'nun tümeninin ise Tupi'ye doğru kaçmaya baş
lamasına yetti . Bundan sonra askerlerimiz Tan'ın tümeı1ini kovala
yarak tümeni11 yarısı11ı imha ettiler. Beş günde (27 Aralık l 930'dan 
1 Ocak 193 1 'e kadar) iki muharebe yaptık ve Futien, Dunggu ve 
Tupi 'de bulunan düşman kuvvetleri, yenilgiden korkarak düzensiz 
bir şekilde geri çekildiler. ''Kuşatma ve bastırma" harekatı böylece 
sona ermiş oldu . 

• 

ikinci harekatta durum şöyleydi :  
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1 )  Sayı ları �()() bine varan ''bastırma" kuvvetleri karargahı 
Nançang'da buluna11 Ho Yingçin komutası altındaydı .  
2) B irini düşman harekatında olduğu gibi, kuvvetlerin hiçbiri 
Çaı1 Kayşek'in kendi askerlerinden oluşmuş değildi. Araların
da Cay Tingkay'ın komutasındaki 011 Dokuzuncu Yol Ordusu , 
Suı1 Liençung'un komutas1 11daki Yirmi Altıncı ve Çu Şaoli
ang'ın komutasındaki Sekizinci Yol Orduları güçlü ya da ol
dukça güçlü, geri kalaı1lar ise oldukça zayıf  bir duruında bu
luı1uyorlardı .  
3)  A-B Grubu temizlenmişti ve üs bölgesinin tüm halkı Kızıl 



Ordu'yu destekliyordu. 
4) Kuzeyden yeıı i gelen ve Vaııg Ciııyu komutası altındaki Be
şinci Yol Ordusu bizdeıı korkuyordu ve genel olarak, sol ka
nadında buluııan Guo Huazung ve Hao Meııgling'iıı komuta
sındaki iki tümen de aynı durumdaydı. 
5 )  Askerlerimizin önce Futien'e saldırmaları, sonra da doğuya 
doğru akmaları halinde üs bölgemizi Fucien-Ciangsi sınırın
daki Cienııing-Liçuaıı-Tayn ing kesimine kadar genişletebilir 
ve gelecek ''kuşatma ve bastırma'' harekatını bozguna. uğrat
mak için ordunun ikmalini sağlayabilirdik. Buna karşılık batı
ya doğru ilerleyecek olsaydık Gan Irmağı'yla karşıla aciktık 
ve muharebedeıı sonra kuvvetlerimizi yayabileceğimi blr y�r 

' 

olmayacaktı. Muharebedeıı sonra yeııideıı doğuya döııme ise 
askerlerimizi yoracak ve zaman kaybıııa yol açacaktı. ı 
6) Ordumuz (30 biıı kişiden biraz fazla) birinci harekatta oldu
ğundan biraz daha küçük olmakla birlikte, dört aylık bir süre
den yararlanarak yeııiden toparlanmış ve güç toplamıştı .  

Bu ııedenlerle ilk muharebemizde Futien kesimindeki Vang Cin
yu ve Gung B ingfan'ııı toplam olarak 1 1  alay tutan kuvvetleriyle 
çarpışmaya karar verdik. Bu muharebeyi kazandıktan sonra, sıra
sıyla Guo Huazung'a, Sun Liençung'a, Çu Şaoliang'a ve Liu He
ding'e saldırdık. 1 5  gün içinde ( 1 6  Mayıs-30 Mayıs 193 1 )  700 ti yü
rüdük, beş muharebe yaptık, 20 binden fazla tüfek ele geçirdik ve 
düşmaııın ''kuşatma ve bastırma'' harekatın ı  darmadağın ettik. Vang 
Cinyu ile savaşırkeıı Cay Tingkay ve Guo Huazung'un komutasın
daki iki düşman kuvveti arasında ve Guo Huazung'un kuvvetlerin
den l O fi, Cay Tingkay'ıııkinden ise 40 fi uzakta bulunuyorduk; öy
le ki bazı kimseler ''bir çıkmaz sokağa girmekle olduğumuzu'' söy
lüyorlardı. Fakat, gene de çıkmayı başardık. Buııu da esas olarak üs 
bölgesiııdeki halkııı desteğiııe ve düşmaıı birlikleri arasıııdaki eşgü
düm eksikliğine borçluyuz. Guo Huazuııg'un tümeııi yenilgiye uğ
rat ıldıktaıı soııra Hao Meııgling'in tümeııi gece karaıı l ığıııdan yarar-
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l<l11arak Yuı1feng'e geı·i kaçtı ve böylece keı1dini fe l<1kette11 kurtardı .  
• • 

Uçüncü "kuşatma ve bastırma'' harekatı 11da durum şöyleydi: 
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1 )  Çan Kayşek, başkoınutan olarak bizzat savaş alanına çıktı. 
Komutası altında her biri sol, sağ ve merkez olmak üzere bi
rer kola koınuıa ede11 üç komutan vardı .  Merkez kol, Çan 
Kayşek gibi, karargahını .Nançang'da kurulan Ho Yingçin'in 
komutasındaydı .  Sağ kola, Cian'da karargah kuran Çeı1 Ming
şu, sola ise karargahı Nanfe11g'de bulunan Çu Şaoliang komu
ta ediyoı·du. 
2) ' 'Bastırma" kuvvetleri11in mevcudu 300 biı1di .  Sayıları 1 00  
bini bula11 ve Çan Kayşek'in kendi askerlerinden oluşan esas 
kuvvetler, sırasıyla Çe11 Çeng, Lo Çoying, Çao Guantao, Vey 
Lihuang ve Cang Dingve11'in komutası altında bulunan beş tü
menden (her tümen dokuz alaydan oluşuyordu) meydaı1a ge
liyordu. Bunlardan başka Cang Guangnay, Cay Tingkay ve 
Han Deçin'in emrinde ve toplam mevcudu 40 bin olan üç tü
men daha buluı1uyordu. Sonra Sun Liençung'un 20 bin kişi l ik 
ordusu da vardı. Ayrıca, gene Çan Kayşek'in kendi askerlerin
den oluşmayan diğer daha zayıf kuvvetleri de saymak gerekir. 
3) Bu ''bastırma'' harekatında düşmanın stratej isi, ikinci hare
katta kullandığı ''adım adım sağlamlaştırma" stratejisinden 
çok farkl ı  olan ''dosdoğru içeri dalma'' stratej isiydi. Amaç, Kı
zıl Ordu'yu geriye sürerek Gan lı ıııağı kıyısında sıkıştırmak 
ve orada imha etmekti . 

• 

4) ikinci düşman harekatının sona ermesiyle, üçüncüsünün 
başlaması arasında sadece bir aylık bir ara olmuştu. Düşman 
her yönden sıkıştırmaya başladığında Kızıl Ordu (o sırada 30 
bin kişiydi), birçok zorlu savaştan sonra ne dinleı1ebilmiş ne 
de ikmal yapabilmişti ve Güney Ciangsi üs bölgesini11 batı bö
lümündeki S iı1gguo'da toplanabilmek için 1000 /i'lik bir yol 
kat etmiş buluı1uyordu. 



Bu durumda, öııce üzeriııtlc karar kıldığımız plaıı, Vaıı�ın yoltıy
la Siııgguo'dan çıkınak, Futieıı'de düşmanı yarmak ve soııra düşma
nın geri ikmal hatlarını keserek batıdaıı doğuya ilerlemek ve böyle
ce düşmanııı esas birliklcriniıı Güney Ciaııgsi'deki üs bölgemize de
riıılemesine, ı·akat hiçbir yarar sağlamadaıı girmelerine izin ver
mekt i .  Bu, l1arekatımızıı1 ilk <ışanıası olacaktı .  Bundaıı sonra düş
man kaçınılnıaz olarak yorguıı düşnıüş bir halde yenideıı kuzeye 
döndüğüııde, zayıflamış birl ikleriııe darbeler iııdirınek içiıı fırsattaıı 
yararlaııacakt ık. Bu da harekat ımızın ikiııci aşaması olacaktı. Bu 
plaııın caıı alıcı noktası, düşmanııı esas kuvvetlerinden kaçııımak ve 
zayıf noktalarına darbeler indirmekti .  Aııcak, kuvvetlerimiz Futi
en'e ilerlerken, düşman bizi keşfetti ve Çeıı Çeng ile Lo Çoying'iıı 
komutasıııdaki iki tümeni süratle üzerimize sevk etti. Plaııımızı de
ğiştirmek ve Singguo i l inin batı kesimiııde bulunan ve 50 kilomet
rekaredeıı az olan çevresiyle birlikte o sırada askerlerimizin topla-
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nabileceği biricik yer olan Gaosingsu'ya çekilmek zorunda kaldık. 
Toplanmamızın ertesi günü, doğuya, S ingguo il iııin doğusuııda bu
lunan Lientang'a, Yungfeng il inin güııeyindeki Liangcun'a ve Ning
du ilinin kuzeyinde bulunan Huaııgpi'ye doğru bir çıkış yapmaya 
karar verdik. Aynı gece karanlıktan yararlanarak Cang Dingven'in 
tümeni ile Cang Guangnay, Cay Tingkay ile Han Deçin'in kuvvet
leri arasında bulunan 40 li genişliğindeki boşluktan geçtik ve Lien-

• 

tang'a yöneldik. ikinci gün, kendininkinden başka Hao Mengling'in 
tümenine de komuta eden Şangguan Yünsiang'ın öncü birlikleriyle 
çatıştık. İlk muharebeyi üçüncü gün Şangguan Yunsiang'ın tümeni 
ile, ikinci muharebeyi de dördüncü gün Hao Menling'in tümeni)•le 

• • 

yaptık. Uç günlük bir yürüyüşten sonra, Huangpi'ye vardık ve Mao 
Bingven'in tümenine karşı üçüncü muharebemizi verdik. Her üç 
muharebeyi de kazandık ve 10 binin üstüııde tüfek ele geçirdik. Bu 

• 

noktada düşmanın batı ve güney yönünde ilerlemekte olan esas 
kuvvetleri, doğuya döndüler. Düşman, bizi muharebeye zorlamak 
için kuvvetlerini korkunç bir süratle Huaııgpi'de topladı ve bizi bü-
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ytik ve sıkı bir çeınber içine aldı. B ir yaııdaıı Caııg Guangııay, Cay 
Tingkay ve Haıı Deçiıı, diğer yandaıı da Çen Çeng ve Lo Çoyiııg'iıı 
kuvvetleri arasıııda yüksek dağlarla kaplı bir boşluktaıı yararlaııa
rak çcınberdcn sıyrıldık ve böylece doğudaıı tekrar batıya döııcrck 
Siııgguo ili ıı i ıı sıııırları içiııde toplandık. Düşman buııu fark ettiğin
de ve yenideıı batıya doğru i lerlemeye başladığında kuvvetlerimiz, 
15 güıılük bir dinleııme fırsatı elde etmiş bulunuyordu. Aç, bitkin ve 
morali bozulmuş olan düşman kuvvetlerinde ise savaşacak hal kal
mamıştı: bu yüzden geri çekilmeye karar verdiler. Çekilmeleriııdeıı 
yararlanarak, Cang Guangnay, Cay Tingkay, Cang Diııgven ve Han 
Deçiıı'in kuvvetlerine saldırarak Cang Dingveıı'in tugaylarından bi
riııi ve Han Deçin'in tümeniııin tamamını imha ettik. Cang Guang
ııay ve Cay Tingkay'ın tümenlerine gelince, iki taraf da çarpışmada 
üstünlük sağlayamadığından elimizden kaçmayı başardılar. 

Dördüncü "kuşatma ve baslıı ıııa" harekatında durum şöyleydi: 
Düşman üç koldan Guangçang üzerine i lerliyordu. Doğudaki kol 
esas kuvvetiydi, batı kolunu meydana getiren iki tümeni ise saldırı
mıza açıktı ve kuvvetlerimizin toplandığı bölgeye de çok yakındı. 
Böylece, Yihuang ilinin güneyinde, önce batı koluna saldıı ıııak fırsa
tını bulduk ve tek darbede Li Ming ve Çen Şici  komutasındaki iki tü
meni imha ettik. Bunun üzerine düşman doğu kolundan merkez ko
lunu desteklemek için iki tümen gönderip daha da ilerleyince, gene 
Yihuang ilinin güneyinde bir tümeni daha imha etmek fırsatını yaka
ladık. Bu iki muharebede binden fazla tüfek ele geçirdik ve daha 
önemlisi bu ''kuşatma ve bastıııııa'' harekatını da bozguna uğrattık. 

Beşinci harekatta düşman, koruganlar inşa etmek şeklindeki yeni 
stratejisini uyguladı ve önce Liçuan'ı işgal etti. B iz ise, Liçuan'ı geri 
almak ve düşmanla üs bölgesi dışında savaşa tutuşmak için, düşma
nın güçlü bir dayanak noktası olan ve üstelik de Beyaz bölgede bulu
nan I"içuan'ın kuzeyindeki S iaoşih'e bir saldırıda buluııduk. Muhare
beyi kazanamayınca saldırımızı Siaoşih'in güneybatısındaki Beyaz 
bölgede bul unaıı ve gene düşmanın bir dayanak noktası olan Zesiçi-
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ao'ya kaydırdık ve gene başarısızlığa uğradık. Daha soııra da düşmaıı
Ia savaşa tu tuşınak içiıı düşma11111 esas kuvvetleri ile müstahkem 
mevkileri arasıııda dolaıııp durarak taın bir pasifliğe itildik. ''Kuşatma 
ve bastırma"ya karşı koca bir yıl siireıı beşinci karşı harekatımız sü
resiııce eıı ufak bir inisiyatif ya da caııl ı lık gösteremedik. Sonuııda da 
Cia11gsi'deki üs bölgemizi terk etmek zorunda kaldık. 

Ordumuzuı1 ''kuşatma ve bastırma''ya karşı bu beş karşı harekat
ta edindiği tecrübe, eğer büyük ve l güçlü bir düşman ''bastırma'' 
kuvvetini dağı tacaksa, savunmada bulunan Kızıl Ordu için karşı 
saldırıdaki ilk muharebeııin çok büyük öııem taşıdığın ı  kanıtlamış
tır. İlk muharebedeki zafer ya da yenilgi, en sonuncu çarpışmaya 
kadar durumun tümü üzerinde muazzam bir etki yapmaktadır. Bu 
yüzden aşağıdaki sonuçlara varıyoruz. 

Birinci olarak, i lk muharebenin kazanılması gerekir. Ancak, 
düşmanın durumunun, arazinin ve halk desteğiııin, düşmanın değil, 
bizim lehimize olduğundan emin olduğumuz zaman saldırmalıyız. 
Aksi takdirde en iyisi geri çekilmek ve dikkatle fırsat kollamaktır. 
Fırsatlar daima ortaya çıkacaktır; onun için ihtiyatsız bir şekilde 
muharebe kabul etmemeliyiz. İlk karşı harekatımızda önce Tan Da
oyuan'ın birliklerine saldırmayı planlamıştık. Ama iki kere ilerledi
ğimiz halde her seferinde kendimizi tutmak ve geri dönmek zorun
da kaldık; çünkü, düşman çevreye hfil<:im olan Yuantu tepelerindeki 
mevkilerini terk etmemişti. Birkaç gün sonra saldırımıza karşı daha 
zayıflamış bir durumda bulunan Çang Huyzan'ın birliklerini yaka
ladık. İkinci karşı harekatımızda da ordumuz Dunggu'ya ilerledi ve 
orada sırf Vang Cinyu'nun askerlerinin Futien'deki dayanak nokta
larından ayrılmasını beklemek için 25 gün boyunca bilgi sızması 
tehlikesini de göze alarak, düşmanın yakınında konakladık. Acele 
bir saldırıdan yana olan bütün sabırsız önerileri reddettik ve sonun-

• • 

da amacımıza u laştık. Uçüncü karşı harekatımızda, yanımızda kıya-
met kopmasına, dolambaçlı yol lardan geçerek bin /i kat etmiş olma
mıza ve düşmanııı kanat lardan saldırmayı planladığımızı keşfetmiş 
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ol masıııa karşı11, )'İ11e de sabırlı davrandık, geriye döııdük, taktiği
mizi düşmanı merkezde11 yaracak şekilde değiştirdik ve nihayet ilk 
muharebemizi Lientaııg'da başarıyla verdik. Dördüncü karşı hare
katımızda Nanfeııg'e yaptığımız saldırıııın başarısızlığa uğraması 
üzerine hiç duraksamada11 geri çekildik, soııra düşmanın sağ kana
dına yöneldik ve kuvvetlerimizi Duııgşao yöresinde yeniden topla
yarak Yihuaııg il iııin güııeyindeki büyük ve muzaft'er muharebemi-

• 

ze giriştik. Ilk muharebeni11 önemi sadece beşiııci karşı harekatı-
mızda bütüııüyle göz ardı edildi. Sadece tek bir i l  merkezinin, Liçu
an'ı11 kaybedilmesinden telaşlaııan kuvvetlerimiz, orayı geri almak 
amacıyla düşmanla savaşmak üzere kuzeye yürüdü, ve Sunku'da 
zaferle (bir düşman tümenini11 imhasıyla) sonuçlanan beklenmedik 
çarpışmaya ilk muharebe gözüyle bakılmadı; ortaya çıkması kaçı-
11ılmaz ola11 değişikl ikler de önceden görülmedi ve başarı için hiç
bir güvence yokken ihtiyatsızca S iaoşih'e saldırı ldı. Böylece daha 
ilk hamlede inisiyatif kaybedilmiş oldu ki, bu da en kötü ve en ap
talca savaşma biçimidir . 

• 

ikinci olarak, i lk muharebe planının, tüm harekat planının bir 
başlangıcı ve onun organik bir parçası olması gerekir. Harekatın tü
mü için iyi bir plan yapmadan, gerçekten başarılı birlik muharebe 
verebilmek kesin likle olanaksızdır. Yani ,  i lk muharebede zafer ka
zanılmış olmasına karşın, muharebe harekatın tümü için yararlı ola
cağı yerde zarar getirmişse, böyle bir zafer ancak yenilgi olarak ni
telenedirilebilir (beşinci harekattaki Sunku Muharebesi'nde olduğu 
gibi). Demek oluyor ki, i lk muharebeye girişmeden önce, ikinci, 
üçüncü, dördüncü ve hatta son muharebenin nasıl yapılacağı konu
sunda genel bir fikre sahip olmak ve birbirini izleyen muharebele
rin her birini kazanmamız ya da kaybetmemiz hallerinde düşmanın 
genel durumunda ne gibi değişiklikler olacağını  hesaba katmak ge
rekir. Sonuç tam bizim istediğimiz şekilde olmayabil irse de (ki öy
le olmayacağı kesindir) her iki tarafın genel durumunun ışığında 
her şeyi en ince noktasına kadar dikkatle ve gerçekçi bir şekilde ele 
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almalıyız. Durumun tümü11ü kavramadıkça satranç tahtası üzerinde 
gerçekten yerinde bir hamle yapmak mümkün değildir. 

• • 

üçüncü olarak, savaşın bir so11raki stratejik aşamasında ne ola-
cağı da düşünülmelidir. Stratej iyi kim yö11etirse yö11etsin, yaln1zca 
karşı saldırı ile ilgile11ir ve saldırını.n başarısı ve başarısızlığı halin
de alınacak önlemleri ihmal ederse, görevini yapınıyor demektir. 
Belirli bir stratej ik aşamada birbirini izleyen aşamaları ya da en 
azından bir sonraki aşamayı hesaba katmak gerekir. İlerideki geliş
meleri kestirmenin güçlüğü11e ve ne kadar uzağa bakılırsa bir şeyin 
o ölçüde bulanık görünmesine karşın, genel bir değerlendirme yap
mak mümkündür ve uzak olasılıkları11 da bir değerlendirmesinin 
yapılması gerekir. S iyasette de savaşta da yalı1ızca ö11ündeki adımı 
planlamak, kötü bir yönetim biçimidir. Her adımdan sonra, ortaya 
çıkan somut değişikliklerin incelenmesi, strateji ve harekat planla
rının bunlara göre değiştirilmesi ya da geliştirilmesi gerekir, aksi 
takdirde, tehlikeyi görmeksizin ileri atılmak hatasına düşülür. Bu
nunla birlikte, genel çizgileriyle düşünülmüş ve stratej ik bir aşama
nın tümünü hatta birçok stratejik aşamayı kapsayan uzun vadeli bir 
plan da mutlaka gereklidir. Böyle bir planın yapılmaması, düşma
nın stratejik amaçlarına hizmet eden ve bizi pasifliğe iten bir şey 
olan tereddüte kapılmak ve bir yere çakılıp kalmamıza yol açmak 
hatasını doğuracaktır. Düşman başkomutanlığının stratejik kavra
yıştan yoksun olmadığı akıldan çıkarılmamalıdır. S tratejik zaferler 
kazanmamız ancak bu konuda düşmandan daha üstün olmayı öğ
rendiğimiz zaman mümkün olacaktır. Düşmanın beşinci ' 'kuşatma 
ve bastırma" harekatı sırasında bunun yapılmaması, ''sol'' oportü
nist ve Çang Guotao çizgilerinin stratejik yönetim hatalarının baş
lıca nedeniydi. Kısacası, geri çekilme aşamasında karşı saldırı aşa
masını; karşı saldırı aşamasında saldırı aşamasını ve saldırı aşama
sında da yeniden geri çekilme aşamasını görebilmeliyiz. Böyle yap
mayıp, sadece içinde bulunduğumuz anı hesaba katmak, yenilgiyi 
davet etmek demektir. 
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• 

ilk ınuharebe kazaııılınalıdır. Ti.im harekat plaııı hesaba kat ılma-
lıdır. Bir soııraki str<1tej ik aşaına dikkate alııımalıdır. 

Buıılar, bir karşı saldırıya başladığımızda, yani ilk muharebeye 
giriştiğimizde asla akıldan çıkarmamamız gereken üç ilkedir. 

6. Birliklerin Bir Araya Toplanması 

Kuvvetlerin toplanınası kolay gözüken, ama uygulamada olduk
ça zor olan bir şeydir. Küçük bir kuvveti yenmek için en iyi yolun, 
büyük bir kuvvet ku llanmak olduğunu herkes bilir, ancak pek çok 
kimse böyle yapmaz ve aksine kuvvetlerini böler. Nedenine gelin
ce, bu gibi askeri önderlerin stratej iye akılları pek ermez ve kaı ıııa
şık koşullar kafalarının karışmasına yol açar; böylece bu koşullara 
teslim olur, inisiyatiflerini kaybeder ve pasif önlemlere başvurmak 
zorunda kalırlar. Koşullar ne kadar karmaşık, ağır ve çetin olursa 
olsun, askeri bir önder için en gerekli şey, komutası altındaki kuv
vetleri düzenleme ve kullanmada bağımsız bir şekilde hareket ede
bilme yeteneğidir. Düşman tarafından sık sık pasif bir duruma iti le
bil ir, fakat önemli olan inisiyatifi hızla yeniden ele geçirmesidir. 
Bunu başaramaması yenilgi anlamına gelir . 

• 

inisiyatif hayali değil, somut ve maddi bir şeydir. Burada önem-
li olan mümkün olduğu kadar büyük ve savaşma azmiyle dolu bir 
kuvveti muhafaza etmek ve bir yere yığmaktır. 

Saldırı savaşına oranla inisiyatifin tam olarak kullanılmasına 
çok daha az olanak veren savunma savaşında, pasif bir duruma düş
mek çok kolaydır. Fakat, biçim bakımından pasif olan savunma sa
vaşı, özü bakımından aktif olabilir ve biçim bakımından pasif bu
lunduğu aşamadan da, gerek öz gerekse biçim bakımından hareket
li olduğu aşamaya geçirilebilir. Tümüyle planlanmış bir stratej ik 
geri çekilme baskı altında yapılıyor gibi görünür; aslında ise kuv
vetlerimizi korumak ve düşmanı yenilgiye uğratmak için fırsat kol-
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lamak, oııu içerilere çekmek ve karşı saldırıya hazırlanmak iç in ya-
• •  

pıl ır. üte yandaıı, geri çekilmeyi reddetmek ve alelacele muharebe-
yi kabul etmek (S iaoşih Muhaberesi'ııde olduğu gibi) iııisiyatifi ka
zanmak içiıı ciddi bir çaba olarak gözükebil ir; gerçekte ise pasiflik
tir. Bir karşı saldırı sadece özde değil ,  biçimde de hareketlidir ve 
geri çeki lıne döııeminin pasif görünümüııüıı bir yana atılnıası de
mektir. Düşmaııla olan i lgisi aç ısından karşı saldırımız, onu inisiya
tifi elden bırakıııaya zorlamak ve pasif bir duruma düşürmek çaba
larımızı temsil eder. 

Kuvvetlerin toplanması, hareketli savaş, çabuk sonuçlu savaş ve 
imha savaşı, hep bu amacın tam olarak gerçekleştirilmesi için ge
rekli olan koşul lardır. Bütün bunlar içinde de kuvvetlerin toplanma
sı ,  ilk ve en gerekli olanıdır. 

Bu toplanma, düşmanla aramızdaki durumu tersine çevirme 
amacımız için gerekli bir şeydir. Toplanmanın ilk amacı, ilerleme 
ve geri çekilmeyle ilgili durumu tersine çevirmektir. Önceleri düş
man ilerliyor, biz ise geriliyorduk; şimdi de bizim ilerlediğimiz, 
düşmanın ise gerilediği bir durum yaratmaya çalışıyoruz. Kuvvet
lerimizi bir yerde toplayarak bir muharebe kazaııdığımızda, o mu
harebede sözünü ettiğimiz amaç, gerçekleşmiş olacak ve bu, bütün 
harekatı etkileyecektir. 

Toplanmanın amacı,  ikinci olarak, saldırı ve savunmaya ilişkin 
durumu tersine çevirmektir. Savunma savaşında önçeden saptanan 
duı ıııa noktasına çekiliş, esas olarak pasif ya da ''savunma'' aşama
sına girer, karşı saldırı ise aktif ya da "taarruz'' aşamasına girer. Stra
tejik savunma, süresinin tümü boyunca savunma niteliğini korursa 
da, gene de geri çekilmekle karşılaştırıldığı zaman karşı saldırı, da
ha şimdiden yalnız biçimde değil ,  özde de bir değişikliği ifade eder. 
Karşı saldırı, stratejik savunmadan stratejik saldırıya bir geçiştir ve 

• 

niteliği bakımından da stratejik saldırıya bir başlangıçtır. işte bu 
yüzden, kuvvetler karşı saldırının başlatılması amacıyla toplanır. 
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Toplanmaııın amacı ,  üçüncü olarak, iç ve dış hatlara i l işki11 du
rumu tersine çevirmektir. Stratej ik bakımdan iç hatlarda harekatta 
bulunan bir ordu birçok güçlükle karşı karşıyadır ve bu, özellikle 
''kuşatma ve bastırma" harekatları ile baş etmek zorunda kalan Kı
zıl Ordu içi11 geçerlidir. Fakat harekatlarda ve muharebelerde biz bu 
durumu değiştirebiliriz ve mutlaka da değiştirmemiz gerekir. Püş
ınanın bize karşı giriştiği büyük bir "kuşatma ve bastırına" hareka
tıııı bizim düşmana karşı sürdürdüğümüz küçük, ayrı ayrı kuşatma 
ve bastırma harekatlarına çevirebiliriz. Düşmaııın stratejik düzeyde 
bize karşı her yönden giriştiği saldırıyı, bizim düşmana karşı hare
katlar ve nıuharebeler düzeyinde her yöı1deı1 giriştiği111iz saldırılara 
çevirebiliriz. Düşmanın bizim karşımızdaki stratejik üstünlüğünü, 
bizim düşman üzerinde harekat ve muharebelerde kurduğumuz üs
tünlüğe döııüştürebi liriz. Stratejik bakımdan güçlü olan düşmanı, 
harekat ve muharebelerde zayıf bir duruma sokabiliriz. Aynı za
manda stratejik bakımdaı1 zayıf olan durumumuzu, harekat ve mu
harebelerde güçlü bir duruma çevirebiliriz. İç hatlarda dış hat hare
katı, ''kuşatma ve bastırma" altında kuşatma ve bastırma, abluka 
içinde abluka, savunma içinde saldırı, zayıflık içinde üstünlük, güç
süzlük içinde güçlülük, dezavantaj içinde avantaj ve pasiflik içinde 
inisiyatif dediğimiz şey de budur. Stratejik savunmada zaferin ka
zanılması, esas olarak bu önlemin alınmasına, yani kuvvetlerin top
lanmasına bağlıdır. 

Çin Kızıl Ordusu'nun savaş tarihine bakıldığında, bunun çoğu 
zaman önemli bir tartışma konusu olduğu görülür. 4 Ekim 1 930 ta
rihindeki Cian Muharebesi'nde i lerleme ve saldırımız, daha kuvvet
lerimiz tam olarak toplanmadan başlatılmıştı. Ne mutlu ki, düşman 
kuvveti (Deng Ying'in tümeni) kendilğinden kaçtı; yoksa tek başı
na saldırımız etkisiz kalacaktı. 

1932 y ı lından başlayarak üs bölgesinden her yöııe, kuzeye, gü
neye, doğuya ve batıya saldırıya geçilmesini isteyen ''bütün cephe
lerde birden saldırı'' sloganı ortaya atıldı. Bu, yalnız stratejik savun-
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ına için değil ,  stratejik saldırı için bile yanlıştır. Genel güç denge
sinde esaslı bir değişiklik olmadıkça, hem strateji hem de taktikler, 
savunma ile saldırıyı, oyalama harekeLleriyle hücum hareketlerini 
kapsar ve ''bütün cephelerde birden saldırılar''a son derece ender 
rastlanır. Bu slogan, askeri maceracılıkla el ele giden askeri eşitlik
çiliği ifade eder. 

l 933'te askeri eşitlikçil iğin savunucuları, " iki yumrukla birden 
vurmak'' teorisi ile Kızıl Ordu'nun esas kuvvetini ,  iki stratejik yön
de ayııı zamanda zafer kazanınası için ikiye bölmek gerektiğini ile
ri sürdüler. Soııuç olarak yumruklardan biri hiç savaşa g iııııeden 
beklerken, diğeri savaşmaktan bitkin düştü ve o zaman için kazanıl
ması _mümkün en büyük zaferi kazanamadık. Kanımca, güçlü bir 
düşmanla karşı karşıya bulunurken, büyüklüğü ne olursa olsun, or-

• 

dumuzu iki değil yalııız tek bir yönde kullanmalıyız. iki ya da daha 
fazla yönde harekat yapmaya karşı çıkmıyorum, fakat bel irli bir an-

• 

da sadece bir tek esas yön olmalıdır. iç savaşa küçük ve zayıf bir 
-

kuvvet olarak giren Çin Kızıl Ordusu, o zamandan beri güçlü düş-
manını birçok kere yenilgiye uğratmış ve bütün dünyayı şaşırtan 
zaferler kazanmış; bunu da esas olarak kuvvetleriııi toplaması saye
sinde başarmıştır. Kızıl Ordu'rıun şanlı zaferlerinden herhangi biri 
bu noktayı kanıtlamaya yeter. '' l O'a karşı l 'le, 1 OO'e karşı 1 O'la mü
cadele edelim'' derken, stratejiden, savaşın tümünden ve genel güç 
dengesinden söz ediyoruz ve stratejik anlamda şimdiye kadar yap
tığımız da bundan başka bir şey değildir. Harekat ve taktiklerde ise 

• 

bu sloganı asla uygulamamalıyız. ister karşı saldırıda, ister saldırı-
da bulunalım, düşman kuvvetlerinin bir bölümüne darbe indirıııek 
için daima büyük kuvvetleri bir araya toplamalıyız. 1 93 1  Ocak'ın
da Ciangsi eyaletindeki Ningdu i l inin Dungşao bölgesinde Tan Da
oyuan'a, aynı yıl ın Ağustos ayında, gene Ciangsi'deki Singguo il i
ııin Gaosingsu bölgesinde On Dokuzuncu Yol Ordusu'na, l 932 
Temmuz'unda Guangdung eyaletinin Nansiung i linin Şuşkusü böl
gesinde Çen Citang'a ve 1934 Mart'ıııda Cinagsi'nin Licuan il inin 
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TLıaııcuıı bölgesinde Çen Çeng'e karşı giriştiğimiz muharebelerde 
görüldüğü gibi, kuvvetlerimizi bir araya toplamadığımız her muha
rebede yenilgiye uğradık. Eskiden Şuşkusü ve Tuancun gibi muha
rebelere genellikle birer zafer, hatta büyük birer zafer gözüyle bakı
lıyordu. (B irincisinde Çen Citang'ın komutasındaki 20 alayı, ikinci
sinde ise Çeıı Çeng'in komutası altında bulunan 1 2  alayı bozguna 
uğratt ık. Fakat biz, bu gibi zaferleri hiçbir zaman iyi karşılamadık 
ve bir aıı lamda bunlara birer yenilgi gözüyle bakt ık. Çüııkü, bizim 
görüşümüze göre, tutsak ya da ganimet alınmadıkça ya da bunlar, 
bizim uğradığımız kayıplardaıı fazla değilse, o muharebenin pek 
öııemi yoktur. Bizim stratej imiz '' 1 O'a karşı 1 ' le'', taktiğimiz ise, '' 1 'e 
karşı 1 O'la mijcadele etmek"tir. Bu, düşmana karşı üstüıılük sağla
mada temel ilkelerimizden biridir. 

Askeri eşitlikçilik doruk noktasına, 1 934 yılındaki ''kuşatma ve 
bastırma''ya karşı beşinci karşı harekatımız sırasında ulaştı. ' 'Kuv
vetleri altı kola bölmek" le ve ''bütün cephelerde birden direnmek''le 
düşmanı yenebileceğimiz sanıldı, ama tersine düşman bizi yendi ve 
buııun nedeni de toprak kaybından korkmamızdı. Esas kuvvetler bir 
yönde toplanmışken ve diğer yönlerde sadece oyalama kuvvetleri 
bırakılmışken, arazi kaybından kaçınılamaması doğaldır. Fakat bu 
kayıp, geçici ve kısmidir ve kuvvetlerimizi toplayarak yaptığımız 
saldırıyla kazanılan zafer bu kaybı karşılar. Böyle bir z.afer kazanıl
dıktan sonra, sadece oyalama kuvvetleri bıraktığımız bölgelerde 
kaybettiğimiz toprakları geriye almamız mümkündür. Düşmanın 
biriııci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ''kuşatma ve bastırma" harekat
larının hepsinde, fakat özel likle Kızıl Ordu 'nun Ciangsi üs bölgesi
nin neredeyse tamamen kaybedildiği üçüncü harekatta, toprak ka
yıplarına uğradık; fakat sonunda, kaybedilen bütün toprakları yeııi
den ele geçirmekle kalmadık, üstelik topraklarımızı geıı işlcttik . 

• • 

Us bölgesiııdcki halkın gücünün küçünıscnmesi, çoğu kez, Kızıl 
Ordu'ııuıı üs bölgesiııden çok fazla uzaklaşmasıııdaıı gereksiz yere 
korkulmasıııa yol açtı .  Bu, Ciangsi 'dcki Kızıl Ordu 1932'de Fucicn 
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eyaletinde bulunan Çaııgçov'a saldırmak üzere uzuıı bir sefere giriş
tiğinde ve 1933'te dördüncü harekatımızda zafer kazandıktaıı sonra 
Fucien'e saldırmak üzere harekete geçtiğiııde görüldü. Birincisiııde, 
düşmanın, üs bölgesinin taınaınııı ı ,  ikincisiııde ise bir kısın ını ele 
geçirmesi11de11 korkulmaktaydı; bu yüzden de kuvvetlerimizin bir 

-

araya toplaıımasına karşı çıkılıyor ve savunma amacıyla bölüıımesi 
savunuluyordu. Fakat, sonuııda bu kuşkularııı yersiz olduğu ortaya 
çıktı .  Düşman üs bölgemizde ilerlemekten korkmaktadır, ama onun 
asıl korktuğu şey Kızıl Ordu'11u11 Beyaz bölgeye girmesidir. Bütüıı 
dikkatini Kızıl Ordu'nun esas kuvvetleriııin bulunduğu yerde topla
mıştır ve ancak gözlerini pek ender olarak üs bölgesine çevirir. Kı
zıl Ordu savunmadaykeıı bile, hala düşma11ı11 dikkatini üzerinde 

• • 

toplamaya devam eder. Düşma11ı11 geııel planının bir bölümü üs böl-
gemizin sınırlarını daraltmaktır, ama Kızıl Ordu esas kuvvetlerini ,  
düşmanın bir koluhu iınha etmek üzere bir araya toplayınca, düş
man başkomutanlığı Kızıl Ordu'ya daha fazla önem vermek ve üze-

• • 

rine daha fazla kuvvet yollamak zorunda kalır. Us bölgesinin alanı-
n ı  daraltmak içi11 hazırlanmış olan düşman planını bozguna uğrat
mak bu şekilde mümkündür. 

Aynı  şekilde, korugan savaşı sürdürülen beşinci ''kuşatma ve 
bastırma'' harekatı sırasında ' 'bizim için toplu kuvvetlerle harekatta 
bulunmak mümkün değildir; yapabileceğimiz tek şey kuvvetlerimi
zi savunma ve kısa ve ani çıkışlar için bölmektir'' denmesi de yan
l ıştı . Düşmanın bir seferde 3, 5 ,  8 ya da 10 /i ilerlemek ve her duru
şunda koruganlar inşa etmek şeklindeki taktiği, tamamen, Kızıl Or
du'nun her adımda savuııma muharebeleri vermesini11 bir soııucuy
du. Eğer ordumuz iç hatlarda adım adım savuııma taktiğini terk 
ederek mümkün ve gerekli olduğu zamaı1 döııüp düşmanın iç hatla
rına dalsaydı ,  kuşkusuz durum çok farkl ı  olurdu. Kuvvetlerin -top
laııması i lkesi, düşınaı1ı ı1 korugaı1 savaşıııı yeıı i lgiye uğratmak için 
en yararlı yöntcındir. 
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Bizim savunduğumuz türden bir kuvvetlerin toplanması, halk 
gerilla savaşını terk etmek anlamına gelmez. Küçük çaplı gerilla sa
vaşını terk ederek Li Lisan çizgisinin savunduğu gibi ''her bir tüfe
ği Kızıl Ordu'da toplamanın'' yanlışlığı çoktan kanıtlanmıştır. Dev
rimci savaşı bir bütün olarak ele alacak olursak, halk gerillalarının 
harekatları ile Kızıl Ordu'nun harekatları birbirlerini bir insanın sağ 
kolu ile sol kolu gibi tamamlarlar; halk gerillaları olmadan sadece 
Kızıl Ordu'nun esas kuvvetlerine sahip olsaydık tek kollu bir savaş-

• 

çıya benzerdik. Daha somut bir ifadeyle ve özellikle askeri harekat-
larla ilgili olarak üs bölgesindeki halkı bir etken olarak ele aldığı
mızda, silahl ı  bir halktan söz ediyortız. Düşınanın bizim üs bölge
mize yaklaşmaya cesaret edememesinin başlıca nedeni de budur. 

Kızıl Ordu müfrezelerinin ikincil harekatlarda da kullanılması 
gereklidir; Kızıl Ordu'nun bütün kuvvetleri bir araya toplanmama
lıdır. B izim savunduğumuz toplanma biçimi, muharebe meydanın
da mutlak ya da göreli üstünlüğü sağlama ilkesine dayanmaktadır. 
Güçlü bir düşmanla baş edebilmemiz ya da hayati önemdeki bir 
muharebeye girebilmemiz için, mutlak olarak, üstün bir kuvvetimiz 
olması gereklidir. Örneğin, 30 Aralık l 930'da, birinci karşı hareka-

• 

tımızın ilk muharebesinde, Çang Huyzan'ın komutasındaki dokuz 
• 

bin kişilik kuvvete karşı savaşmak üzere 40 bin kişil ik bir kuvvet 
topladık. Daha zayıf bir düşmanla baş edebilmek ya da çok önemli 
olmayan bir muharebeye girebilmek için görece üstün olan bir kuv
vet yeterlidir. Örneğin, 29 Mayıs 193 1 'de Cienning'de ikinci karşı 
harekatımızın son muharebesinde, Liu Heding'in yedi bin kişilik tü
meniyle savaşmak için sadece 10 bin kadar Kızıl Ordu askeri kul
lanılmıştı. Bu,  her durumda sayısal üstünlüğe sahip olmamız gerek
tiği anlamına gelmez. Bazı durun1larda göreli ya da mutlak olarak 
zayıf bir kuvvetle de muharebeye girebiliriz. Belirli bir bölgede sa
dece küçük bir Kızı l  Ordu kuvvetine sahip olduğumuz bir durum
da, görece zayıf bir kuvvetle muharebeye girdiğimizi varsayalım 
(burada, daha fazla askerimiz olduğu halde buı1ları bir araya topla-
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mamış olduğumuz kastedilmiyor). Bu durumda, halk desteğinin, 
arazinin ve hava durumunun tamamen bizim lehimizde olması ko
şuluyla, kuşkusuz, Kızıl Ordu kuvvetlerinin esas bölümünü, baskın 
yapmak için düşmanın kanatlarından birinin bir kesimi üzerine top
lamak, merkezini ve öteki kanadını ise gerillalar ya da ufak müfre
zelerle oyalamak gerekir; ve bu yolla zafer kazanılabi lir. Güçsüz bir 
kuvvete karşı üstüıı bir kuvvet kullaıımak, azı yenmek için çoktan 
yararlanmak ilkesi, düşman kanadının bu kesimi üzerine yaptığımız 
baskında da geçerlidir. Aynı ilke mutlak anlamda güçsüz olarak mu
harebeye girdiğimiz koşullarda, örneğin bir gerilla birliğinin, büyük 
bir Beyaz ordu kuvvetine baskın yaptığı, fakat onun ancak bir kü
çük bölümüne saldırdığı zaman da geçerlidir. 

Büyük bir kuvvetin harekat için tek bir muharebe alanına top
lanmasının, arazi ,  yol, ikmal ve barınma olanaklarıyla sınırl ı  oldu
ğu görüşüne gelince, bu, koşullara göre değerlendirilmelidir. Kızıl 
Ordu, Beyaz orduya göre daha büyük güçlüklere katlanabileceğin
den, bu sınırlamaların Kızıl Ordu'yu ve Beyaz Ordu'yu etkileme de
receleri arasında fark vardır. 

Çoğunluğu yenmek için azınlıktan yararlanıyoruz; bunu, Çin'e 
hakim olan güçlerin tümüııe söylüyoruz. Azınlığı yenmek için ço
ğunluktan yararlanıyoruz; bunu,  muharebe alanındaki tek tek düş
man kuvvetlerine söylüyoruz. B u  artık bir sır değildir ve genel ola-

• 

rak düşman artık yöntemimizi iyi bilmektedir. Bununla birlikte o, 
ne bizim zaferimizi ne de kendi yenilgisini önleyebilir; çünkü, bu 
yöntemi ne zaman ve nerede kullanacağımızı bilmemektedir. Bunu • 

gizli tutuyoruz. Kızıl Ordu genelilkle, harekatlarında baskın yönte-
mini ki.ıllanır. 
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7. Hareketli Savaş 

Hareketli savaş mı yoksa ınevzi savaşı mı? Cevabımız, hareket
li savaştır. Büyük bir ordtıya ve cephane stoklarına sahip bulu11ma
dığımız ve her üs bölgesinde savaşı yürütecek bir tek Kızıl Ordu ol
duğu sürece mevzi savaşı bizim için genellikle yararsızdır. Bizim, 
savunmada olsun, saldırıda olsu11 mevzi savaşı uygulamamız ge11el
likle mümkün değildir. 

Kızıl Ordu'nun faaliyetlerinin, düşmanın güçlü olmasının Kızıl 
Ordu'nun ise teknik do11atıma sahip bulunmamasının soı1ucu olan 
bel l i  başlı özelliklerinde11 biri, sabit muharebe hatlarının bulu11ma
yışıdır. 

Kızıl Ordu'nun muharebe hatları, harekatının yöı1ü tarafıı1dan 
belirlenir. Harekat yönü genellikle değiştiğinden, muharebe hatları 
akıcıdır. Belirli bir zaman süresi içinde esas yön değişmemekle bir
likte, ikincil  yönler her an değişebil ir; bir yönöe engellendiğimizde, 
başka bir tarafa dönmemiz gerekir. Bir süre sonra esas yönde de en
gellendiğimiz takdirde, onu da değiştirmemiz gerekir. 

Devrimci bir iç savaşta, sabit muharebe hatları olamaz; Sovyel
ler B irliği'nde de bu durum böyleydi .  Sovyet ordusu i le bizimki ara
sındaki fark, onun muharebe hatlarının bizimkiler kadar akıcı olrna
masıydı . Hiçbir savaşta, mutlak olarak sabit muharebe hatları ola
maz. Çünkü, zaferin ve yenilginin, i lerleme ve geri çekilmenin yol 
açtığı değişiklikler bunu önler. Fakat, genel olarak savaşlarda göre
ce sabit muharebe hatlarına sık sık rastlanır. Bunun istisnaları, Kı
zıl Ordu'nun bu aşamadaki durumu gibi, bir ordunun kendinden çok 
daha güçlü bir ordu ile karşılaştığı durumlarda ortaya çıkar. 

Muharebe hatlarının akıcıl ığı ,  üs bölgelerimizin büyüklüğünün 
de sabit olmamasına yol açar. Üs bölgelerimiz sürekli olarak geniş
lemekte ve daralmakta ve çoğu zaman bir üs bölgesi düştüğünde bir 
başkası ortaya çıkmaktadır. Topraklarımızın sabit olmayan durumu, 
savaşın akıcıl ığının bir sonucudur. 
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Savaştaki ve topraklarımızdaki akıcılık, üs bölgeleriınizdcki her 
türlü iıışa alanında da akıcılığa yol açnıaktadır. Birkaç yılı kapsayan 
inşa plaııları söz koııusu bile olmaınaktadır. Plaııda sık sık değişik
likler yapılması, son derece olağan bir şeydir. 

Bu  özelliği dikkate almak bizim lehimizedir. Plaıılamaınızı bu
na dayaııdırmak ve hiç gerilemeden sürekli olarak ilerlcyeceğiıniz 
bir savaş hayaline kapılmamak, bölgeınizde ya da Kızıl Ordu'nun 
geri bölgelerinde geçici bir. akıcılıktaıı telaşa kapılmamak ve uzuıı 
vadeli ayrıııtılı plaıılar yapınaya kalkışmamak gerekir. Düşünceleri-

• 

mizi ve çalışmalarımızı koşullara uydurmalı, ilerleınesiııi olduğu 
kadar beklemesini de bilmeli ve daima harekete hazır olmalıyız. 
Aııcak, bugünün hareketli yaşama koşullarında kendimizi sıkıntıya 
sokarak yarııı için göreli bir istikrar ve daha ilerisi için de tam bir 
istikrar sağlayabiliriz. 

Beşiııci karşı harekatımıza hakim olan ''düzenli savaş'' strateji
siniıı savuııucuları, bu akıcılığı inkar ettiler ve ''geri llacılık ''diye 
adlandırdıkları şeye karşı çıktılar. Akıcılığa karşı çıkan bu yoldaş
lar, işleri, büyük bir devletin yöneticileriymiş gibi idare ettiler ve 
olağanüstü ve muazzam bir akıcılığa, yaıı i 25 biıı li süren Uzun Yü
rüyüş'e yol açtılar . 

• 

işçi ve köylülerin demokratik cumhuriyeti, bir devlet olmakla 
birlikte bugün için henüz tam bir devlet değildir. Bugün, hala iç sa
vaşta stratejik savunma döneminde bulunuyoruz. Siyasi iktidarımı
zın biçimi, hala tam bir devletinkindeıı farkl ı ;  ordumuz, sayı bakı
mından olsun, teknik donatım bakımından olsun düşmana göre ha
la çok güçsüz; topraklarımız hala çok küçük bulunmakta; düşmanı
mız ise sürekli olarak bizi yok etmeye çalışmaktadır ve bu amacını 
gerçekleştirinceye kadar da peşimize .bırakmamaya kararl ıdır. Bu 
gerçekler temelinde siyasetimizi belirlerken, genel olarak gerillacı
l ığı reddetmemeli, Kızıl Ordu'ııuıı gerilla karakterini açıkça ortaya 
koymal ıyız. Bundan utanç duyıııak, bir yarar sağlamaz. Aksine bu 

,, 
gerilla niteliği, bizim ayırt edici özel liğimiz, dayanağımız ve düş-

• 
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maıı ı yeıı ilgiye uğratına aracımızdır. Bu özellikteıı sıyrılmaya hazır 
olınalıyız, fakat bunu şu sırada yapamayız. İleride bu gerilla niteli
ği gerçeklen de utaıı ı lacak bir şey haliııe gelecek ve atılacaktır. Fa
kat, bugüıı, bizim için son derece önemlidir ve buııa sıkı sıkıya sa
rılmamız gerekmektedir. 

"Kazanabileceksen savaş, kazanamayacaksan uzaklaş": bu, bu
günkü hareketli savaşıınızın halk dilindeki ifadesidir. Bizim kadar 
hareket eden pek az kimse bulunmakla 'birlikte, dünyanın hiçbir ye
rinde yalnız savaşmayı kabul edip de, yer değiştirmeyi asla kabul 
etmeyen bir askeri uzmana rastlanamaz. Genellikle biz vaktimizin 
çoğunu , savaşmakla değil, yer değiştirmekle geçiriyor ve ortalama 
ayda bir kere büyük bir muharebeye giriştiğimiz takdirde bunu ba
şarı sayıyoruz. "Yer değiştirmemiz", ''savaşmak" amacıyladır ve 
strateji ve taktiklerimizin tümü ''savaşmak'' üzerine kuruludur. Ge
ne de, bizim için savaşmanın uygun olmayacağı durumlar olabilir . 

• 

Birincisi, karşımızdaki kuvvet çok büyük olduğu zaman savaşmak 
• 

uygun değildir. Ikincisi, karşımızdaki kuvvet o kadar büyük olma-
makla birlikte, diğer düşman kuvvetlerine çok yakınsa, gene bazı 
hallerde savaşmak uygun değildir. Üçüncüsü, tecrit edilmemiş ve 
güçlü bir şekilde mevzilenmiş bir düşman kuvvetiyle savaşmak 
doğru değildir. Ve son olarak da, zafer olasılığının bulunmadığı bir 
muharebeye daha fazla devam etmemek gerekir. Bu  durumlardan 
herhangi biri söz konusu olduğu zaman yer değiştiririz. Böyle du
rumlarda yer değiştirilebi lir ve zaten bu gereklidir. Çünkü uzaklaş
ma gereğini kabul etmemiz, savaşmak gerektiğini kabul ettiğimiz
dendir. Kızıl Ordu'nun hareketli savaşının temel özelliği budur. 

Hareketli savaş esas olmakla birlikte, mümkün ve gerekli oldu
ğu zaman mevzi savaşını da reddetmeyiz. Stratej ik savunma sıra
sındaki bir oyalama harekatında, belirli kilit noktaların sebatla sa
vunulmasıııda ve stratej ik saldırı sırasıııda da tecrit edilmiş ve y.ar
dım alamayacak durumda bulunan bir düşman kuvvetiyle karşılaş
tığımızda, mevzi savaşına başvuı ıııak gerektiği kabul edilmelidir. 
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Böyle mevzi savaşlarıyla düşmaııı yeııilgiye uğratmada oldukça 
tecrübe kazandık; düşmanın birçok şehrini, müstahkem* mevkisini 
ve kalesiııi ele geçirdik ve oldukça iyi sağlamlaştırılmış birçok düş-

• 

man hattını da yardık. ileride çabalarımızı daha da artıracak ve bu 
konudaki eksikliklerimizi gidereceğiz. Koşullar elverdiğiııde ve ge
rektirdiğinde mevzi savunması ya da saldırısını elbette savuıımalı
yız. Bugün içiıı ise, karşı olduğumuz ııokta, esas olarak mevzi sa
vaşının kullanılması ve onun hareket l i  savaş ile aynı kefeye konul
masıdır ki buna izin verilemez. 

10 yıllık iç savaş süresince Kızıl Ordu'ııun gerilla ııiteliğiııde, 
sabit muharebe hatlarının olmayışında, üs bölgelerinin akıcılığında 
ya da üs bölgelerindeki inşa çalışmalarının akıcılığında hiçbir deği
şiklik olmamiş mıdır? Doğal olarak bazı değişikliker olmuştur. Ciıı
gang Dağları'ndaki günlerimizden, Ciangsi'deki "kuşatma ve bastır
ma"ya karşı ilk karşı harekatımıza kadar olan dönem, birinci aşa
mayı meydana getiriyordu. Bu aşamada Kızıl Ordu hala çocukluk 
döneminde ve üs bölgeleri hala gerilla bölgeleri halinde bulunduk
larından, geril la niteliği ve akıcıl ık çok belirgindi. B irinci ile üçüıı
cü karşı harekatlar arasındaki dönemi kapsayan ikinci aşamada, 
cephe ordularının kurulmuş olması ve milyonlarca nüfuslu üs böl
gelerinin kurulmuş bulunması nedeniyle hem gerilla niteliği ve hem 

• •  

de akıcılık önemli ölçüde azaldı. üçüncü karşı harekatın sonundan, 
beşincisine kadar geçen süreyi kapsayan üçüncü aşamada, gerilla 
niteliği ve akıcılık daha da azalmış ve daha o zamandan merkezi bir 
hükümet ve bir devrimci askeri komisyon kurulmuştu. Dördüncü 
aşama ise, Uzun Yürüyüş'tü. Küçük çapta bir geri l la savaşının ve 
akıc·ı lığın hatalı bir şekilde reddedilmesi, büyük çapta gerilla sava
şına ve 'akıcılığa yol açmıştı. Şimdi beşinci aşamada bulunuyoruz. 
Beşiııci ''kuşatma ve bastırma'' harekatını kıramayışımızın ve bu 
muazzam akıcı lığın sonucu olarak, Kızıl Ordu ve üs bölgeleri soıı 
derece küçülmüştür. Fakat, artık kuzeydoğuda yerleşıniş .ve burada-
* Müstahkem: Etrafında kale, siper gibi şeyler yapılarak, sağlamlaştınlmış yer 

(Kaynak Yayınları'nın noıu). 
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ki üs bölgemiz olan Şcı1si -Gaı1su-Ningsia S1 11 1r Bölgesi 'ni sağlam
laştırınış ve geliştirmiş bulunuyortız. Kızıl Ordu'nuı1 esas kuvvetle
ri11i meydaııa getiren üç cephe ordusu, ilk defa olarak birleşik bir 
komuta altıııa al111mıştır. 

Stratej imizin niteliğinden hareket ederek, Ci11gang Dağları'ndaki 
güıılerden dördüııcü karşı harekatımızın soı1una kadar geçen döııeıne 
biriııci, beşinci karşı harekat dönemine ikinci ve Uzun Yürüyüş'te11 
güı1ün1üze kadar olaı1 döııcme ise üçüncü aşaına diyebiliriz. Beşinci 
karşı harekat sırasıııda geçınişteki doğru siyaset. hatalı bir şekilde terk 
edilmişti. Bugüı1 ise biz, doğru bir şekilde, beşinci karşı harekat sıra
sıııda beııimsenen hatalı siyaseti terk ettik ve öııceki dQğru siyaseti 
yeniden benimsedik. Fakat, bunu yaparke11, beşinci karşı harekatta 
yapılan her şeyi atmadık ve ondan öııceki her şeyi yeııiden caıılandır
madık. Yalnızca geçmişte doğru olan şeyleri canlandırdık ve yalnızca 
beşiı1ci harekat döneminin hatalar1111 terk ettik. 

Gerillacı l ığın iki yönü vardır. Bunlarda11 biri, düzensizlik, yani 
merkeziyetçi l iğin, birliğin ve sıkı bir disiplinin olmaması ve basit 
çalışma yöntemlerinin , benimsenmesidir. Bu  özellikler, Kızıl Or
du'nun çocukluk aşamasında bulunmasından doğuyordu ve bunla
rın bazıları da o sırada son derece gerekli olan şeylerdi. Kızıl Ordu 
daha yüksek bir düzeye ulaştıkça, yavaş yavaş ve bilinçli bir şekil
de bunları ortadan kaldırmalı ve Kızıl Ordu'yu, daha merkezileş
miş, daha ileri bir birlik içinde, daha disiplinli ve çal ışmalarında da
ha titiz, kısacası daha düzenli bir hale getirmeliyiz. Harekatları yö
netirkeı1 bizler de yavaş yavaş ve bilinçli bir şekilde daha üst bir dü
zeyde artık gerek duyulmayan gerilla niteliklerini azaltmalıyız. Bu 
alanda i lerlemeyi reddetmek ve eski aşamaya inatla bağlı  kalmak, 
zararlı ve göz yumulmayacak bir şeydir ve geniş çaplı harekatlara 
girişmeyi engeller niteliktedir. 

Geril lacılığıı1 diğer yönü ise, hareketli savaş ilkesi, bugün için 
hala gerekli olaıı, hem str<ıteji ve hem de taktiklerin gerilla özellik
leri taşıması ,  üs bölgeleriınizin kaçınılmaz akıcıl ığı ,  üs bölgeleriıı in 
gelişmcsini11 plaıılanmasında esneklik ve Kızıl Ordu'nun zaman1 11-
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dan önce düzenli bir ordu haline getirilmesini reddetmekten ibaret-
• 

tir. Bu açıdan, tarihi gerçeklerin inkar edilmesi, yararlı olaıı şeyle-
rin korunmasına karşı çıkılması ve içinde bulunduğumuz aşamaııın 
terk edilip, henüz erişilmesi olanaksız ve gereksiz olaıı ''yeni bir 
aşama''ya körü körüne atılınması da aynı şekilde izin veremeyece
ğimiz, hatalı ve bugünkü faaliyetlerimiz içiıı zararlı bir şeydir. 

Kızıl Ordu'nun teknik donatımı ve örgütleııınesi açısıııdaıı yeni 
• 

bir aşamanın eşiğinde bulunuyoruz. Bu yeni aşamaya geçmek için 
hazırlıklı bulunmalıyız. Hazırlıksız olmamız, yanlış ve ilerideki sa
vaşlarımız için zararlı bir davranış olur. İleride, Kızıl Ordu'daki tek
nik ve örgütsel koşullar değiştiğinde ve Kızıl Ordu'ııun inşası yeni 
bir aşaınaya girdiğiııde, harekat yönleri ve muharebe hatları istikrar 
kazanacak, mevzi savaşına daha sık başvurulacak, savaşııı, bölge
mizin ve inşa çalışmalarımızın akıcıl ığı büyük ölçüde azalacak ve 
giderek ortadan kalkacaktır ve ondan sonra düşmanın üstünlüğü ve 
güçlü bir şekilde mevzilenmiş olması gibi bugünkü sınırlamalar eli
mizi kolumuzu bağlamayacaktır. 

Bugün hem "sol'' oportünizmin egemen olduğu dönemin yanlış 
önlemlerine ve hem de Kızıl Ordu'nun çocukluk döneminde taşıdı
ğ ı  ve artık gereksiz olan düzensiz özelliklerden birçoğuııun yeniden 
canlandırılmasına karşı çıkıyoruz. Ancak, Kızıl Ordu'nun sürekli 
zaferler kazanmasını sağlayan ordunun inşasıyla ilgili i lkelerin ve 
stratej i  ve taktiklerin birçoğunun yeniden benimsenmesinde kararlı 
olmalıyız. Bugün düşman karşısında zafer kazanmak, i leride ise ye
ni  aşamaya geçmeye hazırlanmak için geçmişimizin bütün iyi yan-

, 

!arını özetlemeli ve sistemli ,  daha gelişmiş ve daha zengin bir aske-
ri çizgi geliştirmeliyiz. 

Hareketl i  savaşın sürdürülmesi, keşif, değerlendirme, karar, 
mevzilenme, komuta, gizlenme, toplanma, i lerleme, birliklerin yer
leştirilmesi, saldırı . kovalama, baskın, mevzi saldırısı, mevzi savun
ması ,  karşılama harekatı ,  gece muharebesi, özel harekatlar, güçlü
den kaçınmak ve zayıfa saldırmak, takviyelerine darbe indirmek 
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için düşmanın kuşatılması, şaşırtmaca vermek, hava saldırılarına 
karşı savunma, birçok düşman kuvveti arasında harekatta bulun
mak, düşmanın çevresiı1den dolanarak muharebeden kaçınmak, 
aşamalı harekatlar, geri bölgesi olmadan harekatta buluı1mak, din
lenme ve güç toplama ihtiyacı gibi birçok sorunu kapsar. Bu sorun
lar Kızıl Ordu'nun tarihinde, burada değinmeyeceğim, ancak sis
temli bir biçimde ele alınıp, harekat bilimi içi11de özetleı1mesi gere
ken birçok kendine özgü nitelikler taşımışlardır. 

8. Çabuk Sonuçlu Savaş 

Stratejik bakımdan uzun süreli bir savaş ile çabuk sonuçlu harekat 
ya da ınuharebeler, aynı şeyin iki yönü, yani iç savaşlarda aynı dere
cede önem verilmesi gereken ve antiemperyalist savaşlarda da uygu
lanabilen iki şeydir. 

Gerici kuvvetler çok güçlü olduklarından, devrimci güçler ancak 
yavaş yavaş gelişirler ve bu durum savaşımızın uzun süreli niteliğini 
belirler. Burada acelecilik zararlıdır ve ''çabuk sonuç'' alınmasını sa
vunmak yanlıştır. Bizim yapmış olduğumuz gibi 10  yıl süren bir dev
rimci savaş veııııek, başka ülkelerde şaşırtıcı görülebilir. Fakat, bizim 
için bu savaş, "sekiz ayaklı yazı''nın giriş kısmı, ''ana fikrin ileri sü
rülmesi, genişletilmesi ve ön açıklaması ' '36 gibidir; ve arkadan birçok 

• 

sürükleyici bölüm daha gelecektir. Ilerde iç ve dış koşulların etkisi al-
• 

tında gelişmelerin hız kazanacağına şüphe yoktur. Iç ve dış durumda 
daha şimdiden değişiklikler görüldüğüne ve daha büyük değişiklikler 
de yakın olduğuna göre, geçmişteki ağır gelişme ve tecrit edilmiş bir 

36 "Sekiz ayaklı yazı" feodal Çin'de 1 5 .  yüzyıldaıı 1 9 . yüzyıla kadar uygulanan inı
paratorluk sınavlarında kullanılan resnıi biçinıdi. Yazının esas kısnıı, here pa
ragraf ik i  bölünıden oluşnıak üzere giriş paragrafı, orta paragraf, son paragraf 
ve soııuç p<ıragrarınd<ın oluşurdu. Burad<ı M<ıtı Zcdung Yo ld<ış, bu !lir yazıl<ırd<ı 
<ına fikrin geliştirilnıes ini, devrimin çeşitli aşanı<ılardan geçerek gelişnıesini 
açıklamak için bir benzetme olarak kullanı l ıyor. Fakaı Mao Zedung Yoldaş 
"sekiz ayaklı yazı" deyinıini ,  genellikle dognıatiznıle alay etnıek içiıı kull<ınıl ır. 
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halde savaşma durumunu aşmış olduğumuz söylenebilir. Fakat, çok 
kısa bir sürede başarıya ulaşmayı bekleyemeyiz. ''Düşmanı kahvaltı
dan önce yok etme'' özlemi övgüye değer; ancak bunu gerçekleştir
mek için somut planlar yapmak iyi değildir. Çin'iıı gerici güçleri bir
çok emperyalist devlet tarafından desteklendiğine göre, Çin'in dev
rimci güçleri, iç ve dış düşmanlarımızın esas mevzilerini yarabilecek 
kadar güçleı1iı1ceye ve uluslararası devrimin güçleri de uluslararası 
gericiliğin güçlerinin çoğunu eziroeye ya da durduruncaya kadar 
devrimci savaşımız uzun süreli bir savaş olmaya devam edecektir. 
Uzun dönemli savaş stratejimizi belirlerken bu noktadan hareket et-

• 

mek, stratej imize yön vereıı önemli ilkelerden biridir. 
Harekatlar ve muharebeler açısından ise, bunun tam tersi geçerli

dir; burada ilke, uzuıı sürelilik değil, çabuk sonuçtur. Harekat ve mu
harebelerde çabuk sonuç aranır; bütün ü lkelerde ve her dönemde bu 
böyledir. Bir bütün olarak savaşta da her dönem için ve bütün ülke
lerde çabuk sonuç alınmak istenir ve uzuıı bir savaş zararl ı  sayılır. An
cak, Çin'in savaşı büyük bir sabırla yürütülmeli ve uzun süreli bir sa
vaş olarak ele alınmalıdır. Li Lisan çizgisi döneminde bazı kimseler 
bizim işleri yürütme tarzımızla ''gölgelerle savaşma taktikleri'' diye 
alay ettiler (büyükşehirleri ele geçiııııeden önce bir ilerleyip bir geri
leyerek muharebe etmemizi kastediyorlardı) ve bu gidişle saçlarımız 
aklaşıncaya kadar devrimin zafere ulaştığını göremeyeceğimizi söy
lediler. Böylesine bir sabırsızlığın yanlışlığı çoktan kanıtlanmıştır. 
Bununla birlikte eleştirileri , strateji için değil de harekat ve muhare
beler içiıı olsaydı ,  aşağıdaki nedenlerden dolayı pekala haklı olurlar
dı: Birincisi, Kızıl Ordu'nun, silah ve özellikle cephane ikmali yap
ması olanağı yoktur. İkiııcisi, her ''kuşatma ve bastırma'' harekatını 

• 

kurabilmek için peşi peşine savaşmak zorunda olaıı tek bir Kızıl Or-
du bulunmasına karşılık, Beyaz kuvvetler pek çok ordudan meydana 
gelmektedir. Ve üçüncüsü de, Beyaz Ordular ayrı ayrı i lerlemekle bir
likte birhirleriııe oldukça yakııı hulu11makt<1d ırlar ve bunlardan birine 
saldırdığımızda çabuk bir soııuç alaınadığımız takdirde ötekiler hep 
birlikte üzerimize saldıracaklardıı·. Bu ııedeııle çabuk sonuçlu muha-
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rebeler yapmak zorundayız. Bir muharebeyi birkaç saat ya da bir iki 
gün içinde so11uca ulaştırınak, bizim için olağandır. Ancak, "takviye
lerine darbe vuııııak için düşmanı kuşatma''yı planladığımız ve kuşa
tılmış düşmaı11 değil de, gelecek takviye kuvvetlerini yenmeyi amaç
ladığımız zaman, kuşatn1a harekatımızın belli bir ölçüde uzamasına 
razı oluruz: ·rakat o zaınan bile takviye kuvvetlerine karşı çabuk bir 
so11uç elde etmek isteriz. Stratejik olarak savunmada bulunduğumuz 
ve direndiğimiz bir cephede belirli mevzileri sebatla savunduğumuz 
zaman stratej ik saldırıda bulu11duğumuz ve tecrit edilmiş ve yardım 
alması ö11lenmiş düşman kuvvetlerine saldırdığımız zaman ya da üs 
bölgelerimizi11 sınırları içindeki Beyaz müstahkem mevkileri ortadan 
kaldırırken, çoğunlukla, uzun süreli bir harekat planı uygulanır. An
cak, bu türden uzuı1 süreli harekatlar, Kızıl Ordu'nun esas kuvveti11in 
çabuk sonuçlu muharebeler vcı ıııesini engellemez, tam tersine bunla
ra yardımcı olur. 

Sadece istemekle çabuk sonuca ulaşılamaz; bu b irçok özel koşu
lun varlığını gerektirir. Başlıca koşullar, yeterli hazırlık yapmak, en 
uygun zamanı kollamak, üstün kuvvetler toplamak, kuşatma ve çevir
me taktikleri uygulamak, elverişli bir arazi ve düşmana hareket halin
deyken ya da durduğu fakat mevzilerini sağlamlaştıııııadığı bir sırada 

• 

saldıııııaktır. Bu  koşullar bulunmadığı sürece bir harekat ya da muha-
rebede çabuk bir sonuç almak olanaksızdır. 

Düşma11ın bir "kuşatına ve bastıııııa'' harekatının yenilgiye uğra
tılması büyük bir harekat olmakla birlikte, bu durumda gene uzun sü
relilik değil, çabuk sonuç ilkesi geçerlidir. Çünkü bir üs bölgesinin in
san gücü, mali kaynakları ve askeri gücü uzun süreli bir savaşa ola
nak veı ıııez . • 

Çabuk so11uç, genel ilke olınakla birlikte, gereksiz aceleciliğe de 
karşı çıkmalıyız. Devriınci bir üs bölgesinin en üst düzeydeki askeri 
ve siyasi yöı1etim orgaı11nı11 ,  üst bölgesindeki koşulları ve düşmanın 
dtırumuı1u değerlcndirdikte11 so11ra, di.işmanın vahşeti karşısında yıl
g1 11lığa düşmemesi, göğüs gerilmesi gereke11 güçlükler karşısında ka
ramsarlığa kapılmaması ya da aksilikler nede11i)·le ümitsizliğe düş-
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memesi ve gerekli sabır ve kararlılığa sahip olması zoru11ludur. Ci
angsi eyaletindeki ilk düşman ''kuşatma ve bastıııııa'' harekatının ye
nilgiye uğratılması, ilk muharebeden sonuncusuna kadar yalnız bir 
hafta sürdü; ikincisini.n yenilgiye uğratılması sadece 1 5  gün sürdü: 
üçü11ci.isü üç aydan fazla dayanamadı; dördüncüsü üç hafta sürdü; be
şincisi ise koca bir yıl boyunca bütün direncimizi ortaya koymamızı 
gerektirdi. Beşi11ci düşman harekatını bozguna uğratmayı başara
mamaınız üzerine düşmanın kuşatmasını yarmak zorunda kaldığımız 
zaman gereksiz bir aceleciliğe kapıldık. O zamanki koşullarda, iki ya 
da üç ay daha dayanabilir, askerlerimizin di11Ienmesini sağlamak ve 
onları ye11iden düzene sokmak için vakit kazanabilirdik. B u  yapılmış 
olsaydı ve önderler yarma harekatının gerçekleştirilmesi11den sonra 
biraz daha akıllıca davranabilselerdi, sonuç çok farklı olurdu. 

Bütün bunlardan dolayı bir harekatın süresini mümkün olan her 
yolla kısaltma ilkesi geçerliliğini korumaktadır. Düşmanın etkili gü
cünün iç hatlarda (yani üs bölgesinde) yok edilmesini ve ''kuşatma ve 
bastıııııa'' harekatının bir an önce yenilgiye uğratılmasını sağlamak 
amacıyla harekat ve muharebe planlarımız, kuvvetlerin bir araya top
laı1ması, hareketli savaş vb. gibi konularda büyük bir çaba gösterme
mizi öngörmelidir. Fakat harekatın iç hatlarda sona erdirilemeyeceği 
anlaşılırsa, Kızıl Ordu'muzun esas kuvvetinin düşman kuşatmasını 
yararak, düşmanı orada yenmek için dış hatlarımıza (yani düşmanın 
iç hatlarına) çıkması gerekir. Düşman, bugün korugan savaşını yük
sek bir düzeye çıkardığına göre bu artık başlıca harekat yöntemimiz 
olacaktır. Beşinci karşı harekatımızın başlamasından iki ay sonra, 
Fucien Olayı3-7 sırasında, Kızıl Ordu'nun esas kuvvetleri hiç durak-

37 1 933 yılı Kasım'ında Çin' in her yanında halkın Japonya'yıı kıırşı nefretinin yük
selmesinden etkilenen Guomindang'ın On dokuzuncu Yol Ordusu'nun komu
tanlan, Li Çişen'in emrindeki Guonıindang kuvvetleri i le ittifak halinde Çan 
Kayşek'i açıkçıı mahkunı ettiler ve Fucien'de "Çin Cumhuriyeti Devrimci Halk 
Hüküıııcti"ni kur<ırıık Çan Kııyşek'c s<ıldırııı<ık \'e Japony<ı0}''' k;ırşı direnıııek 
içiıı Kızıl Ordu ile bir anlaşma yapt ılar. Bu olay Fucien Olayı diye bilinir. Ancak 
Oıı dokuzuncu Yol Ordusu ve Fucien H<ılk Hükümeti Çan Kayşck birliklerinin 
s;ıldırıları kıırşısıııda }'ıkı lnııştır. 
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samadan Çeciang'ı merkez almak üzere Ciangsu-Çeciang-Anhuy
Ciangsi bölgesine girmeli ,  stratejik savunmamızı stratejik saldırıya 
çevirerek Hangçov, Suçov, Nancing, Vuhu, Nançang ve Fuçov ara
sındaki bölgede boydaıi boya faaliyet göstererek düşmanın önemli 
merkezlerini tehdit etmeli ve koruganların olmadığı geniş alanlarda 
düşmanı muharebeye zorlamalıydı. Bu yollarla, Güney Ciangsi ve 
Batı Fucien'e saldırınakta olan düşmanı ,  önemli merkezlerini koru
mak üzere geri dönmek zorunda bırakabilir. Ciangsi'deki üs bölge
sine yaptığı saldırıyı kırabilir ve Fucien Halk Hükümeti'ne bu yolla 
destek olabilirdik. Bu plan reddedildiğinden düşmanııı beşinci "ku
şatma ve bastırma'' harekatı bozguna uğratılamadı ve Fucien'deki 
Halk Hükümeti de kaçını lmaz bir şekilde çöktü . B ir yıl süreyle sa
vaştıktan sonra, artık, Çeciang üzerine yürümemiz doğru olmamak
la birlikte gene de, esas kuvvetlerimizi Hunan'a yönelterek stratej ik 
saldırıya geçebilir, yani Hunan'dan geçerek Guycov'a gidecek yer
de, merkezi Hunan'a girerek düşmanı Ciangsi'den Hunan'a çekebi
lir ve onu orada imha edebilirdik. Bu  plan da reddedildiğinden, düş
manın beşinci harekatını kıııııa ümitlerimiz suya düştü ve Uzun Yü
rüyüş'e başlamaktan başka çaremiz kalmadı . 

• 

9. imha Savaşı 

Bugün, Çin Kızıl Ordusu'nun bir ' 'yıpratma yarışı"na girmesini 
savunmak doğru değildir. Ejderha Kralları arasındaki değil de, bir 
Ejderhalar Kralı ile bir dilenci arasındaki "servet yarışı ' '  oldukça 
gülünç bir şey olurdu. Hemen hemen bütün donatımını düşmandan 
sağlayan Kızıl Ordu için imha savaşı temel siyasettir. Ancak, düş
manın etkin gücünü imha etmek suretiyle onun ''kuşatma ve bastır
ma'' harekatlarını bozguna uğratabil ir ve devrimci üs bölgelerimizi 
geliştirebi l iriz. Kayıp verdirmek, düşmaııı imha etmcniıı bir aracı
dır; aksi halde bir anlamı olmazdı. Düşmana kayıp verdirirken, ken
dimiz de kayıplara uğruyoruz; fakat onu imha ederek kendimizi ye-

' 
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niliyor ve böylece yalnız uğramış olduğumuz kayıpları karşılamak
la kalmıyor, aynı zamandı1 ordumuzun gücünü de artırıyoruz. Düş
manın bozguna uğratıldığı bir muherebe, çok güçlü bir düşmaııla 
mücadelede belirleyici bir önem taşımaz. Buna karşıl ık bir imha s�
vaşı düşman üzerinde büyük ve aııi bir etki yapar. Nasıl bir kimse
nin 1 O parmağıııın da iııcinınesi, bir tekinin kesilmesi kadar etki li 
değilse, 10  düşman tümeni ııi bozguna uğratmak da, içlerinden biri
sini imha etmek kadar etkili değildir. 

Düşmanın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü "kuşatma ve bas
tırma'' harekatlarına karşı izlediğimiz siyaset imha savaşı siyasetiy
di. Harekatların her birinde imha edilen kuvvetler, toplam düşman 
kuvvetinin ancak bir kısmını meydana getiriyordu, ama gene de bü
tün bu ''kuşatma ve bastırma" harekatları bozguna uğratılmıştı. Fa
kat beşinci karşı harekatımız sırasında, aslında düşmanın hedefine 
u laşmasına yardım eden tam tersi bir siyaset izlendi . 

• 

imha savaşı, üstün kuvvetlerin bir araya toplanmasını ve kuşat-
ma ya da çevirme taktiklerinin uygulanmasını gerektirir. Bunlardan 
ikincisi olmadan birincisini de gerçekleştiremeyiz. Halkın desteği, 
elverişli arazi, zayıf bir düşman kuvveti ve baskının sağladığı üs
tünlük gibi koşullar, imha amacının gerçekleşmesi için vazgeçilmez 
koşullardır. 

Bir düşman kuvvetini sadece bozguna uğratmak ya da kaçması
na izin verıııek, ancak, muharebe ya da harekatın tümü içinde esas 
kuvvetimiz imha harekatının başka bir düşman kuvveti üzerinde 
toplamışsa, bir anlam taşır; aksi takdirde anlamsızdır. Burada ka
zançlar kayıpları karşı lar. 

Kendi savaş sanayimizi kuııııalı ,  ama buna dayanmalıyız. Temel 
siyasetimiz, emperyalist ü lkelerin ve iç düşmanımızın savaş sanayi
lerine dayanmaktır. Londra'daki ve Hanyang'daki silah fabrikaları 
bizim için de çalışmaktadır; üstelik, bizzat düşmanın ulaştırma bir
likleri bu silahları ayağımıza kadar getirmektedirler. Bu şaka değil, 
gerçeğin ta kendisidir. 
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• • • • 

ÇAN KAYŞEK'IN AÇIKLAMASI UZERINE 
• 

BiR AÇIKLAMA 

28 Aı·a/ık 1 936 

Çan Kayşck, S ian'da General Çang Sueliang ve General Yang 
Huçeng . i le kuzeybatı halkı tarafından öne sürülen Japonya'ya karşı 
direnme talebini kabul etti ve bir i lk adım olarak iç savaş birlikleri
ne Şensi ve Gansu'dan çekilme emri verdi. Bu, Çan'ın son 10 yılda 
izlediği yanlış siyasette bir değişikliğin başlangıcını bel irlemekte
dir. 1 Bu, Japon emperyalistlerinin ve Çinli ''cezalandırma" grubu
nun2 bir iç savaş tezgahlamak, bölünmeleri kışkırtmak ve Çan'ın 
S ian Olayı'nda öldürülmesini sağlamak için çevirdikleri dolaplara 
indirilmiş bir darbedir. Onlar daha şimdiden hayal kırıklığına uğra-

1 Çin Kızıl Ordusu'nun ve halkın Japon aleyhtan hareketinin etkisiyle, Çang Sueli
ang'ın başında bulunduğu Guomindang'ın Kuzeydoğu Ordusu ile Yang Hu
çeng'in başında bulunduğu Guomindang'ın On yedinci Yol Ordusu, Çin Kon1ü
nist Partisi'nin önerdiği Japonya'ya karşı mill i birleşik cepheyi kabul ettiler ve 
Çan Kayşek'in Japonya'ya karşı direnmek için Komünist Partisi'yle birleşmesini 
talep e.tti ler. Çan, bunu reddetti, "Komünistlerin ba.�tırılması" için yaptığı a.�keri 
hazırlıkları daha da hızlandırdı ve Sian'da Japonya'ya karşı olan gençleri katlet
ti . Çang Sueliang ve Yang Huçeng ortak bir eylem yaparak Çan Kayşek'i tutuk
ladılar. 1 2  Aralık 1 936'da olan ünlü Si an Olayı işte budur. Çan, Komünist Parti
s i  i le birlik ve Japonya'ya karşı direnme koşullarını kabullenmek zorunda kaldı 
ve bunun üzerine Nancing'e dönmek üzere serbest bırakıldı. 

2 Çinli "cezalandınna" grubu, Sian Olayı sırasında iktidan Çan Kayşek'in elinden 
aln1aya çalışan, Guomiııdang Hükümeti içindeki Japon yanlısı unsurlardan olu
şuyordu. Vang Cingvey ile Ho Yingcin'in başını çektiği bu grup, Çang Sueliang'a 
ve Yang Huçeng'e karşı bir "cezalandınna seferi" yapılmasını savundu. Olayı fır
sat bilerek, Japon istilacı larına yolları açmak ve Çan Kayşek'in elinden iktidan 
almak için geniş çapta bir iç savaş başlatmaya hazırlandılar. 
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mışlardır. Çaıı Ka)1şek' i11 uyannıaya başladığını göstereıı belirtiler, 
Guonıindang'ııı 10 yı ldır izlediği yanlış siyasete soıı vermeye istek
li olduğunu gösteren bir işaret sayılabil ir. 

28 Aralık'ta Çan Kayşek, Loyaııg'da bir açıklama yaptı; "Çang 
Sueliaııg ve Yang Huçeng'e B ir Uyarı" adı verileıı bu açıklama, Çiıı 
siyasi belgeleri arasıııda ilginç bir örııek olacak kadar bulanık ve 
kaypaktır. Eğer Çan bu olaydan gerçekten ciddi bir ders çıkarmak 
ve Guomiııdang'ı yeııiden canlandırmak istiyorsa ve eğer inatla sür
dürdüğü dış i l işkilerinde uzlaşma yurtiçinde ise iç savaş ve zulüm 
şeklindeki yanlış siyasetine, halkın isteğine uygun olarak soıı ver
mek istiyorsa, o zaman iyi niyetinin bir belirtisi olarak daha iyi bir 
yazı yazmayı, siyasi geçmişinden dolayı pişmanlık duyduğunu be
lirtmeli ve ilerisi için yeni bir yol çizmeliydi. 26 Aralık açıklaması, 
Çin halk kitlelerinin taleplerini karşılayamaz. 

Ne var ki, açıklamada, Çan'ın ''Verilen sözler tutulmalı ve eylem
de kararlı olunmalıdır'' dediği övgüye değer bir bölüm de vardır. Bu, 
Sian'da Çang ve Yang tarafından öne sürülen şartları imzalamadığı 
halde, devlete ve millete yararlı olacak talepleri kabullenmeye razı ol
duğu ve imza atmadığı gerekçesiyle sözünde duııııazlık etmeyeceği 
anlamına gelir. Çan'ın, birliklerini geri çektikten sonra, iyi niyetle ha
reket edip etmeyeceğini ve kabul ettiği koşulları yerine getirip getir
meyeceğini ilerde göreceğiz. Bu koşullar şunlardır: 

l )  Guomindang'ı ve Milli Hükümeti yeniden örgütleyerek, Ja
pon yanlısı grubu atmak ve Japoıi aleyhtarı unsurları kabul et
mek· , 
2) Şanghay'daki yurtsever önderleri3 ve diğer bütün siyasi tu
tukluları salıvermek ve halkın özgürlüklerin i  ve hakların ı  gü
vence altına almak; 
3) ''Komünistleri bastırma'' siyasetine son vermek ve Japon-

, 
. 

3 Şanghay'daki Japonya'ya karşı yuf1sever hareketin yedi önderi 1 936 Kasım'ında 
Çan Kayşek Hükünıeti tarafındarl tutuklannııştı. Bunlar Şen Cünru, Çang Nayçi, 
Zu Taofen, Li Gungpu, Şa Çienli, Şi Liang ve Yang Zaoşi idi. 1 937 Tenııııuz'una 
kadar hapiste kaldılar. 
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ya'ya karşı dirennıek için Kızıl Ordu'yla ittifak yapmak; 
4) J apoııya'ya karşı direnme ve ülkeyi kurtarma siyasetini sap
tamak için, bütün partileriıı, grupların, nüfusun bütün kesim
lerinin ve orduların temsil edildiği bir milli kurtuluş konferan
sı düzenlemek; 
5) Çin'in Japonya'ya karşı direnmesine yakınlık duyan ü lke
lerle işbirliğine girmek; ve 

• • 

6) Dikeyi kurtarmak için diğer özel yöntem ve araçları benim-
semek. 

Bu  koşulların yerine getirilmesi her şeyden önce iyi niyeti ve 
aynı zamanda biraz da cesareti g�rektirir. Çan'ı, i lerde ne yapacağı
na bakarak değerlendireceğiz. 

Ama Çan'ın açıklamasında, S ian Olayı'nın ''gericilerin'' baskısı 
altında ortaya çıktığın ı  belirten bir yer var. Ne yazık ki ''gericiler'' 
derken kimlerden söz ettiğini açıklamamış. Üstelik "gerici'' kelime
sinin Çan' ın sözlüğünde hangi anlama geldiği de açık değildir. Ne 
ki kesin olan bir şey varsa, o da, Sian Olayı'nın aşağıda belirtilen 
güçlerin etkisiyle meydana geldiğidir: 

1 )  Gen·eral Çang ve General Yang'ın birliklerinin ve kuzeyba
tının devrimci halkının Japonya'ya karşı giderek artan nefreti; 
2) Bütün ülke halkının Japonya'ya karşı giderek büyüyen öf
kesi; 
3) Guomindang içindeki sol güçlerin gelişmesi; 
4) Çeşitli eyaletlerde iktidarda bulunan grupların Japonya'ya 
karşı direnme ve milleti kurtarma talebi; 
5) Komünist Partisi'nin Japonya'ya karşı bir milli birleşik cep
he konusunda aldığı tavır; ve 
6) Dünya barış cephesinin gelişmesi. 

Bütün bunlar tartışılmaz gerçeklerdir. İşte Çan'ın ''gerici' '  dediği, 
tam da bu güçlerdir: Çan'ın "gerici'' dediklerine başkaları devrimci di
yor. Sorun bundan ibarettir. S ian'da, Japonya'ya karşı gerçekten sa-
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vaşacağını ilan ettiğine göre, büyük bir olası lıkla Sia11'1 terk eder et
mez, devrimci güçlere karşı yeniden şiddetli saldırılara girişmeye
cektir. Ke11disinin ve grubunuı1 siyasi hayatı onun iyi 11iyetine bağ
l ı  olduğu gibi, üstelik şimdi karşı larına dikilerek siyasi yolları11ı ke
sen ve kendilerine zarar verecek şekilde genişleye11 bir güç vardır. 
Bu güç, 011u S ian Olayı sırasında öldürtmeye çalışan ''cezala11dır
ma'' grubudur. Bu nedenle Çan Kayşek'e, siyasi sözlüğünü yenide11 
gözden geçirerek ''gerici'' yeriı1e "devrimci" keliınesini kul lanması
nı öğütleriz, çünkü, gerçeklere uyan tanıınlar kullanmak daha iyidir. 

Çan, S ian'dan sağsalim ayrılması11ı, Sian Olayı'n 1 11 önderleri 
olan General Çaı1g ve General Yang'ın çabalarına olduğu kadar Ko
münist Partisi'nin arabuluculuğuna da borçlu olduğunu unutmama
lıdır. Olay boyunca Komünist Partisi, sadece mil l i  kurtu luşun çıkar-

• 

!arı doğrultusunda hareket ederek barışçı bir çözümden yaı1a oldu 
• 

ve bunun için her türlü çabayı gösterdi. iç savaş yayılsa ve Ça11g ile 
Yang, Çan Kayşek'i uzun süre hapsetselerdi bu, sadece Japon em
peryalistlerinin ve Çinli "cezalandıı ıııa'' grubunun ekmeğine yağ 
sürerdi. İşte bu koşullar altında Komünist Partisi, Japon emperya
listlerinin ve Vang Cingvey'in,4 Ho Yingçin'in5 ve Çinli ''cezalan
dırıııa'' grubunun diğer üyelerinin çevirdiği dolapları gözler önüne 
serdi ve General Çang Sueliang ve General Yang Huçeng ile Gu
omindang'ın, T.V. Sung6 gibi üyelerinin de paylaştığı barışçı bir çö-

4 Vang Cingvey, Guomindang içindeki Japon yanlısı grubun önderiydi. Japon em
peryalisılerinin 1 93 1  'de kuzeydoğuyu isıilasından iıibaren onlarla uzlaşmayı sa
vundu. 1 938 Aralık'ında Nancing'den ayrıldı, Japon isıilacılarına açıkça ıeslim 
oldu ve Nancing'de bir kukla hükümet kurdu. 

5 Bir Guomindang savaş ağası olan Ho Yingçin, Japon yanlısı grubun diğer bir ön
deriydi. Sian Olayı sırasıııda, Guomindang birliklerini Lunghay demiryolu bo
yunca Şensi'ye saldıııııak üzere mevzilendirerek etkin bir şekilde iş savaşı kış
kırtmaya çalıştı. Çan Kayşek'in nıevkiini ele gcçiııııek için, Sian'ı bombalayarak 
onu öldürmeyi planladı. 

6 T.V. Sung, Guo111indang'ıı1 Anıcrikan yanlısı bir üyesiydi .  ABD'ı1iı1 çıkarlarını sa
vunduğu içiı1 o da Sian Olayı'na barışçı bir çözüm bulunn1asından yana çıktı : 
çünkü ABD emperyalizmi, o sirada Uzakdoğu'da üstünlüğü ele geçiımek için 
Japon en1peryalizmiyle çatışıyordu. 
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zümü kararlılık la savLıııdu. Bu, büıüıı ülke halkınııı talebidir: halk 
bugüııkü iç savaştan ııefreı ediyor. 

Çaıı, Siaıı'daki koşulları kabul etmesi üzerine serbest bırakıldı. Şu 
aııdaıı itibareıı sorun, Çaıı'ııı ''verileıı sözün tutulması ve eylemde ka
rarlı oluııması gerektiği" yoluııdaki sözüııü tutup tutmayacağı ve mil
lcıiıı kurtarılması içiıı öne sürülen koşulları eksiksiz bir şekilde uygu
layıp uygulamayacağıdır. Millet, ne oııun daha fazla kararsızlık gös
termesine iziıı verecek ııe de koşulları lam olarak yerine getiııııeme
sine göz yumacaktır. Japonya'ya karşı direnme koııusuııda yalpalar ya 
da sözünü tutmakta gecikirse, o zamaıı ülke çapıııdaki devriııı dalga
sı oııu süpürüp atacaktır. Çan ve grubu şu eski sözü akı llarından çı
karmamalıdırlar: "Sözünde durmayan bir adam beş para etmez." 

Eğer Çan, son 1 O yıldır Guomindang'ın gerici siyaseıiııiıı yarat
tığı pisliği temizleyebilirse, dışişlerde uzlaşma ve yurtiçinde iç sa
vaş ve zulüm şeklindeki temel hatalarını tamamen düzeltebilirse, 
derhal bütün partileri ve grupları birleştiren Japonya'ya karşı cephe
ye katılırsa ve milleti kurtaracak askeri ve siyasi önlemleri gerçek
ten alabilirse, o zaman Komünist Partisi onu elbette destekleyecek
tir. Daha 25 Ağustos'ta Komünist Partisi, Guomindang'a yazdığı 
mektupta? Çan Kayşek'e ve Guomindang'a böyle bir destek vaat et-

7 Bu mektup, Guomindang'ın gerici yönetimini ve Merkez Yürütme Komitesi'nin 
2. Genel Toplantısı'nın kararlarını sert bir şekilde eleştiriyordu. Ayrıca Kon1ünisı 
Partisi'nin, Japonya'ya karşı bir mil l i  birleşik çephe kum1a ve Guomindang ile iş
birliğini yenileme siyasetini ortaya koyuyordu. Mektubun büyük bir bölümü aşa
ğıya alınmıştır: 
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Partimizin Merkez Yürüıme Kon1itesi'nin 2. Genel Toplantısı "merkezileşme 
ve birleşme"den söz ederken, a�lında sebeple sonucu birbirine kanşı ıııııakıa
dır. Son on yıldaki iç savaşın ve bölünmenin neden ini ıamamen Partiniz ve 
Partiniz hükün1eıi tardfından uygulanan son derece zardrlı, en1peryalizme ba
ğımlılık siyaseti ve özelikle de 1 8  Eylül 1 93 1  Olayı'ndan bu yana izlemekte ıs
rdr ettiğiniz Japonya'ya karşı direnmen1e siyaseti olduğu önemle belirtilmeli-.. 
dir. "ünce yurt içinde huzuru sağlayalım, sonra yabancı istilasına karşı direne-
liın" slogaı11 altında Pa11 iniz ve Partiniz l1ükü111eti, hiç dun11;1ksızın iç sa\•aşı 
silrdüııııekte ve Kızıl Ordu'ya karşı sayısız kuşatına harekaılarına girişn1ekte 
ve bütün ülkede halkın yurtsever ve demokratik hareketlerini basıım1ak için 
elinden geleni yap111aktadır, Japon en1peryal izıııinin Çin'in c;ın düşn1;1nı oldu-



ıni�ıi . Bütün ülke lıalkı Koıııti ııist P<ıı·t isi'n iıı 1 5  )'ıldır. ''vcrileıı sö
züıı tuıulınası ve e)'lcrndc kaı·<ırlı oltıııınası gerekir'' sözü ııc uyduğu
ııu gayet iyi bil ir. Halk hiç kuşkusuz Koıııüııisı Partisi'ıı i ıı sözleriııe 
ve eylcmleriııe, Çiıı'deki başlta hcrlıaııgi bir Parti ya da grubuııkiıı
deıı daha fazla güveıı duyınaktadır. 

ğu gerçeğine g<.\zleri11izi k<ıpayarak so11 <tylard<ı bile Kuzeydoğu ve Kuzey Çin'i 
ıerk eınıekıe en uf•ık bir dur<ıksan1•ı gösıen1ıcdiı1iz, büıüıı glicüııüzü Kızıl Or
du'yla sav•ışın<tk ı·e kendi Pani11iz içiııde hizip 111üc<tdelelerine girişn1ek yö
nünde harcadınız, Japonl<ırla saı·aşn1ak üzere i lerleye11 Kızıl Ordu'nun )'Olunu 
kestiniz ve cephe gerisini t<tciz etıiııiz, ülke çapındaki Japcınya'ya karşı diren
n1e talebini göm1ezlikten gelc.liniz ve halkı özgürlliklerinden ve l1aklarıııdan 
yoksun bırakt1111z. Yunseverl ik cezal<tndınl111akıadır ı·e 111<tsuıı1 i11sanlitr her 
yerde hapistedir: ihanet ödüllendiriln1ekte, hainler ise yüksek n1evki lere geıi
riln1ekte ve baştacı ediln1ektedir. Merkezileşn1e ve birleşn1eyi bu y<ınlış siya
setle sağlan1aya çalışn1ak "balık tuın1ak için ağ<ıca ı1111ıan111aya" benzer ve titn1 
tersi sonuçl<tra yol aç<ır. Bayl<ır, sizi uyaı111ak isteriz; eğer y<tıılış siy•t�etinizde 
köklü bir değişiklik yapn1az ve nefretinizi Japon emperyalistleri yerine kendi 
vatandaşl<trınıza yönelın1eye devam ederseniz. bugünkü durunıunuzu bile ko
ruyamadığınızı göreceksiniz ve merkezileşme, birleş111eyi ve "n1odem devlet" 
konusundaki sözleriniz boş laftan öteye gitn1eyecekıir. Bütün n1illeı, merkezi
leşn1e ve birleşn1eyi, yabancılara yalıaklanı ln1ası ve kendi halkıı111z<ı zuln1edil
mesi için değil, Jitponya'ya karşı savaşıln1ası ve nıilleıin kuı1<1rı ln1ası için isti-

, 
yor. Halk şimdi ülkesini ve kendisini gerçekten kunar.ıbilecek bir hükün1et, 
gerçekteıı demokratik bir cumhuriyet talep ediyor. Halk, kendi çıkarlarını sa
vunacak bir demokr.ıtik cumhuriyet hükümeıi talep ediyor. Böyle bir hüküme
tin programı esas olarak şunlan kapsamalıdır: Birinci, yabancı saldırıya karşı 
direnme; ikincisi, halk için den1okratik haklar; üçüncüsü, n1illi ekonon1 inin ge
liştirilmesi ve halkın çektiği acıların onudan kaldınln1ası ya da hiç değilse lıa, 
fıfleti ln1esi. Eğer gerçekten "modem bir devlet" istiyorsanız, günün1üzde sö
mürge ve yansömürge Çin'in bu konudaki ihtiyaçlarını gerçekten karşılayan 
tek program budur. Halk, çoşku ve kararl ılıkla bu hedeflerin gerçekleştiriln1e
si için mücadele ediyor. Ama Partiniz ve Parti11iz hüküıneıi, onların un1utları
na ters düşen bir siya.�eı izliyor ve siz onlann güvenini hiçbir zaman kazana
mayacaksınız. Çin Kon1ünisı Partisi ve Çin Kızıl Ordusu şunu <tçıkça belirtir: 
Biz bütün ülkede bir birleşik demokratik cumhuriyetin kuruln1<t�ından ve ge
nel seçimle işbaşına getiriln1iş bir nıeclisin toplann1a.�ından yanayız; aynca bü
tün halkın ve ülkedeki bütün Japonya'ya karşı silahlı kuvvetlerin ten1sil edildi
ği bir Japon aleyhtarı n1illi kurtuluş kongresini ve bütün ülke için bir birleşik 
11ıilli savuıın1a hüküıııeıini destekliyoruz. Şunu d<ı be11iylıruz: Bütün ülke ça
pınd;ı bir birleşik de111okratik cun1huriyet kurulur kurulm<ız, Kızıl bölgeler 
oııun ayrılıııaz bir p<ırçası olacak, Kızıl bölgeler halkın111 ıen1silcileri bütlin 
Çin'i ıen1sil eden nıeclisc katı lacak ve Çi11'in diğer )'erlerinde olduğu gibi Kı-
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zıl bölgerde de •ıynı denıokrat ik sisteııı kurulacaktır. Biz, p<ıniniz Merkez Yü
rütnıe Koıııitesi'nin 2. Genel Toplantısı'nın kumı<ıyı kararla.�tırdığı mil l i  s<ıvun
nıa konseyinin ve paninizin ve paniniz hükümetinin toplaıııak üzere olduğu 
nıilli nıeclisin, Japonya')''' karşı dirennıek ''e nıilleti kunanııak için Merkezi
leşıııe ve birleşnıeyi gerçekleştirenıeyeceğini s<ıvunuyoruz. Panimiz Merkez 
Yürütnıe Komitesi'niıı 2. Genel Toplantısı'nın kabul ettiği nıilli savunnıa kon
sey·i tüzüğüne göre bu konsey paniııizde ve paniniz hükünıetinde nıevki sahi
bi ol<ın birkaç yetki l iyle sınırlı kalacaktır ve görevi de sadece, bu hüküıııete bir 
danışnı<ı kurulu gibi hiznıet etmek olacaktır. Böyle bir konseyin herlıangi bir 
şeyi gerçekleştireıııeyeceği ve halk arasında lıiç güven kazananıayacağı apaçık 
ort<ıdadır. Aynı şey, toplanı<ıyı Linerdiğiniz nıilli meclis için de geçerl idir: par
tiniz hüküıncti t<ırafından kabul edi leıı "Çiıı Cumhuriyeti Anaya.�a.�ı Taslağı" 
ve "Mil l i Meclisin Kuruluş ve Seçim Yasası"na bu nıeclis, p<ıı1inizin ve parti
miz hükümetinin birkaç yetkilisi tarafından yönetilen bir organdan ib<ıret ola
cak, hükümetin bir uzantısından ya da bir süsten başk<ı bir şey olma)'acaktır. 
Bu türden bir ınilli savunm<ı konseyinin ve nıilli meclisin, Partinıizin önerdiği, 
Japonya'ya karşı dirennıek ve milleti kurtamıak için Çin mill i kongresi -mill i 
savunnıa konseyi- ve Çin denıokratik cumhuıiyeti ve onun nıecisiyle uzaktan 
yakınd<ın hiçbir ilgisi yoktur. Biz, Japonya'ya karşı dirennıek ve milleti kuıt<ır
mak için, milli savuıınıa konseyinin bütün siya�i parti ve gruplann, bütün nıes
lekleıiıı ve bütün silahlı kuvvetleıin temsilcileıini içine alnıasını ve Japonya'ya 
karşı direnmek ve nıilleti kurtannak için ba�lıca siyaseıleıi belirleyecek gerçek 
bir yetkil i organ oluştuııııa.�ını ve bu konsey içinden birleşik bir nıilli s<ıvunnıa 
hükümeti kurulnıasını savunuyoruz. Mil l i  meclis, genel seçimle işbaşına geti
ıilen bir parlamento ve Çin Denıokratik Cunıhıııiyeti'nin en yüksek yetkil i or
ganı olmalıdır. Ancak böyle bir mill i savunma konseyi ve böyle bir Çin nıilli 
meclisi, bütün ülke halkının onayını, desteğini ve katılma�ını sağlayabilir, nıi
leti ve halkı kurtarnıa büyük davasını sağlam ve sarsılmaz bir temele otunabi
lir. Yalnızca güzel sözler hiçbir işe yaramaz ve halkın desteğini kazanamaz. 
Partinizin ve partiniz hükünıetinin çeşitli konfer.ı.nslannın başansızlığa uğra
nıa�ı bunun en açık kanıtıdır. Partiniz Merkez Yürütıne Komitesi'nin 2. Geııel 
Toplantıs'ında yapılan açıklamada şöyle deniyordu: "Telilikeleıin ve engelleıin 
olması doğaldır, ama biz, nıilletin karşı karşıya bulunduğu güçlük ve tehlike
ler karşısında, görevimizi yerine getiııııede hiçbir zamaıı gevşek davranmaya
cağız" Ve gene, "Milletin kurtuluşuna gelince, doğaldır ki panimiz l;ıunun için 
kararlı bir şekilde caııla başla çalışacaktır" Elbette, partiniz Çin'in büyük bö
lümünde iktidarda olan parti olduğuna göre geçmişteki bütün eylemleıin siya
si sorumluğunu üstlenmelidir. Guomindang Hükümeti'nin tek parti diktatörlü
ğü olduğu göz önünde tutulursa, partiniz bu sorunılulukıan hiçbir şekilde ka
çamaz. Hele, paninizin 1 8  Eylül Olayı'ndan bu yaııa, halkın isteklerine ve nıil
letin çık•ırlarına <ı)•k ın ol<ırak izlediği ıaııı<ııııen yanlış si)•aseı sonucuııd<ı Çin'in 
nerdeyse yarısının kaybedilnıesi sorunıluluğunu hiçbir zaınan başkalarının sır
tına yükleyemezsiniz. Paıı iniz, Çin'in yarısını düşmana terk ettiğine göre, bu 
toprakları yeniden ele geçimıek ve Çin'in egemenliğini yeniden sağlanıak gö-



rcvi de hiç kuşkusLız p;ıı1 inize düşıııektedir. Bizinı \'e bütün Çiıı h<ılkıııııı görü
şü budur. Aynı z<ını<ında, p<ı11iniz içerisiııde bile hirçok vicdan sahihi iııs<ın ıııil
li lJoyunlluruğun getirdiği felaketler ve lıalkııı ir<ıdcsiııin çiğııeııeıııeyeceği ko
nusuııda tamanıen uyannııştır: onlar, ba.�larını yeııi bir yöııe doğru çcvinııekte 
ve lıcııı paı1ilerinc hcııı de nıillete fel<ıket getiren keııdi içlerindeki iııs<ınl<tr<t 
karşı öfke ve lıoşnuısuzluk duynıakt<ıdırlar. Çin Konıünist Paı1isi hu y·iinelişi 
hütünli) le dcstckleıııekte ve )'UrtSe\•er ve vicdaıı s<ıhibi Guoıııindaııg üyeleri
niıı bu soylu da\•raııışını ve uy<ınışını, ıııüc;ıdclcde fedakarlıklarda bulunıııay<ı 
hazır lılıııal;Lrını ve ııı illetiıı fel<ıketiıı eşiğiııdc bulunduğu bir sırada rcfonıılar 
)'apıııada gösterdikleri cesareti yürekten kutl<ır. Biz paı1iııiziıı nıerkez. \'e ey<ı
let k<ıra.rgalı larıııd;ı, ıııerkezi ve eyalet lıüküıııeterindc. eğitiııı, biliııı. s<ınat. ba
sııı ve sanayi çe\·relerinde, kadınlar ar;t-;ında ve din ve tıp çevrelerinde. polis 
örgütü içinde, her türlü halk örgütleri içinde ve iizellikle ordunuıı geniş s<tfl<t
ıında ve lıenı eski henı yeni GLıoııı indang üyeleri arasında aynca çeşitli kade
nıelerdeki Guonıindaııg önderleri ara.-;ında uy;ınık ve yurtsever ins;ınların sayı
sının her geçen gün arttığını bil iyoruz; bu çok yüreklendirici bir durunıdur. Çin 
Koıııüııist Partisi, Guoninıd<ıng'ııı bu üyeleriyle lıer zanı;ın el ele veınıeye ve 
oııl;ırla milletin can düşnıanı olan Japlııı enıepcryalizmine karşı sav;ışııı;ık için 
sağlam bir mili birleşik cephe kumıaya hazırdır. Biz, onlarııı Gu<ıııı in�ang 
içinde hızla hakim bir güç haline gelecekleriııi ve milletin çıkarlannı hiçe 
sayarak gerçek anlamda Japon alanlan ve işbirlikçileri haline geleıı o kötü ve 
hayasız üyelere, Dr. Sun Yatsen'in anısını kirleten üyelere karşı üstüıılük sağ-

. . . 
layacaklarını unıuyoruz. Böylece Dr. Sun'un devrimci Uç Halk l lkesi'nin 
ruhunu yeniden canlandırabi leceklerini, onuıı Rusya ile ittifak, Komüııist P<ır-

. .  
tisi'yle işbirl iği ve işçilere ve köylülere yardını şeklindeki Uç Büyük Siyaseti'ni 

• • • • •  
yeniden uygulayacaklannı ve devrimci Uç Halk llkesi'nin Uç Büyük Siyasetiıı 
ve Dr. Sun'un devrimci va.,iyeti'nin gerçek leştirilnıesi için "kararl ılıkla ve can
la başla çalışacaklannı" umuyoruz. Onların, bütün siyasi partilerin ve gruplann 
yun.,ever önderleriyle, her meslekten kişilerle ve bütün yurtsever insanlarla 
birlikte Dr. Sun'un devimci davasını sürdüııııe sorumluluğunu kararl ılıkla 
onıuzlayacaklannı; Japon emperyalistlerini süıiip atmak ve Çin nıilletini 
boyunduruktan kurtaııııak; halkın demokratik haklannı elde etmek; Çin'in nıil
li ekonomisini geliştimıek; halkın büyük çoğunluğunun çektiği acılara son ver
mek ve demokratik bir meclise ve denıokratik bir hükümete sahip olan Çin 
Demokratik Cumhuriyeti'ni kuııııak üzere mücadeleye atılacaklarını umuy
oruz. Çin Komünist Partisi, bütün Guomindang üyelerine şunu açıklar: Eğer 
gerçekten bunlan yaparsanız, sizi kararlıklıkla destekleyeceğiz ve sizinle, em
peryalist ve feodal baskıya karşı 1924- 1927 devrimci döneminde olduğu gibi 
sağlanı bir devrimci birleşik cephe kuııııaya hazırız. Çünkü bu, bugün milleti 
boyunduruktan kurtaııııanın ve onun varlığını güvence altına almanın tek doğ
ru yoludur. 
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JAPONYA'YA KARŞI DİRENME DÖNEMİNDE 
• • • • • • • • • • 

ÇIN KOMUNIST PARTISI'NIN GOREVLERI'� 

3 Maı·ı.ı· 1 93 7  • 

• 

Çin'in Dış ve iç Çelişmelerinin 

Bugünkü Gelişme Aşaması 

1 .  Çin ile Japoııya arasındaki çelişmenin baş çelişme haliııe gel
mesiyle ve Çin'iıı iç çelişmelerinin ikincil ve bağıınlı duruma düş� 
mesiyle, Çin'in uluslararası i l işkilerinde ve ü lke içindeki sınıf iliş
kileriııde değişiklikler meydana geldi; bu, bugünkü durumda yeni 
bir gelişme aşamasının başlamasına yol açtı. 

2 .  Çin, uzun zamandır iki şiddetli ve temel çelişmenin pençesi 
altındaydı: Çin ile emperyalizm arasındaki çelişme ve feodalizm i le 
halk kitleleri arasındaki çelişme. 1 927'de, Guomindang'ın temsil et
tiği burjuvazi, devrime ihanet etti ve Çin'in mill i  çıkarlarını emper
yalizme sattı. Böylece, işçilerin ve köylülerin iktidarının, Guomin
dang'ın iktidarı ile uzlaşmaz bir şekilde karşı karşıya olduğu bir du
rum yarattı ve mill i  ve demokratik devrim görevini Çin Komünist 
Partisi tek başına üstlenmek zorunda kaldı. 

3. 1 8  Eylül 193 1  Olayı'ndan ve özellikle 1 935'teki Kuzey Çin 
Olayı'ndan 1 bu yana bu çelişmelerde şu değişiklikler meydana geldi: 

* Mao Zedung Yoldaş, bu raporu, 1937 Mayıs'ında Yenan'da toplanan Çin Konıü
nist Partisi Mil l i  Kongresi'ne sunnıuşıur. 

1 KLızey Çin Olııyı . 1 935 yıl ında Japonlar Kuzey Çin'e saldırıya geçtikleri ve ba
şında Ç<ııı Kay�ek'iıı buluııduğu Guoııı ind<ıng Hüküıııeti egeıııenliğiıııize ihanet 
edip ülkenıizi küçük düşürdüğü zaman nıeydana geldi. O yılın Mayıs ayında, Ja
ponlar Guoıııindang Hükünıeıi"nden, kendi lerine Kuzey Çin"de yönetim hakkı 
verilıııesiııi t;ılcp ettiler: H;ıziran"da ise Guonı indaııg Hükünıet i'nin orad<ıki tem-

358 



( 1 )  Çiıı ile gcııel olarak eınpeı·)1alizın arasıııdaki çelişme, yeriııi, 
özell ikle bclirgiıı ve keskin olaıı Çiıı ile Japoıı eınperyalizmi arasııı
daki çelişıneye bıraktı .  Japoıı emperyalizmi, Çiıı'i taınanıeıı işgal et
me siyasetiııi uygulamaktadır. Bu )'Üzden, Çiıı ile diğer bazı emper
yalist ülkeler arasıııdaki çelişmeler ikiııcil bir duruıııa düşıııüş, öte 
yaııdan bu ülkeler i le Japonya arasıııdaki ayrılık dtlha da artmış du
rumdadır. Gene bu yüzdeıı, Çin Komüııist Partisi ve Çiıı halkı, Çin'iıı 
Japoııya'ya karşı milli birleşik ceplıesini düııya barış cephesiyle bir
leştirmek göreviyle karşı karşıyadır. Bu ııedeııle Çiıı, sadece Çiıı hal
kıııın daima iyi bir dostu olaıı Sovyetler Birliği ile birleşmekle kalma
malı, mümkün olduğu kadar, bugüıı içiıı barışı korumak isteyeıı ve 
yeni saldırı savaşlarına karşı olaıı emperyalist ülkelerle birleşerek Ja
pon emperyalizmiııe birlikte karşı koymak içiıı çalışıııalıdır. Birleşik 
cephemizin amacı, bütün emperyalist ülkelere aynı zamanda karşı 
koymak değil, Japonya'ya karşı direnmek olmalıdır. 

(2) Çin ile Japonya arasındaki çelişme, Çin içindeki sınıf ilişkile
rini değiştirdi ve burjuvaziyi ve hatta savaş ağalarını, varlıklarını sür
dürüp sürdürememe sorunuyla karşı karşıya bıraktı .  Bu yüzden, oıılar 
ve onların siyasi partileri, siyasi tavırları bakımından yavaş yavaş bir 
değişiklik geçiııııektedirler. Bu, Çin Komünist Partisi'nin ve Çin hal
kının önüne, Japonya'ya karşı bir milli birleşik cephe kurma görevini 
getiriyor. Birleşik cephemiz, burjuvaziyi ve anavatanın savunulması
nı kabul eden herkesi kapsamalıdır; bu cephe, yabancı düşmana kar
şı milli dayanışmayı temsil etmelidir. Bu görev sadece yerine getiril
mesi gereken bir görev değil, ·aynı zamanda, yerine getirilmesi müm
kün olan bir görevdir. 

silcisi olan Ho Yingçin buna boyun eğerek Kuzey Çin'deki işgal ordul arı komu
tanı Yoşijiro Umezu ile "Ho-Umezu Anlaşması" olarak bil inen anlaşmayı imza
ladı. Bu anlaşma liükümlerine göre Çin, Hebey ve Cahar eyaletlerindeki ege
menliğinin büyük bir kısmını kaybetti .  Ekim'de Japon işgacilerinin kışkırtma�ıy
la bazı Çinli vatan hainleri Hebey eyaleıindeki Siangho'da bir isyan düzenleye
rek il merkezini ele geçirdi ler. Kasım'da bir kısım Çinli vatan haini, Japon işgal
ci leri tarafından Kuzey Çin'in beş eyaletinde kendi başların<ı bir özerklik hareke
t_i başlatmak üzere görevlendirildi ve Doğu Hebey"de bir kukla "Antikomünist 
Ozerk Yöneıinı" kuruldu. Japonya'nın "Kuzey Çin için özerk yönetim" talep
lerini karşılamak üzere Guonıind<ıng Hükümeti, Sung Çeyu<ın ve başk<ılarına bir 
"Hebey ve Cahar Siyasi Konseyi" kunıı<ı görevini verdi. 
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(3) Çiıı i le Japoııya aı·asıııdaki çelişınc, bütüıı ülkedeki kitlele
rin (proletarya, köylülük ve şelıir küçük burjuvazisi) ve Komünist 
Partisi 'ııiıı öııündeki sorunları ve partiııin siyasetiııi değiştirmiştir. 
Gittikçe daha ı·azla kimse, ın i l l i  kurtuluş içiıı savaşmak üzere aya
ğa kalkınış durumdadır. Komünist Partisi'ııiıı, 1 8  Eylül Olayı'ndan 
sonra açıkladığı siyaset, Guomiııdang' ııı direnmede bizimle işbir
liği yapıııak istcyeıı kesimleriyle, i leri sürdüğümüz üç koşula bağ
l ı  olarak (devrimci üs bölgeleriııe saldırıyı durdurmak, halkın öz
gürlükleriıı i  ve haklarını tanımak ve halkı silahlandırmak) anlaş
malar yapınak şeklindeydi. Ve bu siyaset bütün mill_etiıı Japon
ya'ya karşı birleşik cephesiııi kurmak siyasetine dönüştü .  Bu  nc

dcııle Partimiz şu önlemleri almıştır: 1 935'te, Ağustos Bildirisi2 ve 
2 Bu bildiri Çin Konıünisı Parıisi tarafındaıı 1 Ağusıos l 935'ıe yayınlandı. Bildirinin 

ana noktalan şunlardır: 
"Ülkemizin ve halkııııızın lıenıen yok edilıııe ıehdidi ile karşı karşıya bırakı l 
dığı şu anda, Komünisı Parıisi bir kere daha bütün yuntaşlara çağnda bunlun
nıakıadır: Siyasi partiler ;ırasıııda geçmişteki ve bugünkü siya.�i görüş ve çıkar 
ayrılıkları ne olursa olsun, çeşiıli ordular ara.sında geçmişteki ve bugünkü düş
nıanlıklar ne olursa olsun, hepimiz 'evde çatışan kardeşler, dışanlan gelen sal
dınya karşı birleşirler' sözünü kavramaya başlanıalı ve ülkenin kaynaklarını 
(iflsangücü, malzeme ve nıali kaynaklar ile silahlı kuvvetler) Japonya'ya karşı 
direnme ve ülkeyi kunaııııa kutsal davası için savaşmaya yöneltebilmek üzere 
her şeyden önce iç savaşı durduı ıııalıyız. Konıünist Partisi bir kere daha, şunu 
açıkça belirıir: Eğer Gonıindang birlikleri Kızıl Ordu'ya saldırılarına son verir
se ve birliklerden Japonya'ya karşı direnen olursa, o zanıan Kızıl Ordu, eski 
düşmanlıklan, bugünkü anlaşmazlıkları, iç sorunlardaki farklı görüşleri dikka
ıe almaksızın, bu birliklere karşı düşmanca hareketlerini derhal durduııııakla 
kalnıayacak, yurdu kurtarmak için onlarla gönüllü olarak işbirliği yapacaktır." 
"Konıünisı Parıisi bu tür bir nıilli savunnıa hükümetine önayak olmaya istek
lidir; böyle bir milli savunma hükünıetinin onaklaşa kurulma.�ı için Japonya'ya 
karşı direnme ve milleti kurtaı ıııa onak dava.sıııa katılanların tümüyle, yani bü
tün siya.si partilerle, bütün örgütlerle (sendikalar, köylü birlikleri, öğrenci bir
likleri, ticareı odalan, eğitim kuruluşları, basın kuruluşları, öğretmenlerin ve 
okullarda çalışan diğer kimselerin �uruluşlan, şehirlerdeki yerel örgütler, Ci 
Gung Tang, Mil l i  Silahlı Savunma Orgütü, Japon Aleyhtan Orgüt, Mil l l i  Kur
tuluş Örgütü vb.), bütün i leri gelen şahsiyetlerle, bilim ve devlet adanı lanyla 
ve bütün yerel a.�keri ve idari organlarla derhal görüşmeler yapmaya hazırdır. 
Bu görüşnıelerden doğac;ık nıili savunnıa hükümeti, ülkeyi kölelikıen kurtar
mak ve varlığını güvence altına almak için gerekli olan geçici bir yönetim or
ganı olmalıdır. Bu hükümet, silahlı direniş ve nıilli kunuluşa ilişkin bütün so
runları dalıa somuı olarak tartışnıak için bütün yurtta.şlanmızı gerçekten temsil 
eden bir temsili orgarr toplanıaya çalışmal ıdır. Bu organda, bütün çeşitli işçi, 
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Aralık Kararı,-' 1 936'11 1 11 Ma)1 ı s  ayıııda "Çan Kayşek aleyhtarı '' 
köylü. <L�ker. hükün1cı nıen1urları. iş;1d;1111 ları ve öğrencilerin J<ıponya'ya karşı 
direnn1eye ve milleıi ku11a1111ay<ı isıekli ol;ın büıün parti ve örgütlerin. dış<ırda 
yaşayan Çinlilerin ve Çiıı sınırları içindeki büıün n1illiyetleriı1 de111okratik yol
d;ın seçıiği delegeler yer <ıln1<ılıdır. Kon1ünisı Paı1isi halkın ten1silcilerinden 
oluşan böyle bir n1eclisin tııplan111<1s ını ve kaı·<ırlannın uygulann1ası için elin-
den geleni yapacaktır." 

· 

"Japonya ile savaşn1ak isteyen bütün birlik lerden Japonya'ya karşı bir birleşik 
ordu kuruln1alıdır. Bu ordunun, n1illi savun111a hükün1cıi öı1dcrliğinde ıek bir 
genel karargahı olnı<ılıdır. Bu k<ırargahın Japonya'ya k<ırşı çeşitli ordu birlikle
ıinin subay ve erleri taraf111dan seçiln1iş ten1silci lerinden 111i yoksa b;ışka bir şe
ki lde mi oluşacağı soru11u, büıün çevreleriıı ten1silcileri ve halk irddesiyle ka
r<ırla.�ıınlmalıdır. Kızıl ()rdu, bu birleşik orduya kayıtsız şaıtsız kaıılanlann en 
önünde olcak ve Japonya·)·a kaşı direnı11e ve milleti kurtam1;1 konusunda üstü-
11e düşen görevi yap<ıcaktır. Mill i s;ıvu11n1<1 hükün1eti11in ve Japonya'ya k<trşı 
birleşik ordunun, n1illi sııvun111a ve Japonya'ya karşı direnn1edeki çok büyük 
sorumluluklarını eıkili bir şekilde yerine getirebilmesi için, Kon1ünist Partisi, 
bütün ülkeye bu bildiriyle şu çağrıyı yapmaktadır: Bütün yurttaşlarımızın se
ferber olma.�ı ve eski olsun, yeni olsun bütün silahların n1ilyonlarca halkı silah
laııdı ııııada kul lanılabiln1esi için parası olan para, silahı olan silah, tahı l ı  ol<ın 
tahıl, işgüçü ola11 işgücünü versin, özel yeteneği olan da özel yeteneği ile ka-

l " tı sın. 
3 Ardlık kararı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun 25 Aralık 

l 935'te Kuzey Şemsi'de, Vayaobao'da yapılan toplantısında benimsenen "Bugünkü 
Siyasi Durunı ve Paninin Görevleri" adlı karardır. Bu karar o günkü iç ve dış duru
nıun ve Çin'deki sııııf ilişkilerindeki değişmelerin kapsamlı bir tahlilini yapnı ış ve par
tinin siyasetini saptamıştır. Kararın bir bölün1ü şöyledir: 

Bugünkü durum, Japon emperyalizminin Çin'i ihlak etn1e çabalarının bütün 
ülkeyi ve bütün dünyayı dehşete düşürdüğünü gösteı ıııektedir. Çin siyasi 
hayatında bütün sınıflar, tabakalar. siya�i partiler ve silahlı kuvvetler arasındaki 
ilişki lerde değişmeler olmuştur ve olmaktadır. Ülke içindeki devrinıci ve 
karşıdevrin1ci cephelerde güçler yeniden nıevzi lenmektedir. Bundan dolayı, 
Partinin takıik çizgisi. bütün ülkedeki ve bütün milliyetler içindeki devrimci güç
leri, baş düşman Japon emperyaliznıiııe ve baş hain Çan Kayşek'e karşı koymak 
üzere ayağa kaldımıak, birleştinTiek ve örgütlemektir. Japon emperyalizmine ve 
vatan haini Çan Kayşek'e karşı çıkan herkes, bütün partiler, bütün silahlı 
kuvvetler ve bütün sınıflar birleşmeli ve kutsal n1illi devrimci savaşa girişmeli; 
Japon emperyalistlerini Çin'den kovmalı, onların Çin'deki uşaklarının hakimiyeti
ni yıkmal ı ,  Çin n1illetinin tamamen kurtuluşunu sağlamalı ve Çin'in 
bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumalıdır. Japon emperyalizmini ve onun 
uşağı Çan Kayşek'i, ancak, Japonya'ya karşı alt ve üst tabakaları da kapayan en 
geniş milli birleşik cepheyi kurarak yenebiliriz. Elbette ki. farklı kişiler farklı 
örgütler. farklı topluıı1sal sınıflar ve tabakalar ve çeşitli silahlı kuvvetler 
Japonya'ya karşı milli devrime farklı nedeıılcr ve farklı sınıf görüşleri sonucu 
katılırlar. Bazıları n1evkilerini korumak, bazıları hareketin onların izin verdiği 
sınırların ötesine geçnıeınesi için önderliği ele geçinTiek, bazıları da gerçeklen 
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Çiıı ııı il letiııiıı t<ıııı.<ııııeıı kurıtılnı;ısını. s;ığl;ıııı;ık iizere içteıılikle çalışnıak 
;ıııı;ıcıyl;ı k<ıl ı lırl;ır. Ozellikle anı;ıçl;ırı ve görliş ııçıl;ırı f;ırklı oldtığtıııcl;ııı. bazıları 
cl;ılı;ı ıııücadelcııin lıaşıııcl;ı yalp<ıl<ıy;ıc;ık y<ı cl;ı ilı<ınet eclecek. bazıl;ırı yarı yold;ı 
ilgileriııi k<ı)·beclecek )'<t d;ı nıücadeledeıı çekilecek. bazıları d;ı sontın;ı kaclar 
k;ır;ırlı bir nıiicedele verecekt ir. Btıııa k;ırşın göreviıniz. s;ıdece nıtılıteıııel teıııel 
güçleri değil. Japony;ı'ya k;ırşı clircıınıe ol;ısılığı buluıı;ın bütüıı nıiittefikleri de 
birleştinııek ve bütün iilkecle işgücü ol;ıııl;ırııı işgiiciinü vemıesini. parası ol;ın
l;ırııı par;ı \'eınıesini: sil;ıhı cıl;ııı l;ırın sil;ılı ''cnııesiııi. bilgisi olaııl;ırııı ela bilgi
leriyle katkıda btılunıııasını s;ığl<t)'<ırak hiçbir yıırtsever Çinliyi Japonya'ya karşı 
ceplıe dış ıııd<ı bırakm;ınıaktır. P;ırtinin nıiiıııkiiıı olan eıı geııiş ınilli birleşik cephe 
t;ıktiğiııiıı geııel çizgisi bııdur. Ort;ık diişnıan J;ıpon enıpery;ılizmi ve hain Çan 
K;ıyşek'le b;ışedebilmek içiıı. biitün halk giiçlerini. ;ıııcak bu çizgiyi izleyerek 
seferber edebiliriz. Çin işçi sııııfı ve köyliiler. Çiıı Devrinı i'nin temel itici güç
leridir. Geniş küçük bıırjuva kitleleri ve clevrinıci aydı ıılar. ınilli devriınde btı 
teıııel güçlerin en güveııilir nılittefiklerid ir. İşçilerin. köyliilerin ve kiiçiik burju
vaziniıı s;ığlam ittifakı. J;ıpoıı enıper)•<ıliznıi ile lıainleri ve işbirlikçileri yenecek 
ıeınel güçtlir. Milli buıjuv;ızinin ve savaş ;ığ;ılarının bir bölümü nıanevi desıek 
sağlar. iyi niyetli tarafsızlıkl;ırını kortır y<ı dıı Japoııya'ya ve hainlerle işbirlikçi
lerine karşı nıücadeleye doğrudıın doğruya katılırlarsa. köylli devrinıiııe ve Kızıl 
siyasi iktidara ne kadar karşı oltırl;ırsa olsunlar. bu, J;ıponya'y;ı karşı cephenin 
genişlemesine hiznıeı eder. Çünkü. böylece karşıdevrinı in toplam gücü azalacak 
ve devrimin toplanı gücü artacaktır. Bunu sağlamak için Parti. bu güçleri 
Japonya'ya ka.rşı cepheye kazannıak amacıyla uygun yönteııı ve araçları ben' 
inısemelidir. Ustelik. toprak ağası ve koınprador sınıfların safında hiçbir şekilde 
birlik yoktıır. Birçok enıperyalist ülkenin Çin lizerindeki rekabeti, onların 
hiznıetindeki ve zaten aralarında çelişnıeler ve çatışmalar bıılunan çeşitli hain 
grupları arasında da bir rekabet yarattığından, Partinı iz, btı karşıdevrimci güçlerin 
bazılarının Japonya'ya karşı ceplıeye şimdilik etkin bir şekilde karşı çıkma
malarını sağlamak için çeşitli yöntemler kullanmalıdır. Japonya dışındaki diğer 
emperyalist ülkelere karşı da aynı taktik uygulanmalıdır. Ortak düşmanla 
savaşnıak için bütün ülkede halkın güçlerini ayaklandırır, birleştirir ve 
örgütlerken Parti, Japonya'ya karşı birleşik cephe içinde bütün kaypaklık, 
uzlaşma. teslimiyet ve ihanet eğilimleriyle de kararl ı  ve amansız bir şekilde 
nıücadele etmelidir. Çin halkının Jııponyıı'ya karşı hareket ini yıkmaya çalışanlar. 
hainler ve işbirlikçi lerdir ve hepinıiz onlara darbe vurulmasında birleşmeliyiz. 
Komünist Partisi, Japon emperyalistlerine ve hainlerle işbirlikçilere karşı söz
lerinde ve hareketlerinde tutarlı ve doğru davranarak Japonya'ya kaşı cephenin 
önderl iğini ele geçimıelidir. Japonya'ya kaşı hareket. ancak Konıünist Partisi'nin 
önderliğinde kesin zafer kazanabilir. Japonya'ya karşı savaşta yer alan kitlelere 
gelince. onların çıkarlarını etki leyen konularda tenıel taleplerini (köylülerin 
toprak talebi, işçilerin, askerlerin, şehir yoksııllarının ve aydınların daha iyi 
yaşama koşulları talebi) karşılanıak gereklidir. Kitlelerin daha geniş bölümlerini 
J;ıpon)'tl0)'<t k;ırşı s;ıtl;ıra k;ıtılnı;ık iizere seferber etnıek. Jııponya'ya k;ırşı hareketi 
sürdümıek ve bıı hareketi kesin zafere ulaştımıak ancak onların taleplerini 
karşılanıakla münıkündür. Ve Parti. Japonya'ya karşı savııştıı önderliği ancak bu 
şekilde k;ızanabilir. . . 

Bkz. bu ciltte "J;ıpon Enıperyaliznıiııe Karşı Taktikler Uzerine". s.22 1 -249. 
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slogaıı ı ıı terk cdilıııcsi ,4 Ağtısıos a)1ıııda Guomiııdaııg'a )'azı lıııı 

4 Kızıl Ordu 5 M<ıyıs l 936'd<ı bir ıelgr;ıf göııclcrerek Nancing Hüküıııeti'nin iç s;ı
v;ışı son<ı erdirnıesini, J;ıponyıı')•a karşı birlik için konıünist lerle b;ırış görüşıııe
lcri yapmasını l;ılcp elli . Telgrafın ıııetııi şöyledir. 

Nancing l\1 i l l i  Hükümeıi Askeri Konseyi'he: ıüııı k;ıra. deniz ve h'''''' kuv
veılerine: tünı p<ırtilere ve siyasi gruplar<ı: tüııı k;ınıu kuruluşlarına ve gaze
ıelere: ,.e yabancı bir ülkenin kölesi olnı<ıyı reddeden ıünı yurttaşlara: 
Çin Kızıl Ordusu Devrinıci Askeri Koıııisyoııu l<ır;ıfından örgütlenen Çin Kı
zıl Ordusu, Japonya'ya Karşı üncü Kuvveti, Doğıı Seferi sırasında Sarı lr
nıak'ı geçıikten sonra her yerde z;ıfer kaz;ındı ,,e . ülkenin dört bir yanındaki 
h<ılkııı desıeğini sağladı. Fakat bu ordu Datung-Puçov Denıiryolu'nu işg•ıl 
edip Japon enıperyalistleriyle göğüs göğüse sııv<ışnıak için doğruya doğru 
Hebey'e ilerlemeye hazırlanırken, Çan K<ıyşek Ş<ıııs i'ye ondıın fazla tünıeıı 
gönderdi ve bu ordunun Japonya'ya karşı ilerlemesini önlenıek için Yen Si 
şan'la işbirliği yaptı. Bundan başk<ı Çang Sueliang ve Yang Huçeng konıuta
sındaki birlik lerle Kuzey Şensi'deki birlik lerine Japonya'ya karşı olan geri 
kuvvetleriıııizi yıpratnıak için Şensi-Gansu Kızıl bölgesine yürünıeleri enıi-. . 
rini verdi. Halkın Japonya'ya k;ırşı üncü Kuvveti Japonlara ulaşıp onlarla s<ı-

vaşabilnıek için bütün gücünü toplayıp Çan Kayşek'in yolu kapayan birlik
lerini yok etnıek zorundaydı . Ancak, uzun tartışmalardan sonra Kızıl Or
du'nun Devrimci Askeri Komisyonu, bugünkü mil l i  buhran sırasında, iki ta
raf arasındaki bir ölüm-kalım muharebesinin, hangi taraf kazanırsa kazansın 
sadece Çin'in mil l i  savunma gücünü azaltacağına ve Japon emperyalistlerini 
sevindireceğine karar verdi. Bundan başka, gerek Çan Kayşek'in gerekse 
Yen Sişan'ın ordularında iç sııvaşı sona erdiııııek ve Japonya'ya karşı diren
nıek için birleşmek isteyen çok sayıda subay ve asker vardır ve Çan ile 
Yen'in, Japonya ile savaşnıaya giden Kızıl Ordu'nun yolunu kesmeleri yo
lundaki enırine uymak, onların v icdan larını rahatsız etmektedir. İşte bu yüz
den Kızıl Ordu Devrimci .Askeri Konıisyonu, Şansi'de kazandığı çeşitli za
ferlere karşın, halkın Japonya'ya Karşı Öncü Kuvveti'ni Sarı lrmak'ın batısı
na çekti; çünkü Çin'in milli savunmada kul lanacağı gücün israf edilmemesi 
ve böylece Japonya'ya karşı direnme savaşının daha çabuk başlatılmasına 
yardınıcı olmak, iç savaşı sona erdiı ıııek ve Japonya'ya karşı direnmek için 
birleşmek yolunda millete defalarca yaptığımız çağnyı kararlıkla yerine ge
tirmek, Çan Kayşek'in ve onun ordusundaki yurtsever subay ve erlerin nihai • 
uyanışı hızlandırmak için bunu yapmak gerekiyordu. Nancing Hükümeti'ne, 
ülkenin tüm kara, deniz ve hava kuvvetlerine, bütün ülkeye iyi niyetimizi 
öylece gösterdikten sonra, iç savaşı sona erdiııııek ve Japonya'ya karşı diren
nıek amacıyl<ı, Japonya'ya karşı Kızıl Ordu'y<ı saldıran bütün silahlı birlik
lerle bir ay içinde ateşkes aıılaşnıası yapnıaya ve onlarla barış görüşnıeleri
ne gimıeye hazınz. Kızıl Ordu Devrinıci Askeri Komisyonu bu telgrafla, 
Nancing Hükümeti'ne, ülkemizin ve halkımızın yok olnıa tehdidi ile karşı 
karşıy<ı bulunduğu bu can alıcı anda, geçnıişıeki hatalarını düzeltmek için 
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mektup,5 Eylül'de demokratik cumhuriyet hakkındaki karar,6 Aı·a
lık'ta S ian Olayı'nın barışçı bir şekilde çözülmesinde ı.srar etmemiz 

. 

kararlı bir çaba göstererek bütün ülkede iç savaşı sona erdirnıesini, evde 
kavg<t edeıı kardeşler aıılayışı içiııde dışard<tn gelecek saldırılara karşı güç
birliği )'apmasını ve ilk önce Şensi, Gansu ve Şansi'de iç sııvaşı durduı ıııası
nı ve bunun üzeıine her iki ıaraFın, Japon)·a·ya karşı direnme ve ülkeyi kur
tamıak için belli önlemleri görüşıııek aınııcıyla tenısilci ler at<tnıalarını önenı
le önerir. Bu, mille!, ülke ve kendi çıkarınız açısından çok iyi bir şey olacak
tır. Ancak, sağduyu ile davrıınnıaınakıa ısrar eder, hain ve işbirlikçi olnıayı 
yeğ tutarsanız. iktidarınız eninde sonunda mutlaka çökecek. bütün ülke sizi 
lanetleyecek ve devirecektir. Eski bir atasözü "Bin kişi suçlarsa, bir ad<tnı 
hasla değilse bile ölür" der. Bir başka <ılasözü de "Kasap, bıçağını el inden 
bırakırsa, henıen bir Buda olabilir" der. Bunlar özüııılememiz ve üzerinde 
düşünınenı iz gereken sözlerdir. Kızıl Ordu Devrimci Askeri Komisyonu, 
yabancı bir ülkenin kölesi olmayı reddeden bütün örgütleri, bütün partileri 
ve bütün ülke halkını , ıııeşkes ve barış görüşnıeleri ve ·Japonya'ya kaşı birlik 
önerimizi desıeklenıeye, iç savaşa hızla son verilmesi için komiteler kur
maya, iki tarafın da ateşi kesnıesini sağlamak için cepheye tenısilciler gön
deııııeye ve bu önerinin ıam olarak uygulayıp uygulannıadığını deneılenıeye 
çağırır. 

5 Bkz. bu ciltte "Çan Kayşek'in Açıkl<unası Üzerine Bir Açıklama" Noı 7, s.354-357. 
6 "Halk Cumhuriyeti" sloganı ilk olar.ık Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi 

Siya.�i Bürosu'nun Aralık 1935 toplantısında ve Mao Zedung Yoldaş'ın "Japon 
• •  

Empel")·alizmine Karşı Taktikler Uzerine" adlı raporunda ortaya konmuştur. 
Sonraları koşul lar, Partinin, Çan Kayşek'i Japony<ı'ya karşı dirennıeye zorlanıa 
siyasetini ·benimsemesini gerektirdi ve bu slogan Çan Kayşek kl iğince kabul 
edilmeyeceğinden, Partinin Guomindang'a yolladığı Ağustos 1 936 mektubunda 
"Demokratik Cumhuriyet" şekl inde değiştiri ldi. Daha sonra demokratik 
cunıhuriyet sloganı, Parti Merkez Komiıesi'nin aynı yılın Eylül ayında kabul ettiği 
"Japonya'ya Karşı Direnme ve Milleti Kurtanna Hareketindeki Yeni Durum ve 
Demokratik Cumhuriyet Hakkında Karar"da daha somut olarak açıklandı. Biçinı 
bakımından farklı olmakla beraber iki slogan özünde aynıdır. Demokratik 
cumhuriyet ile ilgili aşağıdaki iki alıntı Parti Merkez Komitesi'nin ·Eylül 1 936 
karanndan alınmıştır. 
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"Merkez Komitesi ,  içinde bulunduğumuz durumda 'bir demokratik 
cumhuriyet kuııııak' sloganını ortaya atmayı gerekli gömıekıedir. Çünkü 
Çin'in toprak bütünlüğünü korumak için Japonya'ya karşı olan bütün güçleri 
birleştiı ıııenin ve Çin'in yıkılması ve halkının esir edilmesinden doğacak 
felaketi önlemenin en iyi yolu budur; ayrıca geniş halk yığınfarının 
demokratik talepleri ıenıelinde bir birleşik cephenin kurulnıası için en uygun 
slogan da budur 'Demokratik cumhuriyet' i le kastettiğimiz Çin'in bir 
bölünıünde kurulmuş olan işçi ve köylülerin demokratik diktatörlüğünden 
coğrafi bakınıdan daha geniş, Çin'in büyük bir bölünıündeki Guonıindang'ın 



ve l 937'de Guoıniııdang'ın Merkez Yürütme Komitesi 3 .  Genel Top
laııtısı'na çekilcıı Şubat telgrafı .7 

tek parti dikt<ıtörlüğündcn çok daha ileri bir siy<ısi sistcnıdir: bundan dolayı bir 
denıokratik cuıııhuıiyet Japony<ı'ya kal)ı sil<ıhlı direnişin gelişmesi ve kesin 
zafere ulaşnı<ısı için daha iyi bir güvence ol;ıcaktır. Bundan başka, demokratik 
cunıhuri)•Ct, Çin h<ılkının en geııiş bölüııılerinin ülkenin siyasi hayatında yer 
almasını ve siy<ısi bilincini ve örgütlü gücünü artıııııakla kalıııayacak, sosyal
izmin gelecekteki zaferi için )'Ürütülen mücadelede Çin prolet<ıry;ısına ve 
onun tiııderi Komünist Partisi'ne hareket serbestisi sağlay;ıcaktır. Bu yüzdeıı 
Çin Komünist Partisi demtıkr<ıtik cunıhuriyet hareketini etkin bir şekilde 
destekled iğini ilan eder. Ayrıc;ı, denıtıkraiik cumhuriyet Çin'in her yanında 
ktırulduktan \'e genci seçiııı yoluyla bir ıııeclis seçildikten sonra, Kızıl bölge 
derhal cumhuriyetin organik bir p;ırçası ol<ıcak, Kızel !Jtilgelerin halklan bu 
ıııeclise yollayacağı temsilcileriııi seçecek ve aynı denıokratik sistem Kızıl 
bölgelerde de uygulan<ıcaktır." 
"Merkez· Konıitcsi, N;ıncing'deki Guoıııindang Hükrlnıeti'ni J ;ıponya'ya karşı 
direnmeye zorlayac;ığımızı ve bir denıokratik cumhuriyet için gerekl i  olan ön 
ko.�ulları şu yollarla yaratacağınıızı öneıııle belirtir: Çin halkının silahlı direniş 
ve nıilli kurtuluş hareket ini genişletmek; bütün siya.�i partilerin her meslekteıı 
iııs;ın ın ve bütün ordulann Japonya'ya karşı milli birleşik cephesini genişlet
mek: Çin Koıııüııist Partisi'nin mill i birleşik cephedeki siya.�i önderlik .rolünü 
güçlendirmek: K ızıl siyasi iktidar ile Kızıl Ordu'yu büyük ölçüde 
sağlamlaştımıak: egenıenliğimize ihaııet eden ve ülkemizi küçük düşüren ya 
da milli birleşik cephenin güçlerini zayıflatan bütün söz ve hareketlere karşı 
kararlı bir nıücedele yürütmek. Denıokr.ıtik cunıhuriyetin, acılı ve uzun bir 
mücadele olınadan. bütün Çin milletini seferber etmeden ve devrim dalga.�ı 
yükselmeden gerçekleşmesi mümkün değildir. Demokratik cumhuriyet 
mücadelesi sıra.�ında Çin Komünist Partisi, demokr.ıtik cumhuriyetin işe 
Partimiz tarafından önerilen Japonya"ya Kaıııı Direnmek ve Milleti Kurtaııııak 
için On Maddelik Program'ı, uygulayarak başlaması ve Çin burjuva 
demokratik devriminin temel görevlerini yerine getirinceye kadar bunu 
sürdiiııııesi konusunda ısr.ır etmelidir." 

Partimiz _tarafından önerilen Japonya'ya Karşı Direnmek ve Milleti 
Kurtarmak için On Maddelik Progr.ım'ı uygulayar.ık başlama.�ı ve Çin burju
va demokr.ıtik devrinı inin temel görevlerini yerine getirinceye kadar bunu 
sürdürmesi konusunda ısrar etmelidir." • 

7 Bu telgraf, 1 0  Şubat 1 937'de gönderi ldi. Telgrafııı tanı metni şöyledir: 
Guonıindang Merkez Yürütme Komitesi 3. Genellfoplantısı'na 

Baylar, 
Sian Olayı'nın barışçı bir şekilde çözülıııesi, ülke çapında sevinç }"aratmıştır. 
Bundan böyle iç barış ve y;ıbancı saldırıya karşı birlik ve dayanışma siya.�eti
_ni uygulanıak nıünıkün olacaktır; bu ınilletimiz ve ülkeıııiz açısıııdan iyi bir 
şeydir. Japon istilacılarının or<ıya buraya s<ıldırdığı ve Çin nıilletinin varlığının 

365 



(4) Çin ile Ja1Joıı)1a aı·asıııdaki çeli�ıııedeıı dolayı eınper)1alisı etki 
alaııları siyasetiııiıı ve Çiıı'iıı yarısöıııürge ııitelikteki ekoııoınisiııiıı 
iirüııii olan Çiıı'deki s<ıvaş ağası rej iınlerinde ve bunlar arasıııd;ı hü
küın süreıı iç savaşlarda da bir değişiklik olınuştur. Japoıı empery<ıliz
ıni, Çiıı'e tek başıııa Japonya'ııııı hakinı olmasıııı kolaylaştırmak ama
cıyla bö)1le ayrı rej imleri ve iç savaşları besler. Diğer bazı eınperya
list ülkeler keııdi çıkarları açısıııdaıı, geçici olarak, Çiıı'de biı·I ik ve 
barışıaıı yaııadırlar. Çiıı Komüııist Paı·ı isi ve Çiıı halkı ise iç savaşla
ra ve bölüıımelere karşıdır ve barış ve birlik içiıı el iııdeıı geleııi yap
maktadır. 

5) Çin ile Japoııya arasıııdaki milli çelişmeniıı gelişmesi, sııı ıOar 
arasıııdaki ve siyasi gruplaşınalar arasındaki iç çelişmeleri, göreli si
yasi öııeınleri bakıınıııdan ikiııcil ve bağıınlı bir duruma düşürınüştür. 
Fakat, bu çelişmeler de hala varlıklarıııı korumaktadırlar ve hiçbiı· şe-
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p<ınıuk ipliğine b<ığlı olduğu şu and<ı Partiııı i1., bu siyasete uygun ol<ırak, 
Partinin Merkez Yürütme Komitesi'ı1i11 3. Genel Toplantısı'nın a.�ağıd<ık i nıil l i 
siyasete uyguıı k<ırarlar beninıseyeceğiııi içtenlikle diler: 
1 )  Bütün iç savaşları sona erdimıek ve ülkenin gücünü, yab<tncı saldırıyı 
göğüslenıek üzere ortak bir çabada yoğunlaştımıak; 
2) Söz, toplannıa ve örgütlenme özgürlüğünü güvence altına alnıak ve bütün 
siyasi tutuklulan serbet bıraknıak; 
3) Bütün siyasi partilerin, her meslekten insanın ve bütün orduların tenısilci
lerini bir toplantıya çağıııııak ve ülkenin olanaklarını, ülkenin savunulnıası 
ortak çabası üzerinde yoğunlaştınn<ık; 
4) Japonya'ya karşı dirennıe için bütün hazırlıklan hızla tamamlanıak: ve 
5) Halkın yaşanıa koşullannı iyileştimıek. 
Eğer Merkez Yürütme Konıitenizin 3. Genel Toplantısında, bu noktalar, 
kararl ılıkla ve kesin bir şekilde nıilli siya.�et olarak benimsenirse, Partinıiz 
yabancı saldınya karşı dayanışmada iyi niyetimizin bir ifadesi olarak şu taah
hütlerde bulunacııktır: 
1 )  Mill i  Hükümeti devimıek için silahlı ayakl ;ııınıa siyaseti ülke çapında 
terkedilecektir: 
2) İşçi ve Köylülerin Deıııokratik Hükümeti'nin adı Çin Cunıhuriyeti Özel 
Bölge Hükünıeti olarak değiştirilecek ve Kızıl Ordu, Mil l i  Devrinıci Ordu'nun 
bir parç<ısı olarak yeniden l<ınıanılanacak ve bunl<ır sıra.�ıyla Nancing'deki 
Merkezi Hükümet'iıı ve O'nuıı Askeri Konseyi'niıı enıri <ıltın<ı gireceklerdir: 

. .  
3) Ozel Bölge Hüküıııeıi'ne bağlı ol;ın bölgelerde geııel oya day<ınaıı t<ınıanıen 
denıokratik bir sistem uygulan<ıcaktır: ve 
4) Topr<ık ağ<ıl<ırınııı topr<ıkl<ırın<ı el konnı<ısı siyaset iııden vazgeçilecek ve 
J<ıpoııya'y<ı k;ırşı nıilli birleşik ceplıe oıı<ık progr<ıını k<ırarlıkl;ı uygul ;ın<ıc;ıkıır. 



kilde zayıflaıııaın ış )'U da orıadaıı kalkrnaıııışlaı·dır. Ayııı şey, Japoııya 
dışıııdaki diğer eınperyalist ülkeler ile Çiıı arasıııdaki çelişıneler için 
de geçerlidir. Bu yüzdeıı, Çin Komünist Partisi ve Çiıı halkı ,  şu gö
revle karşı karşıyadır: Japoııya'ya karşı birlik genel görevine uygun 
olarak iç ve dış çelişmelerle ilgili gerekli ayarlamaları yapınak. Çin 
Komünist Parıisi'ııiıı barış ve birlik, deınokrasi, halkııı yaşama koşul
Iarıııı iyi leştirmek ve Japoııya'ya karşı olan yabancı ülkelerle görüş
melerde bulunmak siyasetleriııin ııedeııi budur. 

4. Çiıı Devriıni'ııiıı yeni dönemiııiıı biriııci aşanıası, 9 Aralık 
l 935'te başladı ve Guomiııdaııg Merkez Yürütınc Koınitesi'ııiıı 3. Ge
nel Toplantısı 'ııın yapıldığı Şubat l 937'de soııa erdi. Bu aşamadaki 
belli başlı olaylar, öğreııciler arasıııda ve kültür ve basın çevrelerinde 
milli kurtuluş için yürütüleıı hareketler; Kızıl Ordu'nuıı kuzeybatıya 
girişi; Komüııist Partisi'nin, Japonya'ya karşı milli birleşik cephe si
yaseti için yürüttüğü propagaııda ve örgütlenme çalışmaları; Şanghay 
ve Çingdao'daki Japon aleyhtarı grevler;R Japonya'ya karşı İngilte
re'niıı siyasetiııin görece sertleşmesi;9 Guangdung-Guangsi Olayı; ı O 

R Kasını ve Aralık 1 936'd;ı Şanghay'da Japonlara ve Çinli lere ait yimı i  ;ıltı tekstil 
fabrika.�ında, 45 bin işçi arasında büyük grevler başgösterdi. Aralık ayıııda Çing
dao'daki Japonlara ait tekstil fabrikalannın 15ütün işçileri de destekleme grevine 
gitti . Şanghay işçilerinin grevi başanlı oldu; işçilerin ücretleri Ka.�ım ayından 
başlanıak üzere yüzde 5 oranında anırdıldı ve işverenler işçi leri keyfi olarak iş
ten ç ıkaııııamayı, dayak ve hakarete son veııııeyi taahhüt ettiler. Fakat Çing
dao'daki grev Japon Deniz Piyadeleri tarafından bastırıldı. 

9 Japon emperyalizmi l 933'te Şanhayguan'ı işgal edip Kuzey Çin'e sızınca, özel
likle onların Kuzey ve Orta Çin'deki emperyalist ç ıkarlarını doğrudan doğruya 
tehlikeye düşüreıı 1 935'teki "Ho-Umezu Anlaşması"ndan sonra İngiltere ile Bir
leşik Amerika, Japonya'ya karşı tavırlarını değiştiııııeye başladılar ve Çan Kay
şek Hükümeti'nin Japonya'ya karşı_ siyasetinde bir ölçüde etkili olmaya başladı
lar. l 936'daki Sian Olayı sırasında lngiltere, Çin'deki çıkarlarını zedeleyen Japon 
taleplerinin reddedi lnıesini önerdi; hatta Çan Kayşek Hükünıeti'nin iktidarda 
kalnıası koşuluyla Guoıııind;ıng'ın Japonya'nın saldırı siyasetine darbe indi ııııek 
anıacıyla "Konıünist Partisi ile bir çeşit ittifaka bile girişmesinin" pek de fena bir 
şey olnıay;ıcağını inıa etti . 

1 O Haziran l 936'd;ı Gu;ıngsi li savaş ağal;ırı Li Zungren ve Bay Cugnsi ile 
Guangdunglu savaş ;ığası Çen Citaııg, "Japonya'y;ı karşı direıııııe ve nıilleti kur
tarnı;ı" perdesi ;ıltınd;ı, onaklaş<ı olarak, Çaıı Kayşek'e karşı olduklarını 
açıkl;ıdılar. Bunlarııı ıııuh;ılcfeti Ağustos'ta Çaıı Kay�ck"in rüşvet ve böl ve 
yönet t<ıktiklcri k<ırşısında d;ığı ldı. 
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SU)'guan'daki direniş ve bu direnişe destek olarak yapılan hareket; 1 1  

Çin-Japon görüşmelerine karşı Nancing'in biraz daha kararlı bir ta
vır takınması; 1 2 S ian Olayı ve son olarak Nancing'de toplanan Gu
omindang Merkez Yürütme Komitesi 3 .  Genel Toplantısı . 1 3 Bu 
olayların hepsi, temel çelişme olan Çin ile Japonya arasındaki uz
laşmaz karş ıtlık etrafında odaklaşıyordu; olayların hepsi doğrudan 
doğruya Japonya'ya karşı milli birleşik cephe tarihi ihtiyacı etrafın
da toplanıyordu. Bu aşamada devrimi11 temel görevi, Japonya'ya 
karşı birlik kurulabilmesi için iç barış uğruı1a mücadele ve ülke 
içindeki silahlı çatışmalara son vern1ekti . Bu  aşaınada Komünist 

• 

Partisi ' 'iç savaşa son verelim ve Japonya'ya karşı birleşelim'' çağ-
rısını yaptı. Bu çağrı esas olarak uygulamaya kondu ve böylece Ja
poı1ya'ya karşı milli birleşik cepheı1in fiilen kurulmasında en başta 
gerekli olan önkoşulları yarattı . 

5 .  Guomindang içindeki Japoı1 yanlısı grubun varlığı yüzünden, 
Merkez Yürütme Komitesi'nin 3 .  Genel Toplantısı'nda siyasetinde 
hiçbir belirgin ya da temel değişiklik yapmadı ve hiçbir sorunu so
mut olarak çözmedi. Gene de, Guomindang, halkın baskısı ve ken
di saflarındaki gelişmeler sonucunda, geçmiş 1 O yıl boyunca izledi
ği yanlış siyaseti değiştirmeye başlamak, yani iç savaşı ,  diktatörlük 
ve Japonya'ya karşı direnmeme siyasetini bırakıp, barış, demokrasi 
ve Japonya'ya karşı direnme yönünde ilerlemek ve Japonya'ya kar
şı bir milli birleşik cephe siyasetini kabul etmeye başlamak zorun
da kaldı . Bu ilk değişiklik, Merkez Yürütme Komitesi'nin 3. Genel 

1 1  Japon kuvvetleri ve kukla birlikleri Ağustos l 936'da Suyyuan'ı istila etmeye 
başladı. Ka.�ım'da oradaki Çin birlikleri karşı-saldınya geçti ve ülkenin l1eı ya
n ında halk bu mücadele)·i desıekleyen bir hareket başlattı. 

1 2  1 935'teki "Ho-Un1ezu Anlaşma.�ı"ndan sonra, halkın yükselen Japon aleyh tan 
duygularının baskısı ve İngiliz ve Amerikıın epcryalistlerinin Japonya'ya karşı 
sertleşen siyaseıi karşısında Nancing'deki Guomindang Hükümeti, Japonya'ya 
karşı daha sert· bir tutum ıakıııdı. Guomind:ıng Hükümeti Eylül l 936'dan Aralık 
l 936'ya kadar Japonlarla görüşnıelerde oyalayıcı ıaktikler kullandı ve görüşme
ler hiçbir sonuç vem1edi. 

1 :1 Bu, Sian Olayı'nın barışçı yoldan çözüln1esi üzerine Guomindang Merkez 
Yürütme Komiıesi'nin 1 5  Şubaı 1 937'de yaptığı ıoplantıdır. 
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Toplantısı'nda da ke11diııi gösterdi. Bundan sonra Guomindang'ın 
siyasetinde köklü bir değişiklik talep edilınelidir. Bu amaca vaııııak 
için, Partimiz ve bütün ülke halkı, Japoı1ya'ya karşı direnme ve de
mokrasi hareketini daha da geliştirmeli ,  Guomindang'ı eleştirmede 
bir adım daha ileri gitmeli, onu harekete geçmeye teşvik etmeli ve 
bu baskıyı sürdürerek Guomindang içinden barıştan, demokrasiden 
ve Japonya'ya karşı direnmeden yana olan herkesle birleşmeli, ka
rarsızlık içinde bocalayanların ilerlemesine ve Japoı1 yanlısı unsur
ların temizlenmesine yardımcı olmalıdır. 

6. İçinde bulunduğumuz aşama, yeni döı1emin ikiı1ci aşamasıdır. 
Hem geçtiğimiz, hem de içinde bulunduğumuz dönem, Japonya'ya 
karşı ülke çapında silahlı direnişe geçiş dönemleridir. Geçtiğimiz 
dönemde esas görev barış için, mücadele idiyse, bugüııkü aşamada
ki esas görev de demokrasi için mücadeledir. Japoı1ya'ya karşı ger
çek ve sağlam bir mil l i  birleşik cephenin, iç barış olmadan kurula
mayacağı gibi, iç demokrasi olmadan da kurulamayacağı mutlaka 
kavranmalıdır. Dolayısıyla, şimdiki gelişme aşamasında, demokra
si için mücadele, devrimci görevler zincirinin merkezi halkasıdır. 

' 

Eğer demokrasinin önemini açıkça göremez ve bu yoldaki mücade-
leyi gevşetirsek Japonya'ya karşı gerçek ve sağlam bir milli birleşik 
cephe kuramayız . 

• •  

Demokrasi ve Ozgürlük Mücadelesi 

7 .  Japon emperyalizmi şimdi Çin Seddi'nin güneyinde kalan Çin 
topraklarını işgal etmek için yaptığı hazırlıkları yoğunlaştırmakta
dır. Japonya, Batı'da yağmacı bir savaş başlatma hazırlıklarını yo
ğunlaştıran Hitler ve Mussolini ile uyum içinde doğuda, belirli bir 
plan gereğince, Çiı1'i tek bir hamlede ele geçirmenin zeminini ha
zırlamak için var gücüyle çalışıyor. Kendi ü lkesi içinde askeri, si
yasi, iktisadi ve ideolojik koşulları ve u luslararası alanda diploma-
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tik koşLıll<ırı yaratı)'Oı' ve Çiıı'de Jaııoıı yaııl ısı güçleri hesli)1or. J<ı
poııya'ıı ı ıı "Çiıı-Jaııoıı işbirliği" hakkıııdaki propagaııdası ve diplo
matik öııleınleriııdeki belli ölçüde gevşeıııe. savaş aril"esiııde, saldı
rı siyasetiııiıı taktik geı·ekleriııdeıı kayıı<ıklaıııyor. Çiıı şinıdi. var al
ına )'a da yok olma kararııı ı  vereceği caıı alıcı aııa yakl�şırkeıı , Ja
poııya')1a karşı direııme ve ııı i lleti kurtarıııa hazırlıklarıııı lı ızlaııdır
ınak zoruııdadır. Biz elbette ki hazırl ık yapıııaııııı karşısıııda değiliz; 
biziın karşısıııdıı olduğuııı Lız, soııu gelıııeycn lıazırlıklaı· teorisi ve 
sivil ve askeri büı·okrasiııiıı ülkeyi teh likeye ataıı boş. dağııı ık ve yi
yici hayal tarzıdır. Gerçek düşınaııa hizıııet eden böyle şeylerden 
vakit geçirmedeıı arııımal ıyız. 

8 .  Milli savuııma içiıı siyasi, askeri, iktisadi alanlardaki ve eği
tim alaıııııdaki hazırlıklarııı hepsi, milleti kurtarmak içiıı silahlı di
renıne açısıııdan zoruııludur ve hiçbiri bir an bile geciktirilmeınel i
dir. Aııcak, silahlı direııişimizin zafere ulaşmasıııı sağlayacak anah
tar, siyasi demokrasi ve özgürlüğün kazanılmasıdır. S ilahlı direııiş, 
iç barış ve birliği gerektirir. Fakat, demokrasi ve özgürlük olmadan 
barış sağlamlaştırılamaz ve ülke içindeki birlik güçlendirilemez. Si
lahlı direniş, halkın seferber edilmesini gerektirir, ama halkı sefer
ber etmek içiıı demokrasi ve özgürlükten başka bir yol yoktur. Ba
rış ve birlik sağlamlaştırılmazsa ve halk seferber edilmezse, silahlı 
direnişimiz, Habeşistan'ııı akıbetine uğrayacaktır. Habeşistan'ın ye
nilgisinin nedeııi, esas olarak, feodal rejimin ülkede sağlam bir bir
lik sağlayamaması ve halkın inisiyatifini harekete geçirmemesiydi. 
Demokrasi olmadan Çin'de, Japonya'ya karşı gerçek ve sağlam bir 
milli birleşik cephe kurulamaz ve amaçlarına ulaşamaz. 

9. Çin bir an önce şu iki ııoktada demokratik reformlar yapma
ya başlamalıdır: Birinci olarak, siyasi sistem açısından, Guomin
dang'ın gerici tek parti ve tek sınıf diktatörlüğü değiştirilmeli ve bü
tün partilerin ve bütün sııııfların işbirliği temeline dayanan demok
ratik bir hükünıet kuı·u lmalıdır. Bu yöııde atılacak ilk adıın, milli 
meclis içiıı yapılan seçimlerdeki ve meclisin toplanmasındaki de
mokratik olmayan yöııteınlerin değiştirilmesi olmalıdır. Meclis için 
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cicıııokr<ıtik seçiıııleı· )'aııı ldıkt<ııı ve ıııcc l is ıorl<ııı ı ı l <ıı· ı ıı ı ıı ö1giir lıir 
şeki lele sürdürü lıııesi sağlaııdıkıaıı soıJra gcrçekteıı deıııokr<ıl ik bir 
aııayasaıı ı ıı hazırl<ıııınasıııa ve kalıul edilıııesiııe. gerçekıeıı cieıııok
ı·<ıtik biı· ıııec lisiıı toplaııııı<ısı ııa ve geı·çekteıı deınokraıik siyasetler 
izleyecek olan gerçekten deıııokı·atik lıiı· lıüküınetiıı scçilınesine 
geçıııek gerekecektir. Aııcak. bu şeki ide iç lıarış geı·çekteıı sağlaııı-

• • 

l<ışt ırı lahil ir. Ulke içiııdeki silah lı çatışıııalara soıı veri lebil iı· \'e bir-
lik güçleııdirilebil ir. Bu. bütüıı ın illet iıı birleşip, yab<ıııcı düşmaııa 
karşı diı·eıımesiııi ınüınküıı kı laı·. Ja�ıoıı eınperyalizn1 iııi11, değişik-

• 

likler claha tamanılaıınıadaıı saldırıııası ınünıküııdür. işte bu yüzdeıı. 
Japoıı saldırısı geldiği zamaıı direı1ebil111ek ve saldırıyı ıaınameıı 
yerle bir edebilmek içiıı reformları uygulaınaya hemeıı başlaınalı ve 
silahlı dire11 işi111iz sırasıııda bunları tamanılaınalıyız. Bütüıı ülke 
halkı ve bütüıı partilerdeki yurtseverler, bir ınilli meclis ve bir aııa
yasa soru11u11a karşı eski k<ıyıtsızlıklarını bırakmalı, bir mil l i  meclis 
ve bir anayasa hareketi üzeriııde yoğuıılaşmalıdırlar; bu hareket, 

• 

milli savuııma açısı ııdan öneınlidir. iktidardaki parti olaıı Guomiıı-
dang'ı şiddetle eleştirmeli, onu, tek parti ,  tek sııııf diktatörlüğünü 
bırakınası ve halkııı istekleri doğrultusuııda hareket etmesi içiıı zor
lamal ı ,  buna mecbur etmelidirler. Bu yıl, önüınüzdeki birkaç ay 
içinde, bütün ülke çapında geniş bir demokratik hareket başlatılma
l ı  ve buııun acil hedefi, mill i  meclisi ve anayasayı tamamen demok-

• 

ratikleştirmek olmalıdır. ikinci nokta, halkııı, söz, toplanma ve ör-
gütlenme özgürlüğü ile ilgilidir. Böyle bir özgürlük olmadaıı� siya
si sistemin, demokratik bir şekilde yeniden inşası, halkın direnme 
savaşı için seferber edilmesi ve anayurdun başarıyla savuııu larak 

• •  

kaybedi len toprakların geri alınması olaııaksızdır. ünümüzdeki bir-
kaç ay içinde ülke çapındaki demokratik hareket, en azıııdan bu öz
gürlüklerin asgari ölçüde kazanılmasıııı amaçlamalıdır. Bu özgür
lükler, siyasi tutukluların serbest bırakılmasııı ı ,  siyasi partiler' üze
riııdeki yasağın kaldırılınasını vb. de kapsaınal ıdır. Siyasi sisteıniıı 
demokratik bir şekilde yeııiden inşası ve halka sağlanacak özgür
lükler ve haklar, Japonya'ya karşı mill i. birleşik cephe prograınııııı1 
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öııemli bir bölüıııünü oluştuı·makıadır; aynı zamaııda bunlar, Japon
ya'ya karşı gerçek ve sağlam bir ınill i  birleşik cephenin kurulması 
için gerekli önkoşullardır. 

10. Düşinaıılarımız, yaııi Japoıı emperyalistleri, Çinli hainler, Ja
pon yaıılısı unsurlar ve Troçkistler, Çin'de barış ve birlik, demokrasi 
ve özgürlük ve Japoııya'ya karşı silahlı direniş yolunda atılan her adı
ını baltalamak içiıı elleriııdeıı geleni yapıyorlar. Geçmişte biz, barış 
ve birlik içiıı bütün gayretimizle mücadele ederken, onlar, iç savaşı ve 
bölüıımeleri tahrik etmek için mümkün olan her şeyi yapıyorlardı. 
Şimdi ve yakııı gelecekte, biz bütün gayretimizle demokrasi ve öz
gürlük için mücadele ederken, onlar, hiç kuşkusuz, yıkıcılıklarına de
vam edeceklerdir. Genel amaçları, anayurdun savunulması için üst
lendiğimiz silahlı direniş görevlerimizi baltalamak ve Çin'i düşmana 
teslim etme saldırgan planınını uygulamaktır. Bundan böyle, demok
rasi ve özgürlük mücadelesinde, sadece, Guomindang içinde iflah ol
mazlara ve halkın geri kesimlerine yönelttiğimiz propaganda, ajitas
yon ve eleştiri ile yetinmemeli, aynı zamanda, Japon emperyalistleri
nin ve Çin'in işgal edilmesinde, onlara uşaklık eden Japon yanlısı un
surların ve Troçkistlerin tertiplerini de tamamen açığa çıkaııııalı ve 
onlara karşı şiddetle mücadele -etmeliyiz. 

1 1 . Çin Komünist Partisi, iç barış, demokrasi, silahlı direniş ve 
Japonya'ya karşı milli birleşik cephenin kurulması uğruna Guomin
dang Merkez Yürütme Komitesi, 3. Genel Toplantısı'na gönderdiği 
telgrafta şu taahhütlerde bulunmuştur: 
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( 1 )  Şensi-Gansu-Ningsia devrimci üs bölgesindeki komünist
lerin önderliğindeki hükümetin adı, Çin Cumhuriyeti Özel 
Bölge Hükümeti olarak değiştirilecek, Kızıl Ordu'nun da adı 
değiştirilerek, Milli Devrimci Ordusu'nun bir parçası haline 
getirilecektir. Bunlar, sırasıyla, Nancing'deki Merkezi Hükü
met'in ve O'nun Askeri Konseyi'nin emrine gireceklerdir; 
(2) Özel Bölge Hükümeti'ııe bağlı olan bölgelerde tamamen 
demokratik bir sistem uygulanacaktır; 



(3) Guomindaııg'ın silah lı kuvvetle devrilmesi siyaseti terk 
edilecektir; ve 
( 4) Toprak ağalarının topraklarına el ko11masından vazgeçile
cektir. 

Bu taahhütler, yanlış olmadığı gibi gereklidir de. Çünkü, ülke 
içinde iki farklı rejim arasındaki düşmanlık durumunu ancak bu şekil
de değiştirebilir ve Çin'in dış ve iç çelişmeleri11i11 göreli siyasi öı1e
mindeki değişikliklere uyguı1 olarak düşmana karşı eylem birliğini 
ancak böyle sağlayabiliriz. Bunlar, karşılığında, bütün milletin ihtiya
cı olan şeyleri, ya11i barışı, demokrasiyi ve silahlı direnişi elde etmek 
için verilen ilkeli ve koşula bağlı ödünlerdir. Üstelik, bunlar sınırlı 
ödünlerdir. Komünist Partisi'niı1 Özel Bölge'de ve Kızıl Ordu'da ön
derliği11i11 korunması, Komü11ist Partisi'nin Guomindang ile ilişkile
rinde bağımsızlığının ve eleştiri özgürlüğünün korunması, ötesine ge
çilmesi doğru olmayan sınırlardır. Ödün demek, her iki tarafın da 
ödün veııııesi demektir; Guomindang, iç savaş, diktatörlük ve yaban
cı düşmana karşı direnmeme siyasetini terk ediyor. Komünist Partisi 
de iki rejim arasındaki düşmanlığı sürdüııııek siyasetini terk ediyor. 
Biz ikincisi ile birincisini değiş tokuş ediyoruz ve milli kurtuluş mü
cadelesi uğruna Guomindang ile işbirliğiı1e başlıyoruz. Bunu, Komü
nist Partisi'nin teslim olmasi diye 11iıelendiııııek, Ah Ku'culukl4 yap
maktan ya da çirkin bir iftiradan başka bir şey değildir. 

12. Komünist Partisi, Üç Halk İlkesi'ni onaylıyor mu? Cevabımız 
şudur: Evet, onaylıyoruz. 1 5 Üç Halk İlkesi, tarihi boyunca değişiklik-
14 Ah Ku, büyük Çin yazarı Lu Sun"un, Ah Ku"nun Gerçek Hikayesi adlı ünlü ro

nıanının kahramanıdır. Ah Ku, gerçek hayattaki yenilgilerini ve b<ışarısızlıkları
nı ahlaki ya da manevi zaferler olarıık değerlendirerek kendilerini tescil i eden
lerin tipik örneğidir. 

1 5 Çin"in burjuva-demokratik devrioıi aşaına�ında konıünistler, Sun Yatsen"iıı prog
raııı ınııı tenıel noktalarını benimsediler ve onunla işbirliği yaptılar. Bu, komü
nistlerin burjuva ve küçük burjuv;ı dünya görüşünü ya da Sun Yatsen'in temsil 
etliği ideolojik sisıemi beıı iıııse<likleri anl<ını ına gelnıez. Çin proletary<ısınııı ön
cüsü olarak Çin Konıünistleri, Sun Yatsen'iııkinden t<ınıaıncn farkl ı  bir düııya 
görüşüne, t"arkl ı  bir ideolojik sistenıe ve nıi l l i  ve diğer sorunlar<ı f<ırklı bir tetırik 
y<ıklaşınıa sahiptiler. 
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lcı· gcçiı·ııı işıir. Dr. SLtıı Y<tlseıı'iıı clcvrimci Uç Halk ilkesi, lıalkııı gii-
\'Cııiııi kazaıımış ve 1924- 1927'deki muzal'fer devrimin bayrağı ol
muştur. Çünkü, Suıı Yaıscıı'iıı Koınüııisı Paı·ı isi ile işbirliğiniıı sonucu 
olarak buıılar kararlılıkla uygulaıımışıı. F<ıkaı, 1 927'de Guomiııdaııg, 
Koınüııist Parı isi'ııe sırı çevirdi (parti içiııdcki Lenıizlik hareketi 1 6 ve 
komüııistlere karşı savaş) ve tam tersi bir siyaset izleyerek devt'iıni 
)'eııilgiyc siirüklcdi \'e ülkeyi, tehlikeye soktu. Bundaıı dolayı da halk, 

• •  • 
Uç Halk Ilkesi'ııc olaıı güvenini kaybetti. Son derece ciddi bir milli 
buhraııııı var olduğu ve Guoıniııdaııg'ıtı eskisi gibi yöııetmeye devanı 
cdeınediği şu giiıılerdc, bütün ülke halkı ve Guomiııdaııg içiııdeki 
yurıseveı·ler, iki parti arasıııda acileıı işbiı·l iğin iıı sağlaıımasıııı talep 

• • • 
ediyorlar. Dolayısıyla, Uç Halk Ilkesi'ııin özüııün yeniden caıılandırıl-

• 

ması ve eski haline geıiı·i lmesi ve iki parıiııiıı Mill iyetçilik Ilkesi'ne, 
• 

yaııi milli bağıınsızlık ve kurtuluş için mücadeleye, Demokrasi Ilke-
si'ne, yani ülke içiııde demokrasi ve özgürlükleriıı sağlanmasına, Hal
kın Refahı İlkesi'ne, yani halkııı yaşama koşullarının düzeltilmesine 
uyguıı olarak işbirliğiııe girişmesi ve bu ilkeleriıı kararlılıkla uygulan
ması için halka önderlik etmesi, Çin Devrimi'nin tarihi ihtiyaçlarıyla 
ıamameıı uyum içindedir. Bu, Komünist Parı isi'nin bütün üyeleri ta
rafından iyice kavranmalıdır. Komünistler, burjuva-demokratik dev
rimi aşamasından geçerek ulaşacakları sosyalizm ve komünizm ülke
lerini hiçbir zaman terk etmeyeceklerdir. Çin Komünist Partisi'ııin 
kendi siyasi ve iktisadi programı vardır. Azami programı, Üç Halk İl
kesi'ndeıı farklı olan sosyalizm ve komünizmdir. Demokratik devrim 
dönemi programı bile Çin'deki diğer herhangi bir partiııin programın
dan daha kapsamlıdır. Fakat Komünist Partisi'nin demokratik devrim 
programı ile Guomiııdang'ın 1 .  Milli Koııgresi tarafından ilan edilen 

1 6  Sun Yatsen'in 1 924'te yeniden örgüt lemesi üzerine Guonıindang, çeşitli sınına
rın devriınci bir ittifakı lıaline geldi ve Konıünist Partisi üyeleri bireysel olarak 
Guoıııindang'a katıldı lar. l 927'de devri ıııe ih<ıneti üzerine Guomindang, ülke 
çapıııc.l<ı "pıırti içi �enıizl ik" <ıdıııı verdiği bir lııırckete girişerek Koıııinistleri ve 
Dr. Sun Yatscn'in Uç Büyük Siyasetini samiıııiyeıle destekleyen kendi sol kıınııt 
üyelcriııin pek çoğunu katletti. O zanıanc.lan sonra. Guomindang, büyük toprak 
ağalarıııın \'C bü)•ük burjuvıızinin kar�ıdcvrimci siy<ısi partisi oldu. 

' • 
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• • • • • 
Uç Halk ilkesi prograııı ı esas ol<lrak çel işmez. Bu yiizdcıı . biz, Uç 

• 

Halk Ilkesi'ni rcddetınek bir yana, bu ilkeleri bağlıl ıkla uygulamaya 
• • 

hazırız. Ustelik. Guomiııdang'ııı btı ilkeleri bizimle beraber uygula-
masını istiyoruz ve bütün halkı, bunları yürürlüğe koyma)1a çağırıyo
ruz. Koınünist Partisi. Gtıomindaııg ve bütüıı ülke halkı birleşmeli ve 
bu üç bü)1ük aın<ıç uğruna, yani milli bağımsızlık, demokrasi ve öz
gürliik ve halkın refahı uğrtına miicadele etmelidir. 

1 3 . Geçmişteki, işçi ve köylü leriıı demokratik cumhuriyeti slo
ganımız yaııl ış mıydı? Hayır değildi. Burjuvazi ve özellikle büyük 
burjuvazi, devrinıdeıı çekilip eınperyalizmin ve feodal güçlerin des
tekçisi olduktan ve halk düşnıanı haline geldikten sonra, devrimiıı 
itici güçleri olarak sadece proletarya, köylülük ve şehir küçük bur
juvazisi kaldı .  Geride kalan tek devrimci parti ise, devriıni örgütle-

• 

mek sorumluluğunu kaçınılmaz olarak üstlenmek zorunda kalan 
Komünist Partisi'ydi. Sadece Komünist Partisi devrim bayrağını 
yüksekte tutmaya devam etti, devrimci geleneği sürdürdü, işçi ve 
köylü lerin demokratik cumhuriyeti sloganını ortaya attı ve bunun 
içiıı uzun yı l lar azimle mücadele etti. Bu slogan, demokratik dev
rim göreviyle çelişmiyor, tam tersine bu görevi kararlıl ıkla yerine 
getirdiğimizi gösteriyordu. Mücadelemizde benimsediğimiz siyase
tin tek bir noktası bile bu göreve aykırı değildi. Toprak ağalarının 
topraklarına el konması ve sekiz saatlik işgünü için mücadelemiz 
de dahil olmak üzere siyasetimiz, hiçbir zaman kapitalist özel mül
kiyet sıııırlarının dışına çıkmadı. Siyasetimiz, o sırada sosyalizm 
uygulamasına geçmek değildi. Bugünkü demokratik cumhuriyetin 
bileşimi nasıl olacaktır? Proletarya, köylülük, şehir küçük burjuva
zisini ve milli ve demokratik devrimi onaylayan herkesi kapsaya
cak; demokratik cumhuriyet, bu sınıfların milli ve demokratik dev
riındeki ittifakı olacaktır. Buradaki belirgin özellik, bu ittifaka bur
juvaziııiıı de dahil edilınesidir. Buııun nedeııi de, günüınüz koşulla
rında burjuvazinin tekrar bizimle işbirliği yapma ve Japonya'ya kar
şı direııişe katılma olasıl ığının bulunmasıdır. Dolayısıyla proletarya 
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partisi oııları itmemeli, tam tersiııe çağırınalı ve Çiıı Devriıni'ııi iler-
• • 

!etmek içiıı ortak mücadelede onlarla ittifakı caıılandırmalıdır. Ulke 
içindeki silahlı çatışmaya son vermek için Komüııist Partisi toprak 
ağalarıııın toprağına zorla el koymak siyasetini terk. etmeye istekli
dir ve toprak sorununu, yeni demokratik cumhuriyetin inşası sıra
sında yasal yoldan ve diğer uygun yollardan çözmeye hazırdır. Çö
zülmesi gereken ilk soruıı , Çin toprağının Japonlarııı mı, yoksa Çin
l i lerin mi sahip olacağı sorunudur. Köylüleriıı toprak sorununun çö
zümü, Çin'in savunulmasıııa bağlı olduğuna göre, toprağa zorla el 
koyma yöntemini bırakıp başka uygun yollara başvurmamız mutla
ka gereklidir. 

Geçınişte işçi ve köylülerin demokratik cumhuriyeti sloganını 
ortaya atmamız doğruydu, bugün bundan vazgeçmemiz de gene 

• 

doğrudur. 
14.  Düşmana karşı ortak direniş amacıyla, milli birleşik cephe

yi kurmak için bazı iç çelişmeleri doğru bir şekilde çözmek gerek
lidir. Buradaki ilke, çözümün Japonya'ya karşı ınill i  birleşik cephe
niıı zayıflamasına ve daralmasına değil, güçleıımesine ve genişle
mesine hizmet etmesidir. Demokratik devrim aşamasında sınıflar, 
partiler ve siyasi gruplar arasındaki çelişme ve mücadelelerin önü
ne geçmek mümkün değildir, fakat birliğe ve Japonya'ya karşı dire
nişe zararlı olan (iç savaş, siyasi partiler arasındaki düşmanca çatış
malar, yerel ayrılıkçılık, bir yandan feodal, siyasi ve iktisadi baskı, 
öte yandan direniş için zararl ı qlan isyan ve aşırı iktisadi talep siya
seti vb.) mücadelelere son verınek ve birliğe ve Japonya'ya karşı di
reııişe yararlı olan mücadelelere devam etmek (eleştiri özgürlüğü 
ve siyasi partileriıı bağımsızlığı, halkın iktisadi ve siyasi koşul ları
nııı düzeltilmesi içiıı verileıı ınücadeleler vb.) hem mümküıı hem de 
zoruııludur. 

1 5 .  Japoııya'ya karşı bir nı il l i  birleşik cephe ve bir birleşik dc
ınokratik cuınlıuriyet içiıı mücadele genel görevi içiııde Kızıl Oı·
du'ııuıı ve Japoııya'ya karşı üs bölgesinin göı·evleri şuıılardır: 
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. .  

( l )  Japonya'ya karşı savaş1 11 koşulları11a uymak içi11, Kızıl Or
du, derhal, Milli Devrimci Ordu iç iı1de ye11iden örgütlenmeli 
ve keı1di askeri, siyasi ve kültürel eğitim düzeyi11i yükselterek 
bu savaş içiı1de örnek bir ordu haline gelmelidir. 
(2) Üs bölgemiz, devletin ayrılmaz bir parçası olmalı, yeni ko
şullar altında keı1di demokratik sistemini uygulamalı, barışı 
koruma müfrezelerini yenide11 örgütlemeli, hainleri ve yıkıcı
ları temizlemeli, direniş ve demokrasi içi11 örnek oluşturacak 
bir bölge haline gelmelidir. 

' 

(3) Bu bölgede .gerekli ekonomik inşa faaliyeti yürütülmeli ve 
halkın yaşama koşulları düzeltilmelidir. 
(4) Gerekli kültür çalışması yürütülmelidir . 

Onderli_k Sorumluluğumuz 

16 .  Belli tarihi koşullarda emperyalizme ve feodalizme karşı 
mücadeleye katılması mümkün olan Çin burjuvazisinin, iktisadi ve 
siyasi zayıfl ığında11 dolayı başka tarihi koşullarda yalpalaması ve 

• 

ihanet etmesi Çin tarihinin doğruladığı bir yasadır. işte bu yüzden, 
Çin'in emperyalizme ve feodalizme karşı burjuva-demokratik dev
riminin burjuvazi önderliğinde değil de a11cak proletarya öı1derli
ğinde tamamlanabilecek bir görev olduğu, tarihin hükmüdür. Bu
nun da ötesi11de, burjuvazinin tabiatında var olan yalpalamanın ve 
sebatsızlığı11 üstesinde11 gelmek ve devrimin yeni lgisini önlemek, 
ancak, demokratik devrimde proletarya11ın aziın ve kararlıl ığını tam 
olarak ortaya koymasıyla mümkün olabilir. Proletarya mı burjuva
zini11 ardı11da11 gidecek, yoksa burjuvazi mi proletaryanın'? Çiı1 
Devrimi'ndeki bu önderlik etme soruınluğu ko11usu, devrimin zafe
riııi ya da ycııi lgisiııi l1elirlcyecck oları ki l i t soruııdur. 1 924- 1 927 
tecrübesi, devrinıiıı, burjuvaziıı in proletaryaııııı siyasi öııderliğiııi 
izlediği zaınan ileri gittiğiııi, Koınüııist Part isi'ıı in hatası yüzüııden 
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proleıaryaıı ııı bLırj Lıvaziııiıı siyasi kuyruğLı hal iııe geldiği zaman ise, 
yenilgi)1e uğradığıııı göstermektedir. 1 7  Tarihin bu kesitiııiıı yeniden 
yaşamasıııa izin verilmemelidir. Bugünkü koşullarda proletaryanın 
ve oııuıı partisinin siyasi önderliği olmadan Japonya'ya karşı bir 
milli birleşik cepheyi gerçekleştirmek, barış, demokrasi ve silahl ı  
direııiş hedeflerine ulaşınak, aııayurdu savunmak ve birleşik bir de
mokratik cumhuriyet kurnıak olanaksızdır. Bugün, Guomidang'ııı 
temsil ettiği burjuvazi lıalil çok pasif ve ıutuciıdur. Komünist Parti
si'ııin başlattığı Japoııya'ya karşı birleşik cepheyi kabul etmekte 
gösterdiği uzuıı kararsızlık, bunun kanıtıdır. Bu  duruın, proletarya
nın ve onun p<lrt isiniıı siyasi önderlik konusuııdaki soruınluluğunu 
artırmaktadır. Japoııya'ya karşı direnme ve milleti kurtarmada ge
nelkurmay göreviııi yapmak, Koınünist Partisi'niıı vazgeçemeyece
ği bir sorumluluk, üzerindeıı atamayacağı bir yükümlülüktür. 

1 7 .  Proletarya, partisi aracıl ığıyla, ülkedeki bütüıı devrimci sı
nıflara siyasi bakımdaıı nasıl önderlik eder? B irincisi, tarihi gelişme 
sürecine uygun temel siyasi sloganları öne sürer ve bu siyasi slo
ganları gerçekleştirmek amacıyla her gelişme aşaması ve olaylarda
ki her önemli dönemeç için eylem sloganları ortaya atar. Örneğin, 
''Japonya'ya karşı birleşik cephe'' ve "birleşik demokratik cumhuri
yet'' temel sloganlarını öne sürdük, ama aynı zamanda ''iç savaşa 
son verelim'', ''demokrasi için mücadele edelim'', ' 'silahlı direnişi 
sürdürelim'' gibi bütün mil lettin hep birlikte harekete geçmesi için 
somut hedefler gösteren sloganlar da öne sürdük. Böyle somut he
defler olmazsa, siyasi önderlik söz konusu olamaz. İkiııcisi, bütün 
ülke somut hedefler uğruna harekete geçtiği zaman, proletarya 'le 
özellikle onun öncüsü Komünist Partisi, bu hedeflere u laşmada 
gösterdiği sınırsız coşkunluk ve bağlıl ık ile örııek olmalıdır. Japon
ya'ya karşı milli birleşik cephenin ve demokratik cumhuriyetin bü
tün görevleriııi yeriııe get irıne mücadelesiııde komünistler, en uzak 

1 7  Burad;ı. l 927'ııin ilk )'arısında Parti Merkez Konıitesi'niıı oporıünisı önderl iği 
tar;ıfın<l;ııı \ ;ır;ı t ı l ;ın <luruııı k;ıstedilmektedir. -
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görüslii .  en fcdt1kar. cıı kararlı. dtırunıtı değerlcııdirınedc cıı az öıı-� > � 

)'t1ı·gılı olınal ı ,  kitlelcriıı çoğuııluğuna dayaııınalı ve oıı larııı desteği
ni kazanınalıdırlar. Üçüncüsü , Komünist Partisi müttefikleriyle 
doğru ilişkiler ktırınalı ve oıılarla itt i l'akını geliştirip sağlamlaştır
ınalıdır: bir yaııdan da belirlediği sİ)1asi hedeflerdeıı asla vazgeçme
ıııe i lkcsiııe btığlı kalmalıdır. Dördüııcüsü, Komüııist Partisi'ııiıı saı·
larıııı genişletıneli ve partiıı in ideolojik birliğini ve sıkı disipliniııi 
korumtılıdır. Komüııist Partisi bütün buııları yaparak bütün Çin'de
ki halk kitleleriııe siyasi önderlik görevini yerine getirebilir. Bunlar, 
siyasi öııderliğimizi güvence alt ına almanın ve devrinıin, ınüttefik
lcriınizin yalpalaınaları yüzüııdeıı sekteye uğramad<ııı ııihai zafere 
ulaşmasıııı sağlamanııı teınelidir . 

• 

1 8 . iç barış gerçekleştirildiği ve iki parti arasında işbirliği kuru l-
duğu zaman, Guomiııdang rejimiyle uzlaşmaz bir rejimin sürdürül-

• 

mesi çizgisine uyguıı olarak beııimsediğimiz mücadele, örgütlenme 
ve çalışma yöntemleriniıı değiştirilmesi gerekecektir. Değişiklikler, 
esas olarak, askeri biçimlerin barışçı biçimlere ve illegal biçimlerin 
legal biçiınlere dönüşınesi şeklinde olacaktır. Bu değişikliklerin ya
pı lması kolay olmayacaktır ve birçok şeyi yeniden öğrenmek zo
ruııda kalacağız. Böylece, kadrolarımızın yeniden eğiti lmesi, temel 
bir sorun haline gelmektedir. 

19 .  Birçok yoldaş, demkoratik cumhuriyetin niteliği ve geleceği 
konusunda sorular sormaktadır. Cevabımız şudur: Sınıf niteliği açı
sındaıı cumhuriyet, bütün devrimci sınıfların bir ittifakı olacaktır; 
geleceği açısından ise cumhuriyet, sosyalizme doğru ilerleyebilir. 
Bizim demokratik cumhuriyetimiz, proletaryanın önderliğinde sür
dürülen silalll ı  milli direniş içinde ve yeni u luslararası koşullarda 
(sosyalizmin Sovyetler Birliği'nde zafere u laştığı ve dünya devri
minde yeııi bir döneınin yaklaştığı koşullarda) kurulacaktır. Bundan 
dolayı ,  toplumsal ve ekoııomik bakımdan hala burjuva-demokratik 
bir devlet olmasına karşııı, gene de s ıradan burjuva cumhuriyetle
riııdeıı farklı olacaktır; çünkü somut olarak siyasi açıdaıı bu cumhu-

379 



riyet, işçi sınıfının, köylülüğün, küçük burjuvaziı1in ve burjuvaziııin 
ittifakına dayanan bir devlet olmak zorundadır. Dolayısıyla, cum
huriyetin geleceği açısından şunu söyleyebiliriz: Bu cumhuriyet, 
kapitalizm yönünde gelişebileceği gibi ,  sosyalizm doğrultusunda 
da gelişebilir ve Çin proletaryasının partisi, bu ikinci olasılığın ger
çekleşmesi için büyük bir çaba harcamalıdır. 

20. Kapalı-kapıcılık ve maceracılığa karşı ve aynı zamanda kuy
rukçuluğa karşı mücadele, partinin görevleriı1in yerine getirilmesi 
açısından zorunludur. Kitle hareketleriı1de partimiz öteden beri ka
palı-kapıcılık, kibirli sekterlik ve maceracılık eğilimleriı1i taşımış
tır; bu çirkin eğilim Japonya'ya karşı milli birleşik cepheyi kurma
da ve geniş kitleleri kazanmada partiye ayakbağı olmaktadır. Bu  
eğilimi, tek tek her çalışma alanından söküp atmak kesinlikle zo
runludur. Biz şunu istiyoruz: Çoğunluğa dayaı1ın  ve durumu bir bü
tün olarak ele alın. Burjuva reformculuğu11un proletarya saflarında
ki yansıması olan Cen Duslu türünden kuyrukçuluk,. partide hiçbir 
şekilde yeniden canlanmamalıdır. Partinin sııııf tutumunu yozlaştır
mak, onun belirleyici özelliklerini bulandırmak, işçilerin ve köylü
lerin çıkarlarını burjuva reformcu luğunun ihtiyaçlarına uyacak şe
kilde feda etmek devrimi kesinlikle yenilgiye götürecektir. Biz sağ
lam devrimci siyasetlerin uygulanmasını ve buı·juva-demokratik 
devriminin kesin zaferi için çaba harcanması11ı istiyoruz. Yukarıda 
sözünü ettiğimiz eğilimleri yenmek için bütün partinin Marksist
Leninist teorik ·aüzeyini yükseltmek kesinlikle zorunludur; çünkü, 
Çin Devrimi'ne zafer yolunu gösterecek olaıı tek pusula Marksizm
Leninizmdir. 
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MİLYONLARCA KİTLEYİ JAPONYA'YA KARŞI 
MİLLİ BİRLEŞİK CEPHEYE KAZANIN* 

7 Mayıs 1937 

Yoldaşlar! Son birkaç gün içinde yapılan tartışmalar sırasında 
''Japonya'ya Karşı Direnme Döneminde Çin Komünist Partisi'nin 
Görevleri'' adlı raporumu onayladığınızı ifade ettiniz. Sadece bir
kaç yoldaş değişik görüşler i leri sürdüler. Bu  farkl ı  görüşler olduk
ça önemli olduğundan, kapanış konuşmamda bazı diğe( sorunları 
ele almadan önce, bunlar üzerinde duracağım. 

Barış Sorunu 

Partimiz hemen hemen iki yı l  boyunca iç barış için mücadele et
ti .  Guomindang Merkez Yürütme Komitesi'nin 3.  Genel Toplantı
sı'ndan sonra, barışın elde edildiğini, ''barış için mücadele'' dönemi
nin sona erdiğini ve yeni görevin ''barışı sağlamlaştıııııak'' olduğu-

• 

nu açıklamıştık. Aynı zamanda, bu yeni görevin, ''demokrasi uğru-
na mücadele" i le ilgili olduğunu, yani demokrasi için mücadele 
ederek barışın sağlamlaştırılması olduğunu da belirtmiştik. Ancak 
bazı yoldaşlar bu görüşümüzün geçersiz olduğunu söylüyorlar. 
Bundan da, onların ya tamamen karşıt görüşte oldukları ya da iki 

* Bu makale, Mao Zedung Yoldaş'ın, Çin Komünist Panisi'nin 1 937 Mayıs'ındaki 
Mill i Konferansı'nda yaptığı kapanış konuşn1asıdır. 
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e:öı·üs ar<ısııı(fa hocal<ıdıkları soııucu çıkar. Çüııkü onlar söyle divor-'- > .) � 

laı·: ''Japoııya geriliyor' ve Nancing her zamankindeıı daha fazla 
yalpalıyor: iki ülke ar<ısındaki çelişıııe hafifliyor ve ülke içiııdeki 
çelişıne keskiııleşiyor." Elbette ki, bu değerleııdirıııeye göre yeni bir 
aşama ve )1eıı i bir görev söz koııusu değildir ve durum eski şckliııe 
döıımüş ya da halta kötüleıııiştir. Beııce bu görüş yaıı l ışıır. 

Barışııı elde edildiğiııi söylerkeıı onuıı sağlaııılaştırıldığııı ı  kas
tetıııiyoruz: tanı tersiııe, sağlaııılaşı ırılmadığıııı söyledik. Barışııı 
sağlanmasıyla sağlaııılaşıırılması iki ayrı şeydir. Tarih bir süre için 
akışıııı değiştirebilir ve Japoıı eıııperyalizıııiııiıı, haiıılerin ve Japoıı
ya yaıı l ısı grubun varlığı nedeniyle barış bazı eııgellerle karşılaşa
bilir. Fakat, Siaıı Olayı'ndaıı sonra barışın sağladığı ve bu barışın 
birçok etkeııiıı bir soııucu olduğu bir gerçektir (Japonya'ııın temel 
siyaseti olan istila siyaseti, Sovyetler Birliği'nin ve aynı zamanda 

• 
Ingiltere, Amerika B irleşik Devletleri ve Fransa'nın, Çin'de iç barı-
şın kurulması yönündeki olumlu tavırları, Çiıı halkının baskısı, Ko
müııisı Part isi'nin Sian Olayı sırasında izlediği barış siyaseti ve iki 
rej inı arasındaki düşmanlığa son verme siyaseti, burjuvazi içiııdeki 
farkl ılaşma, Guomindang içindeki farkl ı laşma vb). Barış yapmak 
ve barışı bozmak sadece Çaıı Kayşek'in elinde olan bir şey değildir. 

1 Japon en1peryalistleri S ian Olayı'ndan sonra Guon1indang yetkil i lerini yeniden 
kurulmakta olan iş banşı bozn1aya ve şek il lenmekte olan Japonya'ya karşı mill i 
birleşik cepheyi dağıtmaya zorlamak için bazı geçici uzlaşma girişimlerinde bu
lundular. Denetinıleri altında bulunan iç Moğolistan sahte özerk hükünıeıinin, 
biri 1 936 Aralık'ında diğeri de l 937 Mart'ında oln1ak üzere iki mesaj yayınlaya
rak Nancing'deki Guomindang Hükün1eti'ne bağl ıl ığını belirtmesini sıığladılar. 
B izzat Japon Dışişleri Bakanı Sato, açıkça Çan Kayşek'i överek sahıekfırca Ja
ponya'nın Çin'le olan i l işkilerini düzelteceğini ve Çin'in siyasi birliğe kavuşma
sına ve ekonoı11ik bakımdan kalkınmasına yardım edeceğini ilan etti. Ayrıca Ja
ponya, Japonya'daki büyük para babalarından biri olan Kenji Kodan1a'nın baş
kanlığındaki bir sözüm ona Ekonomik Araştıı ıııa Grubu'nu, Çin'in "n1odem bir 
devlet örgütü kumıasına" y<1rdın1cı olmak üzere Çiıı'e gönderdi .  Bu ç<th<tl<ır sal
dırının yolunu hazırlıyordu ve "Sato diplomasisi" diye adlaııdırılıyordu. Japon 
emperyalistleri11in alöatı11acalarına kananlar ise bunları, "Japonya açısıııdaıı bir 
geri çekiln1e" olarak nitelendi riyorlardı. 
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Barışı bozınak iç iıı birçok güce karşı savaşrn<ık ve J<ıpoıı ernperya
l ist leriııe ve Japoıı yanlısı gruba yaklaşınak zoruııda kalacaktır. Ja
poıı emperyalistleriııiıı ve Japoıı yaıı lısı grubuıı hiilii Çin'deki iç sa
vaşı sürdürmek istedikleriııe hiç kuşku yoktur. Barışın henüz sağ
laınlaştırılmaınış olmasının nedeııi de işte budur. Bu durumda " iç 
savaşa soıı'' ve ''barış için mücadele'' şekliııdeki eski sloganlara 
döııınek yeriııe, bi ı· adım daha atarak, "deınokrasi için mücadele 
edeliın" şekl iııdeki yeni slogaıı ı beııiınsememiz gerektiği sonucuııa 
vardık, çünkü iç barışı sağlaınlaşı ırınaıı ı ıı ve Japoııya'ya karşı diren
me savaşıııı gerçekleştirmeııiıı tek yolu budur. ' 'Barışı sağlanı laşt ı 
ralım'', ' 'deınokrasi için mücadele edcliııı" ve "silahlı direnişi yürü
telim'' şekliııdeki , birbiriyle sıkıca il işkil i üç slogaııı ııiçin ileri sü
rüyoruz? Bu sorunun cevabı şudur: Çüııkü biz devrimi i lerletmek 
istiyoruz ve koşullar da buna elveriyor. Yeni aşamayı ve yeııi göre
vi inkar edenler, Guomiııdaııg' ın  ''değişmeye başladığını '' ve gene 
ayııı mantıkla son bir buçuk yı ldır barış için mücadele eden bütün 
güçlerin elde ettiği başarıları da inkar edenler, bir santim bile i ler
leyemeyecek ve daha önce bulundukları noktada kalacaklardır. 

Bu  yoldaşlar ııiçi ıı bu kadar yaıı l ı ş  bir değerleııdirme yapıyor
lar? Çünkü oıı lar bugünkü durumu değerlendirirken temel olgu
lardan değil ,  bazı s ınır l ı  ve geçici olgu lardan yola ç ıkıyorlar (Sa
to'nun siyaseti ,  Suçov davası ,2 grevlerin bastı r ı lması, Kuzeydoğu 
Ordusu'nun doğuya nakledi lmesi) ,  3 General Yaııg Huçeng'in dış 
2 1 937 Nisan'ında Suçov'daki Guomindang Yüksek Mahkenıesi, 1 936 Kasını'ında 

Şanghay'da tutuklanan Şen Cümru'yu ve Ja'ponya'ya Karşı Direnme ve Mil leti 
Kurtarma Hareketi'nin diğer altı önderini yargıladı. Bunlar, gerici Guomindang 
yetki l i lerinin eskiden beri bütün yurtsever hareketlere kara çalmak için kul lana
geldikleri "Cunıhuriyeti tehlikeye atmak" iddiasıyla suçlandılar. 

3 Kuzeydoğu Ordusu, S ian Olayı'ndan önce Şensi ve Gansu eyaletlerinin sınınnda 
bulunuyordu ve Kuzey Şensi'deki Kuzey Ordu'yla doğrudan doğruya i l işki ha
lindeydi. Kızıl Ordu'nun büyük ölçüde etkisinde kalarak daha sonraları Sian'da
ki darbeyi gerçekleştirdi. 1 937 l\1art'ında, Kuzeydoğu Ordusu doğuya, Heıı•ın ve 
Anhuy eyaletlerine gitmek zorunda bırakıldı . Bu, Kuzeydoğu Ordusu'nun Kızıl 
Ordu'yla ilişkisini kesnıek ve safl<tnııda ayrı lık çıkamıak için Guonıindang geri
cileri tarafından alınan bir önlenıdi. 
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seyahati4 vb.) ve dolayısıyla karamsar bir manzara çiziyorlar. Biz, 
Guomindang'ın değişmeye başladığını ve aynı zamanda henüz ta
mamen değişmediğini söylüyoruz. Bizler ve halk yeni çabalar -da
ha fazla ve daha büyük çabalar- harcamadan Guomindang'ın son 
10  yıldaki gerici siyasetinin tamamen değişmesi beklenemez. Çoğu 
kez Guomindaııg'ı ağır bir şekilde mahkum eden ve Sian Olayı sı
rasıııda Çan Kayşek'i öldüımemizi ve ''savaşarak Tungguan'dan 
çıkmamızı"5 öneren çok sayıda sözde ''solcu'' kişi, şimdi, barışın el
de edilmesindeıı hemen sonra, Suçov davası gibi olaylar meydana 
gelince şaşırıyorlar ve ''Çan Kayşek niçin hala böyle şeyler yapı
yor?'' diye soruyorlar. Onlar, komünistlerin ve Çan Kayşek'in birer 
Tanrı ya da çevrelerinden tecrit olmuş bireyler değil de, bir partinin 
ya da bir sınıfın mensupları olduklarını kavramalıdırlar. Komünist 
Partisi, devrimi adım adım i lerletebilir, fakat ü lkedeki bütün kötü
lükleri bir gecede temizleyemez. Çan Kayşek ve Guomindang de
ğişmeye başlamışlardır, ancak halk büyük bir çaba gösterrı:ıedikçe 
son 1 0  yılın birikmiş pisliğinin derhal temizlenemeyeceği açıktır. 
Biz, eğilimin barış, demokrasi ve direnme yönünde olduğunu söy
lüyoruz; fakat bu, eski kötülüklerin, yani iç savaş, diktatörlük ve di-

4 General Yang Huçcng, Çang Sueliang'la birlikte Sian Olayı'nı gerçekleştiren, 
Çin'in kuzeybatısındaki bir askeri önderdi. Böylece bu olayın önderleri, isimleri 
birleştirerek halk tarafından "Çang-Yang" diye anılırlardı. Çan Kayşek salıveril
diği zaman Çang onunla beraber Nancing'e gitti, fakat derhal tutuklandı. 1 937 
Nisan'ında, Yang da Guomindang gericileri tarafından görevinden alındı ve yun 
dışına gitmek zorunda bırakıldı. Direnme Savaşı başladığı zaman Yang, Çin'e 
dönerek görev istedi, ancak Çan Kayşek tarafından tutuklanarak hayatının geri 
kalan kısn1ını hapiste geçirdi. 1 949 Eylül'ünde Halk Kurtuluş Ordusu, Çungking 
yakınlarına doğru ilerlerken, Guomindang onu bir toplama kampında katlettirdi. 

5 Şensi, Honan ve Şansi sınınndaki Tungguan stratejik öneme sahip bir geçittir. Si
an Olayı meydana geldiğinde Guomindang askerleri esas olarak Tunguan'ın do
ğusunda bulunuyordu. Partideki, Çang Guotao gibi bazı "solcu"lar, o sırada Kı
zıl Ordu'nun "s;ıv;ışa s;ıvaşa Tunguan'ı yarıp geçmesini" istiyorlardı. Bu Kızıl 
Ordu'nun Guon1ind;ıng a.�kerlerine karşı taarruza geçn1esi gerektiği anlamına 
geliyordu. Bu öneri, Merkez Komitesi'nin Sian Olayı'nın barışçı bir çözüme 
ulaştırılma.\ ı yolundaki siyasetine aykırıydı. 
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reıımenıcııin hiçbir çııhtı htırc<ıııınaksızı ıı ort;ıdıııı ktılktıcağı ıııı laını
ııa gelıııez. Biz eski kötülükleri. eski pisl i kleı·i ııııctık mücacleleyle, 
sıkı bir çalışnıayla ve uzun bir süre içinde ortadtııı kaldırabil ir. de\1-
rimiıı gcrilemesiııi ve hatta karşılaşacağı )'eııilg i leri öııleyehiliriz . 

"B izi kesiıı l iklc )'Ok ct ınck isti)1orlar." Çok doğrtı. oıılar lıcr zıı
maıı bizi yok ctıneye çal ışıyorlar. Bu değerleııdirıııeııiıı dcığı·tı luğtı
ııu taınaıneıı kabul edİ)'Ortıııı ''e gerçekteıı de hu ııokta)'t gö,ı:deıı ka
çırmak içiıı iıısaııııı deriıı bir uykuda olıııası gerekir. Aıııa htıradaki 
soruıı, bizi yok etme;·e çal ışırkeıı kul laııdıkları )'Öıı teınlerde bir de
ğişiklik olup olıııııdığıdır. Beııcc olıııtıştur. Değişiklik. sava� ve kat
l ianıdaıı reform ve ıı ldat ınacaya , sertlik siyaset iııdeıı ytıınuşaına si
yaset i ııe , askeri bir siyaset ten s iyasi bir siyıısete doğrudtır. Nedcıı 
böyle bir değişiklik oldu'? Japoıı emperyal izın i i le karşı karşı)1a ka
laıı burjuvazi ve Guomiııdaııg, proletarya ile biziın burjtıvazi ile 
yapınak istediğimiz gibi bir ittifaka zorlanmaktadır. Soruııu değer
lendirirken bu ııoktadaıı hareket etmeliyiz . Aynı şekilde uluslarara
s ı  alanda, Fransız hüküıneti Sovyetler B irliği'ııe karşı düşınanlık si
yasetiııi değiştirmiş ve onunla ittifak yapmaya başlamışt ır.6 Ülke 
içiııdeki göreviıniz, askeri bir görev olmaktan çıkarak siyasi bir gö
rev ha!ine gelmiştir. Bizim tertiplere ve entrikalara ihtiyac ımız yok
tur; bizim amacıınız, burjuvaziniıı ve Guomindang'ııı direnmeden 
yana o laıı bütün üyeleri ile birleşerek ortak bir çabayla Japon em
peryalizmini yeııilgiye uğratmaktır. 

6 Ekim Dcvrinıi'ndcn slınra uzuıı bir süre Fransız empery;ılistleri, Scıvyetler Birli
ği'ne k;ırşı düşmanca bir siyaset izlediler. Fransız Hükünıeti 1 9 t 8  yıl ından 1 920 
yılına kad;ır on dört devletin Sovyetler Birliği'ne karşı giriştiği si lahlı nıüdahale
ye etkin bir şekilde katıldı ve bu nıüdahaleııin yenilgiye uğr;ımasından sonr;ı bi
le, Sovyeıler Birliği 'ni tecrit etme gerici siyaseıiııi sürdürdü. Fr;ııısa, ancak t 935 
M;ıyıs'ınd;ı. Scı\')'Clelcr Birl iği 'nin yüriiltüğü h;ırış si)'<ıscı iıı i ıı Fr;ııısız lı;ılkı ar;ı
sınd;ıki etkisiyle ve N;ızi Alnı;ıııyası'nın s;ıldırı ıelıdidi- k;ırşısıııda, Scıvyetler Bir
liği ')•lc bir k;ırşılıklı y;ırdıııılaşııı;ı anılaşnı;ısı ) ;ıpt ı. ;ıııc;ık Fr;ınsa'd;ıki gerici 
hükünıet bu ;ınıl;ışıııanın kcışull;ırına U)'madı .  
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Demokrasi Sorunu 

' 'Demokrasiye ağırl ık vermek ya11l ışt ır; ağırl ık sadece Japon
ya'ya kaı·şı dire11ıneye vcrilınelidir. Japo11ya'ya karşı doğrudan eyle
ınc geçilmedikçe, demokrasi hareketi diye bir şey olamaz. Halkın 
çoğunluğu deınokrasi değil, sadece Japonya'ya karşı dire11iş istiyor 
ve iht iyaç duyulaı1 şe)', ye11i bir 9 Aralık Hareketi'dir."7 

• • 

Oı1ce birkaç soru .sormaına izin veri11 .  Bunda11 önceki aşamada 
(ya11i I 935 'teki 9 Aral ık Hareketi'11deı1 1937 Şubat' ındaki Guomi11-
da11g Merkez Yürütıne Komitesi'11i 11 3.  Ge11el Toplaı1tıs1 ' 11a kadar) 
halkı11 çoğunluğu11un istediği şeyi11 iç barış değil de, sadece Japo11-
ya'ya karşı direnme olduğu söyle11ebi lir ıni? İç barışı vurgulamak o 
gü11 içiı1 yaı1lış mıydı? Japonya'ya karşı doğruda11 eylem olmadan 
bir iç barış hareketi olaı1aksız ınıydı? (S ia11 Olayı ve Guomiı1dang 
Merkez Yürütme Komitesi'11i11 3 .  Genel Toplantısı Suyyuaı1'daki di
renişi11 sona ermesiı1deı1 sonra yer aldı ve bugün de hala, Suyyua11 
direnişi ya da 9 Aralık  Hareketi gibi bir olaya rast lanmış değildir.) 
Japoı1ya'ya direı1mck için iç barışın var olması gerekt iği11 i ,  iç barış 
olmaksızın Japoı1ya'ya karşı direı1me olaınayacağ1 11 1 ,  iç barışın di
renmenin bir koşulu olduğuı1u herkes biliyordu. 9 Aralık Hareke
ti'yle başlayan ve Guoıninda11g Merkez Yürütme Komitesi'ni11 3. 
Ge11el Toplantısı 'yla biten bir ö11ceki aşamada Japoı1ya'ya karşı yü
rütüleı1 bütü11 faaliyetler, ister dolaylı ister dolaysız olsun, Japon 
aleyhtarı hareketin o gü11 kavranacak halkası ,  o gün en ö11emli şey 
ola11 iç barış için verile11 mücadelede yoğunlaşıyordu. 

Aynı  şekilde bugünkü yc11i aşamada demokrasi ,  Japo11ya'ya kar
şı direnme için en öı1emli şeydir ve deınokrasi için çalışmak, Japoı1-
ya'ya karşı direniş içiı1 çalışınak demektir. Tıpkı  direı1ıne ile iç ba
rış111 ve demokrasi ile iç baı·ışıı1 birbirleriı1c bağl ı  olduklaı·ı gibi, di
rcıı iş ile dcınokrasi de birbirlcri11c öyle bağ l ıdırlaı·. Dcınokrasi ,  di-

7 9 Ar<ılık 1 9.�5"te Pekin'c.lcki (iğrcııc ilcriıı Çiıı Kcıııı üııisı Panis i 'ııiıı tiııdcrlik eıtiği 
• 

}'Urt,c\•er gtisterisi.  iç s<ıv<ışın scına cııııcsiııi ve J ;ıpoııy<ı"y;ı k<ırşı s i l<ılı l ı  d ireııişc 
gcçi lıııcsiııi t<ılcp cc1cıı bu lıarc�cı ülke ç<ııııııc.l<t clcsıck s<ığl <ıc.l ı .  
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renişin güvencesidir, diğer taraftaıı direııiş, demokrasi hareketinin 
geliştirilmesi için elverişli koşulları yaratabilir. 

Yeni aşamada Japonya'ya karşı doğrudan ya da dolaylı birçok 
mücadele verileceğini umuyoruz ve gerçekten de bunlar verilecek
tir. Bu mücadeleler direııme savaşına güç verecek ve demokrasi ha
reketini büyük ölçüde destekleyecektir. Ancak, tarihin bize yükledi
ği devrimci göreviıı çekirdeği ve özü, demokrasinin kazanılmasıdır. 
O halde demokrasiye ağırlık vermek yaıılış ınıdır? Beııce değildir . 

• 

''Japonya geril iyor, Ingiltere ve Japoııya ııeredeyse bir denge du-
rumuııa ulaşma durumuııdalar ve Nancing her zamankindeıı daha 
fazla yalpalıyor." Bu saçma kuşkuya tarihi gelişmenin yasalarını 
bilmemek yol açmıştır. Eğer Japonya'da bir devrim olsaydı ve Ja
ponya Çin'deıı gerçekten çekilseydi, dünya saldırganl ık cephesinin 
çökmeye başladığını gösteren bu olay, Çiıı Devrimi'ne yardım eder 
ve tam da bizim istediğimiz şey olurdu. O zaman ortada korkulacak 
bir şey kalacak mıydı? Ne var ki bugün durum böyle değildir. Sa
to'nun diplomatik manevraları, büyük bir savaşa hazırlık niteliğin
dedir ve büyük bir savaşla karşı karşıya bulunuyoruz. Sürdürdüğü 

• • 

yalpalama siyaseti Ingiltere'ııiıı işine yaramayacaktır. lngiltere'ı1iı1 
Japonya ile olan çıkar çatışınası bunu kesinlikle ortaya koymakta
dır. Nancing daha uzun süre yalpalamaya devam ederse, bütün mil
letin düşmanı haline gelecektir ve bizzat Nancing'in çıkarları, onun 
yalpalamayı sürdürmesine izin vermemektedir. Geçici bir gerileme 
tarihin genel yasasıııı değiştiremez. Dolayısıyla yeni aşamanın var
l ığı ya da demokrasiyi kazaiıma görevini ortaya koyma gereği red
dedilmemelidir. Zaten, Çin halkınııı çok fazla deği l ,  tersine çok az 
demokrasiye sahip olduğu herkesçe açıkça bilindiğine göre demok
rasi sloganı doğrudur. Olaylar da, yeııi aşamanın taıı ımlanmasının 
ve demokrasiyi kazaııma görevinin saptanmasınııı direnişe doğru 
atılan bir adım olduğunu göstermiştir. Olaylar i leriye doğru geliş
nıektedir; zanıaııııı akışıııı geriye çevirıneye çalışınayalım !  

"B ir milli meclise niçin bu kadar çok önem veriyoruz?'' Milli 
meclise, hayalııı bütün alaıılarını etki leyebilecek bir şey olduğu 
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içiıı, gerici diktatörlükten demokrasiye gideıı bir köprü olduğu için, 
milli savunma ile ilişkili olduğu için ve yasal bir kurum olduğu için 
öııem veriyoruz. Birçok yoldaşın öııerdiği gibi Doğu Hebey'i ve 
Kuzey Cahar'ı geri almak, kaçakçı lığa8 karşı mücadele etmek, '' ik
tisadi işbirliği ''ne9 karşı çıkmak vb. doğru şeylerdir, fakat buıılar 
demokrasi ve·bir milli meclis içiıı verilen mücadeleyle herhangi bir 
şekilde çatışmak şöyle dursun, oııu tamamlayan şeylerdir; esas so
ruıı gene de milli meclis ve halkııı özgürlüğüdür. 

Japoııya'ya karşı verilen günlük mücadeleııin ve halkııı daha iyi 
bir hayat içiıı verdiği mücadeleniıı, demokrasi hareketiyle birleştiril
mesi gerektiği doğrudur ve bu inkar edilemez. Her şeye karşın de
mokrasi ve özgürlük, bugünkü aşamada temel ve en önemli şeydir. 

Devrimin Geleceği Sorunu 

Bazı yoldaşlar bu sorunu ortaya attılar. Ben burada ancak kısa bir 
cevap verebilirim. 

Bir makale yazılırken, makalenin ikinci yarısı, ancak biriııci yan
sı tamamlandıktan sonra yazılabilir. Demokratik devrimin kararlı bir 
önderliğe sahip olması, sosyalizmin zaferinin önkoşuludur. B iz sos
yalizm için mücadele ediyoruz ve bu noktada, kendilerini sadece dev
rimci Üç Halk İlkesi ile sınırlandıranlardan ayrıl ıyoruz. Bugünkü ça
balarımız ilerideki yüce hedefimize yönelmiştir; bu hedefi gözden ka
çırırsak komünist olmaktan çıkarız. Ama bugünkü çabalarımızı gev
şetirsek, gene aynı şekilde komünist olmaktan ç ıkarız. 

B iz, devrimci geçiş teorisinin 1 0 savunucularıyız ve demokratik 
çlevrimden sosyalizme geçilmesini savunuyoruz. Demokratik devrim, 

8 Japon mallarının kaçakçı l ık yoluyla Çin'e sokulması. 
9 Burada, sözünı ona Çin-Japon ekonomik işbirliği kasıedilmektedir. 
1 O Bkz. Kari Marks ve Friderich Engels, Komünist Partisi Manifestosu, Dördüncü 

• • 
Bölünı, AYDINLIK Yayınları: Y.l. Lenin Demokratik Devrimde Sosyal 
DenıokrıL�inin İki Takıiği, On ikinci ve On üçüncü Bölümler: Sovyetler Birliği 

• • • • 
Konıünist Pa11isi (Bolşevik) Tarihi, Kısa Ders, üçüncü Bölüm, Uçüncü Kısım, 
AYDINLIK Yay ınları. 
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hepsi de demokratik cumhuriyet sloganı altında olınak üzere, birkaç 
aşamada gelişecektir. Burjuvaziniı1 ağır bastığı durumdan proletarya
nfn ağır bastığ ı  duruma geçiş, uzu11 bir mücadele sürecini kapsar. 
Önderlik için verilen bu mücadelede zafer, Komüııist Partisi'ııin, 
hem proletaryaııın, hem de köylülüğün ve şehir küçük burjuvazisi
nin siyasi bilinç ve örgüt leııme düzeyini yükseltmek için yapt ığ ı  ça
l ışmaya bağl ıdır. 

Proletaryanın en sağlam müttefiki köylülüktür, ondan soııra da 
şehir küçük burjuvazisi gelir. Önderliği ele geçirmek için bizimle 
yarışacak olan ise burjuvazidir. 

B urjuvazinin bocalamasının ve devrimde sebat etmemesinin üs
tesinden gelmek için kitlelerin gücüne ve siyasetimizin doğruluğu
na güveıımeliyiz, aksi takdirde burjuvazi, üstünlüğü ele geçirir. 

Biz, geçişin kansız olmasını  istiyoruz ve bunun için çalışmalı
yız, ancak ileride ne olacağı kitlelerin gücüne bağl ı  olacaktır. 

Biz, Troçkist "sürekli devrim'' teorisinin değil ,  devrimci geçiş 
teorisinin savunucularıyız. l 1 Biz, demokratik cumhuriyetin bütün 
gerekli aşamalarından geçerek sosyalizme u laşmak istiyoruz. Kuy
rukçuluğa karşıyız, ama aynı zamanda macerac ı l ığa ve aceleciliğe 
de karşıyız. 

Burjuvazinin devrime katılmasını, bunun geçici olacağı gerekçe
siyle reddetmek ve (yarısömürge bir ülkede) burjuvazinin Japonya'ya 
karşı olan kesimleriyle yapılan ittifakı, teslimiyetçilik olarak nitele
mek, bizim kabul edemeyeceğimiz Troçkist bir yaklaşımdır. Aslında 
bugün böyle bir ittifak, sosyalizm yolundaki zorunlu bir köprüdür. 

Kadrolar Sorunu 

Büyük bir devrimi yönetmek için büyük bir partiye ve çok sayı
da yetenekli kadroya sahip olmak gerekir. 450 milyon nüfusu olan 

• • • 
1 1  Bkz. J.V. Stalin, Leninizmin ilkeleri, Uçüncü Bölüm, Sol Yayınlan: "Ekim 

Devrimi ve Rus Komünistlerinin Taktikleri" İkinci Bölüm : "Leninizmin 
Sorunları Üzerine" Üçüncü Bölüm. 
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Çin'de, eğer önderlik küçük ve dar bir gruptan meydana gel iyorsa 
ve partinin önderleri ve kadroları dar kafalı , dar görüşlü ve becerik
siz kimselerse, tarihte eşi bulunmayan büyük devrimimizi gerçek
leştirmemiz mümkün olmaz. Çin Komünist Partisi, uzun zamandan 
beri büyük bir parti olmuştur ve gericilik döneminde uğradığı ka
yıplara karşın, hala da büyük bir partidir, birçok iyi öndere ve kad
roya sahiptir, fakat bu gene de yeterli değildir. Parti örgütlerimizi 
bütün ü lkeye yaymalı ve bilinçli bir şekilde on binlerce kadro ve 
yüzlerce yetenekli önder yetiştirmeliyiz. Bunlar, Marksizm-Le.ni
nizmi sıkı bir şekilde kavramış, siyasi bakımdan uzak görüşlü, ça
lışmada yetenekli, fedakarlık ruhuyla dolu, sorunları tek başlarına 
çözebilen, güçlükler karşısında yılmayan ve millete, sınıfa ve parti
ye hizmet etmede sadık ve kararlı kadrolar ve önderler olmalıdırlar. 
Parti ,  üyelerle ve kitlelerle olan bağlarında işte bu kadrolara ve ön
derlere güvenir ve parti ancak onların kitlelere sıkı bir şekilde ön
derlik etmelerine dayanarak düşmanı alt edebilir. Böyle kadrolar ve 
önderler bencillikten, bireyci kahramanlıktan, gösterişten, tembel
likten, pasiflikten ve sekter kendini beğenmişlikten arınmış fedakar 

• 

milli kahramanlar ve sınıf kahramanları olmalıdırlar. Partimizin 
üyelerinde, kadrolarında ve önderlerinde aranan nitelikler ve çalşı
ma tarzı işte budur. Davamız uğruna canlarını veren on binlerce 
üyenin, binlerce kadronun ve birçok yetenekli önderin bize bıraktı
ğı manevi miras işte budur. Hiç kuşkusuz biz bu niteliklere sahip ol
malı, kendimize yeniden şekil veııııede daha da iyi sonuçlar elde et
meli ve kendimizi daha yüksek bir devrimci düzeye ç ıkaııııalıyız. 

• • 

Ancak, bu da yeterli değildir; parti içinde ve ülkede birçok yeni 
kadro ve önder bulmayı kendimize görev edinmeliyiz. Devrimimi
zin geleceği kadrolara bağlıdır. S talin'in dediği gibi, ''Her şeyi kad
rolar belirler.'' 1 2  

1 2  Bkz. J .  V. Stalin, "Kremlin Sarayı'nda Kızıl Ordu Akademileri Mezunlarına Söy
lev" Mayıs 1 935. Bu söylevinde Stalin şöyle diyordu: " . . .  Dünyadaki bütün ser
mayeler içinde en değerlisi ve en belirleyici olanı insandır, kadrolardır. Şunu 
kavramalıyız ki, içinde bulunduğumuz koşullarda, "herşeyi kadrolar belirler."" 
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• 

Parti içinde Demokrasi Sorunu 

Parti içi demokrasi bu amaçlara ulaşmak için zorunludur. Eğer 
partiyi güçlendirmek istiyorsak, bütüı1 üyelerin inisiyatifiı1i hareke
te geçirınek için demokratik merkeziyetç il iği uygulamalıyız. Geri
cilik ve iç savaş döı1eminde daha fazla merkeziyetçilik vardı. Yeni 
dö11emde, merkeziyetç ilik demokrasiyle sıkı bir şekilde birleştiril
mel idir. Demokrasiyi uygulayalım ve böylece bütüı1 partide inisiya
tife yer verelim. Bütün parti üyelerinin inisiyatifini harekete geçire
lim ve böylece çok sayıda yeni kadro yetiştirelim, sekterliğin kalın
tılarını yok edelim ve bütün partide çelikten bir birlik sağlayalım . 

• 

Konferansta ve Bütün Parti içinde Birlik 

Bu konferans sırasında siyasi sorunlarla ilgili olarak dile getiri
len karşı görüşler, yapılan açıklamalardan sonra yerlerini görüş bir
liğine bıraktılar ve Merkez Komitesi'nin çizgisi ile daha ·önce bazı 
yoldaşların önderliğinde benimsenen geri çekilme çizgisi arasında
ki ayrılık da, şimdi ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. 1 3 Bu, parti
mizin çok sağlam bir şekilde birleşmiş olduğunu gösterir. Bu  birlik, 
bugünkü milli ve demokratik devrimin en önemli dayanağını mey
dana getirmektedir, çünkü bütün sınıfın ve bütün milletin birliği an
cak Komünist Partisi'nin birliği ile sağlanabilir ve ancak bütün sını
fı ve bütün milleti birleştirdiğimiz zamaı1 düşmanı yenebilir ve mil
l i  ve demokratik devrimi gerçekleştirebiliriz. 

1 3  Sözü geçen görüş ayrı lığı , Partinin Merkez Komitesi'nin çizgisi ile Çang 
Guotao"nun 1 935-36 yıllarındaki geri çekilme çizgisi arasındaydı. Bkz. bu ciltte 
"Japon Emperyalizmine Karşı Taktikler Üzerine" Not 22, s .234 . Mao Zedung 
Yoldaş, "daha önceki ayrıl ık . . .  şimdi ortad<ın kaldırılmış bulunmaktadır" 
derken, Kızıl Ordu'nun Dördüncü Cephe Ordusu'nun, Merkezi Kızı l Ordu'ya 
katılmasına değiniyordu. Çang Guotao'nun bundan sonra Partiye açıkça ihanet 
etmesi ve daha da yozlaşarak bir karşıdevrimci haline gelmesi, artık Parti çizgisi 
ile ilgili bir ayrılık olmaktan çıknıış ve ıek bir hainin faaliyeti haline gelmişti� 
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l\lily<l11 l�1rca Kit le�·i .Jap<ı11�1a'�·a Karşı 

!\·l i l l i  Birleşik Cephe�·e Kazanın 

Doğru si)1<1set iııı iziıı \'C s<ığlaın !J irl iği ıniziıı amacı, ııı il)1oıılarca � � � 
kitleyi J:.ıpoııy<t')'a karşı ın i l l i  biı·leşik cepheye kazaııınaktır. 
Pı·olctaı·)ı:.1 11 1 11 ,  köyli.ilüği.iıı ve şehir küçük bıırjuvazisiııi ıı geııiş kit
lelcı·iııiıı .  lı iziııı yi.iı·ü teceği ııı iz prop:.ıgaııd:.1. aj itasyoıı ve örgüı leıne 
ç:.ıl ı şıııal:.ıı·ıııa iht iy:.ıcı v:.ıı·dı ı-. Ayı·ıca. lıurju\1aziıı iıı Japoııya'y:.1 karşı 
olaıı kcsiııılcri i le biı· i tt il.:.ık kurabilmek içiıı de çaba gösıerıneıniz 
gerckıııcktcdiı·. P:.1rtiııi11 sİ)'asctiııiıı kit lcleı·e ınal edilmesi uzuıı ve 
k<ırarl ı bir çabayı, yı lınaz ve zorlu, sabırlı ve titiz bir çabayı gerek
ı iı·ir. Bu çaba olıııadaıı hiçbir şey elde cdeıneyiz. Japonya')'U karşı 
ııı i l l i  lıirlcş ik cephcııiıı .kuı·ulm:.ısı ve sağlaııı laştırılması, bu cepheye 
düşeıı göreviıı yeı·iııe get irilnıesi ve Çin'de demokrat ik bir cum
huriyetin kuru lması ,  ıamaıneıı biziın kit leleri kazaııma çabalarımıza 
bağlıdır. Bu çabayı harcayarak milyoıılarca ve milyonlarca kitleyi 
öııderliğimiz altında toplayabilirsek, devrimci görevlerimizi h ızla 
yerine getirebi l iriz. Zorlu bir şekilde çalışarak Japon emperyaliz
mini ınutlaka yıkacak ve mi l l i  ve toplumsal kurtuluşa kesin olarak 
ulaşacağız. 
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• 
iSPANYA HALKINA MEKTUP* 

( 1 937) 

• 

Ispa11ya halkı, S ilah Arkadaşları : 
• 

Biz, Çin Komünist Partisi, Çin Kızıl Ordusu ve Çin Sovyetleri, 
• 

ispanya Cumhuriyetçi Hükümeti'nin yürüttüğü savaşa, dünyadaki 
en kutsal savaş gözüyle bakıyoruz. Bu savaş, yalnızca İspa11yol 
halkını11 yaşamı için değil, aynı zamanda dünyanın ezilen halkları 

• • 

için de sürdürülmektedir; çünkü Ispanyol Hükümeti, Ispanyol suç 
ortakları ile birlikte düny<).nın kültür, uygarlık ve adaletini yıkmak-

• • 

ta olan Alman ve Italyan faşizmine karşı direniyor. lspanyol 
Hükümeti ve İspanyol halkı, Uzakdoğu'da Çin'in Japon faşist işgal-

• 

cileryile birlik olan ve onlara destek sağlayan Alman ve ltalyan 
faşistlerine karşı savaşıyorlar. Alman ve İtalyan faşizminden 
aldığı destek olmasaydı, Japon faşizmi, şiındiki gibi bize kuduz bir 
köpek gibi saldıramazdı. 

• 

Çin halkının savaşımının, Ispanya'daki sizin savaşımınızqan 
ayrılabileceğine inanmıyoruz. Çin Komünist Partisi ,  Japon 

• 

faşizmine karşı yürüttüğü savaşımla, siz Ispanyol halkına destek 
olmakta ve cesaret vermektedir. Çin Komünist Partisi, Çin Kızıl 
Ordusu ve Çin halkı sizin Madrit'i savunuşunuzdan, kuzey ve 
güney cephelerindeki zaferlerinizden çok duygulanmıştır. B izim 
burada, Sovyet bölgelerindeki basınımız her gün kahramanca 

• 
savaşımız üzerine raporlar ve makaleler yayımlıyor. iyice 
inanıyoruz ki, halk cephesindeki çeşitl i  partilerinizin birliği, nihai 
zaferiniz için temeldir . . .  

* Çieh Fang dergisi, No. 4, (Haziran 1 937)"de yayınılanan 1 5  Mayıs 1 937 tarihli bir 
mektuptan alınnııştır. 
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Zaferinizi11, Japon faşizmi11e karşı savaşımımızda bize doğrudan 
yardımcı olacağın ı  biliyoruz. S izin amacı11 ız, bizim amacımızdır. 
Her ülke halkınca örgütlenmiş, Uluslararası Gönüllüler üzerine 
haberleri heyece11la okuyoruz ve onların saflarıda Çinl ilerle 
Japonların da olmasındaı1 hoşnutuz. Çin Kızıl Ordusu'ndan da 
birçok yoldaş size katılmak için İspanya'ya gitme isteğindedirler. 
Japon düşmanımızla karşı karşıya olmasaydık, size katılır ve ön 
saflarımızda yerimizi alırdık. 

B irçoğunuzun bildiği gibi, Çin Kızıl Ordusu on yıldır kesintisiz 
ve çetin bir savaşım sürdümüştür. Kaynak yokluğu, açlık ve soğuk 
içinde, yetersiz silah, cephane ve tıp malzemesiyle, en sonunda 
zaferimizi kazanana dek savaştık. S izin ve ordumuzun da bizim 

• 

gibi büyük zorluklar içinden geçtiğini b i l iyoruz ve zafere 
ulaşacağınıza güveniyoruz. B izim on yıllık savaşımımız, aci çek
mekten korkmayan, düşmana karşı kahramanca ve hiç yı lmadan 
savaşmayı sürdüren en devrimci bir halk ve onun devrimci ordusu
nun zafere u laşacağını kanıtlamıştır . . .  
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YOLDAŞ BROWDER'E MEKTUP* 
( 1 937) 

Aziz Yoldaş Browder: 
Bir yoldaşın ziyaretinden yararlanarak, bu mektubu, Çin 

halkının iyi dostu ve Amerikan halkının önderi siz şerefli Yoldaş 
Browder'e gönderiyorum. 

B irçok Amerikalı yoldaştan ve başkalarından, Amerikan 
Komünist Partisi'nin ve Amerikan halkının geniş yığınlarının, 
Çin'in anti-Japon savaşımıyla derinden i lgilendiğini öğrendik, 
onlar, önceleri de bize çeşitli biçimlerde yardım etmişlerdir. Bu 
bize, savaşımımızın yalıtılmış bir savaşım olmadığı ve dışardan 
kahramanca desteklendiğimiz güvenini vermektedir; aynı zamanda, 
zaferi elde ettiğimizde, bu zaferin Amerikan halkının kurtuluş 
savaşımına büyük destek olacağı kanısındayız. 

Günümüz dünyası, büyük bir patlayışın öngünündedir ve tüm 
dünya işçi sınıfı, aynı zamanda özgürlüğe kavuşmak isteyen bütün 
halklar, mutlaka birleşmeli ve ortak bir savaşım sürdüııııelidirler. 

Devrimci selamlar! 

*Mao Zedung Lun Yençi'den alınmıştır. 

MAO ZEDUNG 
24 Haziran 1 937 
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• • • • 
PRATiK UZERINE* 

' 

Bilgi ile Pratik, B ilme ile Yapma 
• • •  

Arasındaki i l işki Uzerine 

Tenınıuz 1937 

Marx'tan önce materyalizm, bilgi sorununu insaı1ın toplumsal 
niteliğinden ve tarihi gelişmesinden kopuk bir biçimde incelemiş, 
bu yüzden bilginin toplumsal pratiğe bağımlılığını, yani üretime ve 

• 

sınıf mücadelesine bağımlılığını kavrayamamıştı. 
Marksistler her şeyden önce insanın üretimdeki faaliyetini en te

mel pratik faaliyet olarak, insanın bütün diğer faaliyetlerinin belir
leyicisi olarak görürler. İnsanın bilgisi esas olarak maddi üretimde-

• Bir zamanlar Partimizde bazı dogmacı yoldaşlar vardı. Bun lar uzun bir zaman 
"Marksizm bir dogma değil, bir eylem kılavuzudur" şeklindeki gerçeği inkar 
ederek ve insanlan Marksist eserlerden yerli yersiz aktardıklan sözler ve cüm
lerle yıldırarak, Çin Devrimi'nin tecrübesini reddettiler. Bir zamanlar bazı deney
ci yoldaşlar da vardı. Bunlar uzun bir zaman kendilerini kendi bölük pörçük tec
rübeleriyle sınırladılar, teorinin devrimci pratik için ne kadar önemli  olduğunu 
kavramadılar ya da devrimi bir bütün olarak göı ıııediler. Vargüçleriyle, ama ön
lerini göı ıııeden çalıştılar. Bu iki türden yoldaşlann, özellikle de dogmacıların 
hatalı fikirleri 1 93 1 - 1 934 yıl lannda Çin Devrinıi'ni ağır kayıplara uğrattı. Ama 
gene de Marksist kisvesine bürünen dogmacılar epeyce yoldaşın kafasını bulan
dıııııaya devam etti ler. "Pratik Üzerine" yazısı, Parti içindeki dogmacılığın ve 
deneyciliğin öznelci hatalarını, özellikle de dogmacılık hatasını Marksist bilgi 
teorisinin bakış açısından gözler önüne sermek amacıyla yazılmıştı. Bu yazıya 

• •  
"Prııtik Uzerine" adının verilnıesinin nedeni, yazıda pratiği küçümseyen öznel-
ciliğin dogmacı türünün açığa çıkarılma51na ağırlık tanınma51dır. Bu yazıdaki 
düşünceler, Yenan'daki Japonya'ya Karşı Askeri ve Siyasi Okul'da Mao Zedung 
Yoldaş'ın v.erdiği bir derste ortaya konulmuştu. 
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ki f;1al i)1ctiııc d<ıyan ır. İıısan. ııı<ıddi üretimdeki faaliyeti aracı l ığ ıy
la, )·<ıvaş yav;ış doğa olaylarını ,  doğaıı ııı özellikleriııi ve yasalarıııı 
ve kendisiyle doğa arasındaki il işkileri kavrar. Gene üretimdeki fa
aliyeti aracılığı)1la, iıısaıı ile iıısaıı ar;ısıııdaki bazı il işkileri de yavaş 
)'UV<lŞ farklı ölçi.i!erde kavrar. Bu bilgi lerden hiçbiri üretimdeki fa
aliyet dışında elde edilemez. Sınıt.sız toplumda toplumuıı bir bireyi 
olarak her iıısaıı öteki bireylerle birlikte ortak çalışınaya katıl ır, on
larl•ı belirli üretim i lişkileı·iııe girer ve iıısaııın maddi ihtiyaçlarını 
karşı lamak üzere üretiınde buluııur. Bütün sınıflı toplumlarda fark
l ı  topluınsal sınıt'ların bireyleri de ı·arklı biçimlerde belirli üretim 
il işkilerine girerler ve maddi iht iyaçlarını karşılamak üzere üretim-

• 

de bulunurlar. Iıısan bilgisin iıı serpilip boy attığı ana kaynak budur . 
• 

lnsaııın topluıns<tl prat iği sadece üretimdeki faaliyetle sınırlı de-
ğildir, sııı ıf mücadelesi, siyasi hayat, bilimsel ve saııatsal uğraşlar 
gibi daha birçok biçime bürünür. Sözün kısası, bir toplumsal varlık 
olarak insan, toplumuıı pratik hayatıııın bütün alanlarına katı lır. Do
layısıyla insaııııı, iıısan ile insan arasındaki farklı i l işkileri değişen 
ölçülerde öğrenmesi, yalnızca maddi hayatı aracı l ığ ıyla değil, aynı 
zamanda siyasi ve kültürel hayatı (her ikisi de maddi hayata sımsı
kı bağlıdır) aracılığıyla da olur. Toplumsal pratiğin bu öteki türleri 
arasında özellikle sınıf ınücadelesi, bütün değişik biçimleriyle, in
san bilgisinin gelişmesi üzerinde derin bir etki yaratır. Sınıflı top
lumda her insan belli bir sınıfın üyesi olarak yaşar ve hiç istisnasız 
her düşüııce bell i  bir sınıfın damgasını taşır. 

Marksistler, insaıı toplumunda üretim faaliyetinin alt düzeyden 
üst düzeye doğru adım adım geliştiğiııi ve bu ııedeııle insanın doğa
ya ya da topluma ilişkin bilgisiııin de alt düzeyden üst düzeye doğ
ru adım adım geliştiğini, yani sığdan derine doğru, tek yanlılıktan 
çok yanlıl ığa doğru geliştiğiııi savunurlar. İıısanlar tarihte çok uzun 
bir zaınaıı, zoruıılu olarak, topluın tarihi koııusuııda tek yaıı l ı  bir 
kavrayışla sınırlı kaldılar. Bunun ııeden i, bir yandan sömürücü sı-
11ıfları11 her zamaıı t<lraf tutan bir tutumla tarihi çarpıtmaları, öte 
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yarıdan da küçük çapta üretimin insanın bakış açısını sınırlamasıy
dı. İnsanoğlu ancak dev üretici güçlerle (büyük çapta sanayi) birlik
te modern proletarya ortaya çıktığı zaman toplumun gelişmesi ko
nusunda kapsamlı ve tarihi bir kavrayış edinebildi ve bu bilgiyi bir 
bil ime, Marksizm bilimine dönüştürebildi. 

Marksistler, insanın dış dünyaya ilişkin bilgisinin doğruluğunun 
biricik ölçütünün, insanın toplumsal pratiği olduğunu savunurlar. 
Aslıı1da insan bilgisinin doğruluğu, ancak, önceden beklenilen so
nuçlara toplumsal pratik  süreci (maddi üretim, sınıf mücadelesi ya 
da bilimsel deney) içinde varıldığı zaman kanıtlaı1mış olur. B ir kim
se çalışmas1 11da başarılı olmak, yani önceden kafasında tasarladığı 
so11uçları elde etmek istiyorsa, kafasındaki fikirleri nesnel dış dün
yanın yasalarına uygun kılmal ıdır. Eğer kafasındaki fikirler nesnel 
dış dü11yanın yasalarına uyguı1 düşmezse, pratikte başarısızlığa uğ
rar. Bir kimse pratikte başarısızlığa uğradığında bundan birtakım 
dersler çıkarır ve kafasındaki fikirleri düzelterek onları dış dünya
nın yasalar111a uygun kılarsa başarısızlığı başarıya dönüştürebil ir; 
''başarısızlık başarının anasıdır'' ve "bir musibet bin nasihatten iyi
dir" sözlerinden kastedilen de budur. Diyalektik materyalist bilgi 
teorisi, insan bilgisinin pratikten asla kopartı lamayacağını savunur, 
pratiğin önemini inkar eden ya da bilgiyi pratikte11 kopartan bütün 
yanlış teorileri mahkum eder ve pratiğe öncelik tanır. Bu nedenle 
Lenin şunu söylemişti: "Pratik, (teorik) b ilgiden daha yüksektir, 
çünkü sadece evrensellik değerine değil, dolaysız güncellik değeri
ne de sahiptir." 1 Diyalektik materyalist Marksist felsefenin iki 
önemli özelliği vardır. B irincisi, onun sınıfsal niteliğidir: Diyalek
tik materyalizmi11 proletaryanın hizmetinde olduğunu açıkça i lan 
eder. İkincisi, uygulanabilir oluşudur. Teorinin pratiğe bağımlı ol
duğunu, teori11in pratiğe daya11dığını ve pratiğe hizmet ettiğini vur
gtılar. Herhangi bir bilgi ya da teorinin doğrtı ltığu öznel duygular 

1 V.İ. Leniıı, "Hcgel'iıı Manıık Bil inıi"nin Özeı i" ,  Bütün Eserleri, Moskova, 1 958, 
cilt 38, s.205. 
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taraı·ından deği l, toplumsal pratikteki ııesnel soııuçlar tarafıııdaıı 
belirleııir. Doğruluğuıı biricik ölçütü toplumsal pratiktir. Diyalek
tik ınateryalist bilgi teorisinde başlıca ve temel bakış açısı, prati
ğin bakış açısıdır. 2 

Peki, insan bilgisi pratikten ııasıl doğar ve gene pratiğe nasıl 
hizmet eder? B i lginiıı gelişnıe süreciıı i  incelersek, bu sorun açık
lığa kavuşur. 

Prat iğ i ıı süreci içiııde insan il könce şeyleriıı sadece görünürde
ki yanını, tek tek yöıı lerin i ,  dış i l işkileriııi görür. Örneğin, dışar
daıı bazı kiınseler bir gözleınde buluıınıak üzere Yenan'a gelirler. 
İlk bir iki gün şehriıı topografyasını, sokaklarını ,  evlerini görür
ler. Birçok insanla taııışır, ziyafetlere, akşam davetlerine ve kitle 
n'ıitingleriııe gider, çeşitli türdeıı konuşmalar diııler, çeşitl i  yazılar 
okuı·lar; buııların hepsi de şeyleriıı görünürdeki yanı, tek tek yön
leri ve dış i l işkileridir. B una aglısal bilgi aşaması, yani duyusal al
gılamalar ve izlenimler aşaması deııir. Yani Yeııan'daki bu belirli 
şeyler, gözlem grubu üyelerinin duyu organları üzerinde etki ya
ratır, duyusal algı lamalar uyaııdırır ve onların beyinlerinde birçok 
izlen imin doğınasına yol açar; bu izlenimler arasında dış i l işki le
rin kaba bir taslağı vardır. Bu ,  bilginin birinci aşamasıdır. Bu aşa
mada insaıı henüz daha derin kavramlar oluşturamaz ya da man
tıki sonuçlar çıkaramaz. 

Toplumsal pratik sürerken, i ıısaııın pratiğiııiıı akışı içinde insanda 
duyusal algılamalar ve izleııimler uyandıran şeyler birçok kez tekrar
laııır; sonra bilgi süreci içinde beyinde aııi bir değişiklik (sıçrama) 
meydaııa gelir ve kavramlar oluşur. Kavramlar artık şeyleriıı görünür
deki yanı, tek tek yönleri ve dış il işkileri değildir; şeylerin özünü, bü
tüııselliğiııi ve iç ilişki leriııi kavrarlar. Kavramlar ile duyusal algıla
ınalar arasıııda sadece niceliksel biı· farklılık değil, ııiteliksel bir fark
lılık da vardır. BLıııdaıı soııra iıısaıı y<ırgıya varına ve soııuç çıkarma 

2 Bkz. Kari M;ırx, "Fetıcrlıaclı Üzerine Tezler", K;ırl M;ırx ve Friedriclı Eııgels, ik i  
• 

ci l t l ik  Seç ıııe Eserler, ci l ı  i l .  l\1lısklıV<l. 1 958, s.4(J3 \'C V. I .  Lcniıı, l\1;ıter)'aliznı 
l'e Aıııpiritıkritisizııı. Ç<ığrı Yayıııl;ırı. 
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yolu)1lı1 dah<ı da ileri giderek ıııaııtıki soııuçlar<l \'<lrahi lir . .  )(111 Kıı<ı Y<'ıı 
Yi 'deki3 ''kafaııı çalışt ır, bir yoluııu bulursuıı '' ve giinlük konuşmada 
kullaııdığıınız "dur bir düşüııeyiın'' deyimleri. insanııı yaı·gıya varmak 
ve soııuç çıkarınak içiıı kavraınlar yardımıyla zihııini çalıştırdığını 
gösterir. Btı, bilgiııiıı ikiııci aşamasıdır. Gözleın grubuııuıı üyeleri çe
şitli veriler topladıktaıı ve oııları ''bir kere daha düşüııdükteıı" soııra, 
"Koınüııist Partisi'ııiıı Japoııya'ya Karşı Birleşik Cephe siyaseti, kap
saınlı , samimi ve düriisttür'' yargısıııa varabilirler. Bu yargıya vardık
taıı sonra, eğer kendileri de ınilleti kurtarıııa konusunda sanıimiyseleı· 
bir adım dalıa atıp şu soııucu çıkarabilirler: "Japonya'ya Karşı Milli 
Birleşik Cephe başarıya ulaşabilir." Bu kavrama, yargıya vaııııa ve 
soııuç çıkarma aşaınası, bir şeyi öğreıımenin bütün bir süreci içinde 

• •  

daha da önemli bir aşaınadır: ussal bilgi aşamasıdır. Oğrenmenin ger-
çek görevi, algılaına yoluyla düşünceye varmak. giderek ııesnel şey
leriıı iç ilişkilerini, yasalarını ,  bir süreç ile başka bir süreç arasındaki 
iç ilişkileri kavramak, yani mantıki bilgiye varmaktır. Bir başka de
yişle, algısal bilgi şeyleriıı tek tek yö11leri)1le, görünürdeki yönleriyle 
ve dış ilişkileriyle ilgilidir; buna karşılık mantıki bilgi şeylerin bütün
selliğine, özüne ve iç ilişkilerine ulaşmada büyük bir adım atar ve 
çevremizdeki dünyanın iç ilişkileriııi açığa çıkarır. Mantıki bilgi ile 
algısal bilgi arasındaki fark budur. Dolayısıyla mantıki bilgi çevre
mizdeki dünyanın gelişmesini, büt�ııselliği ve bütüıı yöıılerinin iç 
ilişkileri içinde kavrayabilir. 

B ilginin gelişme sürecinin pratiğL' dayandığını ve s ığdan derine 
doğru ilerlediğiııi i leri süren bu diyalektik materyalist teoriyi, 
Marksizmin doğuşundan öııce hiç kimse ortaya koyamamıştı .  B il
ginin gittikçe derinleşen hareketini toplum içindeki insanın karma
şık ve durmadan tekrarlanan üretim ve sınıf mücadelesi pratiği için
de algısal bilgiden mantıki bilgiye doğru ilerlediği bu hareketi, hem 
materyalist hem de diyalektik bir biçimde ortaya koyan Marksist 

• •  

3 S;ın Kuo Yen Yi ( Uç Kral l ığ ın  Masall;ırı). 1 4. yüzyı l ın  stınl;ırı ve 1 5 .  yüzyı l ı n  b;ış-
l;ırınd;ı yaş;ıııı ış o laıı Lo Ku;ınçung'un y;ızdığı ünlü bir Çin ronıanıdır. 
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ıııalcr)1ııl izııı bLı soruııLı i lk kez doğı·Lı hir hiçi ıııclc çi"izıııiiş olclLı. Lc
ııiıı şöyle deınişı i :  ' 'Mııddeııiıı soyuıl;ıııınası, l1 ir doğ<ı )'<ısasıııııı so
)'Ullaııması. değeı· in soyuı lııııınası vb. ,  kısııcası bütüıı bil iınscl (doğ
ru. ciddi ve saçma olıııayaıı) soyuılaınıılar doğııyı daha clcriıı, d;ıha 
doğru ve daha eksiksiz biı· biçiıııdc yıııısıı ır. "..ı Marksiznı-Leııiııizın. 
bilgi süreciııdcki her iki aşaınaıı ın da kcııdi özel l iklcriııe sahip ol
dlıklarııı ı :  bil2iııi ıı .  alt asıı ıııada al2ısal olarak, üst asaıııı.ıda ise nıaıı-. ...... JI ..... !> 
tıki olarak ortaya ç ıkıığıııı ve her iki ı.ışamaıı ı ıı da bütiiıılcşıniş bir 
bilgi süreci içiııde bul unduğuııLı savlıııur. Algısal bilgi ile ussal bil
gi ııitelik bakıııı ı ııdaıı farkl ı olınakla birlikte, birbirlerindeıı kopuk 
değildirler: pratik ıemeli ııde birleşnıişlerdir. Pratiğimiz şuııu kanıt
l ıyor: Algılanaıı bir şey heıneııcec ik kavranamaz ve bir şey aııcak 
kavrandığı zamaıı daha derin bir biçiınde algılanabilir. Algı lama sa
dece dış görüııüş soruııuııu çözebil ir; öz soruııu ise aııcak teori tara
fıııdan çözülebilir. Her iki sorunun çözümü de pratikten asla ayrıla
maz. Bir şeyi öğreıımek isıeyeıı bir kimsenin o şeyle bağ kurmak
tan, yaııi o şeyin çevresinde yaşamaktaıı (uygulamada bulunnıak
ıan) başka çaresi yoktur. Feodal toplumda kapitalist toplumun yasa
larını önceden bilmek olanaksızdı, çünkü kapitalizm henüz doğma
mıştı ve bununla i lgil i  pratik henüz yoktu. Marksizm ancak kapita
list toplumun ürünü olabilirdi. Marx, laissezfaire kapitalizmi* dö
neminde, emperyalizm çağına özgü belirli yasaları önceden somut 
olarak bilemezdi, çünkü kapitalizmin son aşaması olan emperya
l izm henüz doğmamıştı ve bununla ilgili pratik henüz yoktu. Bu gö
revi ancak Lenin ve Stalin yerine getirebi lirdi .  Dehaları bir yana, 
Marx, Engels, Lenin ve Stalin'in teorilerini yaratabilmelerinin te
mel nedeni, kendi zamanlarınııı sınıf mücadelesi ve bilimsel deney 
pratiğine doğrudan doğruya katılmış olmalarıydı. Bu  pratiğe katıl
mayan hiçbir dahi başarıya ulaşamaz. ' 'B ilim adamı, kapısıııdan dı-

4 Y. İ .  Lenin, "Hege l ' i n  f\.1<ını ı k  B i l i ıııi 'niıı Özcı i " ,  Büıün Eserleri, ci l ı  38 ,  Moskova, 
1 958, s . 1 6 1 . 

'' "Bırakınız }'apsınlar" felsefes inin egeıııeıı (ılduğu kapit<ıliznı. B<ışka bir deyişle. 
serbest rekabet döneııı indeki k <ıpiıal iznı. (Ç.N . ) 
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ş<ırı adıııııııı <tlınad<ııı biitüıı diiıı)1ada olu ıı lı iteııi bil iı·'' sözü ıekııo
lojiııin heııüz gel işınediği eski çağlaı·da söyleıııniş boş taı·ı ,ırdaıı bi
riydi. Gerçi bu söz bLıgüııkü gelişmiş ıekııoloji ç<ığıııda bile varlığı-
111 süı·dürıncktedir: tıına gerççk kişisel bilgiye sahip ola11lar, düııya-
11 1 11 dört bir bucağıııda praLiği11 içi11de buluı1an iıısaıılardır. Bu insan
lar keııdi pratikleri aracılığıyla ''bilgi edi11irler" ve ediı1dikleri bilgi, 
yazılar ve ıekııik araçlar yoluyla "bi liın adaını''na ulaşır: işte ' 'bilim 
adaını" a11cak o zamaıı dola)•lı bir biçiı11de "bütü11 dünyada olup bi
ıe11i bilebil ir" Eğer belli bir şeyi ya da belli bir şeyler dizisi11i do
laysız bir biçimde öğreııınek ist iyorsak, gerçeği değiştirınek, o şeyi 
ya da şeyler dizisi11i değiştirınek .içi11 pratik mücadeleye doğrudan 
doğruya katılmamız gerekir. Çünkü, birer olgu olarak onlarla bağ 
kurabilınemiz ancak böyle ınümkün olabilir, o şeyin ya da şeyler di
zisi11i11 özü11ü açığa çıkarabilınemiz ve 011ları kavrayabilmemiz an
cak gerçeği değiştirmek için pratik mücadeleye doğrudan doğruya 
katılmakla müınkü11 olabilir. Bazı kimseler sorunları bile bile çarpı
tarak tam tersini ileri sürseler de, insaı1ı bilgiye gerçekten götüren 
biricik yol budur. Dü11yanın en gülünç insanı ,  şuradan buradan ku
laktan dolma bilgiler edi11ip sonra da kendini ''dünyanııı Bir Numa
ralı otoritesi" ilan eden ''allame''dir; bu da sadece onun kendini bil
mediğini gösterir. B ilgi bir bilim soruı1udur ve bilimde en küçük bir 
sahtekarlığa ya da kendini beğenmişliğe yer yoktur. Bi limde gerek
l i  olan bunun tam Lersidir; dürüstlük ve alçakgönüllülük. Bilgi sahi
bi olmak istiyorsanız, gerçekliği değiştirme pratiğine katı lmanız ge
rekir. B ir armudun tadının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız, 
onu yiyerek değiştirmeniz gerekir. Atomun yapısını ve özelliklerini 
öğre11mek istiyorsanız, atomun durumunu değiştiııı·ıek üzere fizik
sel ve kimyasal deneyler yapmanız gerekir. Devrimin teorisini ve 
yöntemleri11i öğrenınek istiyorsanız, devrime katılmanız gerekir. 
Her gerçek bilgi dolaysız tecrübeden kaynaklanır. Ama bir kimse 
her koı1uda dolaysız tecrübeye sahip olaınaz; aslında bilgimizin bü
yük bir bölümü dolaylı tecrübeden, örneğin eski çağlarda ve yaba11-
cı ülkelerde edinilmiş bilgiden gelir. Atalarımız ve yabancılar bu bil-
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giyi dol<ı)·sız tecrübeyle edinınişlerclir ve bu bi lgiye aııeak, oıılarııı 
dolaysız tccrübeleriıı iıı süreci içiııde Leniıı 'in sözünü ettiği "bil im
sel soytıtl<ıına"nııı gerekl il iği yerine getirilmişse ve nesnel gerçek
lik bil imsel bir biçimde yaıısıtılmışsa güveııilir; yoksa güvenilmez. 
Dolayısıyla bir insanın bilgisi, biri dolaysız tecrübedeıı, biri de dolay
lı tecrübeden ediııilen iki bölünıdeıı oluşur. Ayrıca, beııim içiıı dolay
lı tecrübe olaıı şey başkaları içiıı dolaysız tecrübedir. Bu nedeııle, bir 
bütüıı olarak alıııdığıııda hiçbir bilgi dolaysız tecrübedeıı ayrılamaz. 
Bütüıı bilgi, i11sa11ın fiziksel duyu organları aracılığıyla ııesnel dış 
düııyayı algılamasındaıı kaynaklaııır. Bu  algılamayı reddeden,  dolay
sız tecriibeyi reddeden, ya da gerçekliği değiştiııııenin pratiğiııe doğ-

• 

ruclaıı doğruya katılmayı reddeden bir kimse materyalist değildir. iş-
te ''allame"niıı gülünç olmasının ııedeııi de budur. ' 'Kaplanın iı1iı1e 
girmeden kaplan yavrusunu nasıl yakalarsın?" diye eski bir Çin özde
yişi vardır. Bu  özdeyiş ayııı zamanda insanın pratiği ve bilgi teorisi 
için de geçirlidir. Pratik dışında hiçbir bilgi olamaz. 

Gerçekl iği değiştirmenin pratiği temelinde yükselen diyalektik 
materyalist bilgi hareketini ,  giderek derinleşen bilgi hareketini 
açıklığa kavuşturmak için birkaç somut örnek daha verelim. 

Pratiğinin ilk dönemiııde, yani makineleri parçalama ve kendili
ğinden mücadele döneminde proletarya, kapitalist topluma ilişkin bil
gisinde henüz algısal bilgi aşamasındaydı; kapitalizmin olgularının 
sadece bazı yönlerini ve dış i lişkilerini biliyordu. O zamanlar prole
tarya hala ''kendi içinde bir sınıf' idi. Ama pratiğinin ikinci dönemin
de, yani bilinçli ve örgütlü ekonomik ve siyasi mücadeleler dönemi
ne eriştiğinde proletarya kapitalist toplumun özünü, toplumsal sınıf
lar arasındaki sömürü il işkilerini ve kendi tarihi görevini kavradı. 
Proletaryanın bütün bunları kavrayabilmesinin nedeni, kendi pratiği 
ve uzun süreli mücadele tecrübesiydi. Marx ve Engels bu pratiği ve 
tecrübeyi bütün yönleriyle bilimsel bir biçimde özetlediler ve prole-

• 
taryanın eğitilnıesi için Marksizm teorisini yarattılar. işte o zaman 
proletarya ' 'kendisi için bir sııııf' durumuna geldi. 
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Ayııı şe)' Çiıı lıalkıııııı eınıJcr)·alizııı koııtıstıııdaki bilgisi iç iıı de 
• 

gcçerlid iı- .  Ilk aşaına yüzeysel ve <ı lgısal bilgi aşaıııasıydı; bu. Tay-
• 

piııg Ilahi Krallığı Hareketi' ııiıı, Yi Ho Tuaıı l-Iarekeı i'ııiıı vb. yabaıı-
cılara kaı·şı lıiçbir ayrım göz.etıneksiziıı giriştiği ınücadelelerde 
açıkça görülebiliı·. Çin halkı aııc<ık ikiııci aşamada ussal bilgi aşa
ıııasına ulaştı, emperyalizmin iç ve dış çelişmelerini gördü ve eın
peryalizmiıı geııiş Çin halk kitlelerini ezmek ve sönıürınek üzere 
Çiıı'in komprador ve feodal sınıt'larıyla ittit'ak yaptığı temel gerçe
ğiıı i kavradı .  Bu bilgi, aşağı yukarı 1 9 1 9'daki 4 Mayıs Hareketi sı
ralarında başladı. 

Ş imdi de savaşı alalım. Eğer bir savaşı yöııetenlerin savaş tecrü
besi yoksa, ilk aşamada bell i  bir savaşın (örneğin son 10 yıldaki 
Toprak Devrimi Savaşımız) yöııetilmesiyle ilgili kapsamlı yasaları 

• 

kavrayam�zlar. Ilk aşamada sadece bir sürü çarpışmaya girip çıkar-
lar, üstelik de birçok yenilgiye uğrarlar. Ama bu tecrübe (kazanılan 
savaşların ve özellikle de kaybedilen savaşların tecrübesi) onların 
tüm savaşın iç sürecini ,  yani o belirli savaşın yasalarını kavramala
rını, stratej i · ve taktiklerini anlamalarını ve böylece savaşı güvenle 
yöııetmelerini sağlar. Eğer o anda komuta tecrübesiz biriııe devre
dilirse, o zaman savaşın gerçek yasalarını kavrayana kadar o da bir
çok yenilgiye uğrayacaktır (tecrübe kazanacaktır). 

' 'Bu işin üstesinden gelebileceğimden emin değilim." B ir yoldaş 
bir görevi kabul etmekte duraksama gösterdiğiııde çoğu zaman bu 
sözleri işitiriz. Niçin kendinden eınin değildir? Çünkü ya verilen 
görevin özü ve koşulları koııusunda sistemli bir kavrayışa sahip de
ğildir ya da o çalışmayla bağı pek azdır ya da hiç yoktur ve dolayı
sıyla o çalışmayı yöneten yasalardan habersizdir. Ama kendisine 
verilen görevin özünü ve koşullarını ayrıııt�lı bir biçimde tahli l  et
tikten sonra kendine olan güveııi artar ve o görevi seve seve yerine 
getirir. Eğer o görevde bir süre çalışır ve tecrübe kazaıı ırsa, soruıı
lara öznel, tek yanlı ve yüzeysel bir biçimde yaklaşan bir insan de
ğil de, sorunlara açık görüşlülükle bakmaya istekli bir kimseyse, o 
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işiıı ııası l  )'npı lacağı koııtıstıııda kendi h<ışıııa soııuçlar çıkarabilir ''e 
o işi daha büyük bir cesaretle )'<ıpabil ir. Aııcak soruıılara özııel, tek 
yan lı ve yüzeysel hir biçimde )'aklaşan kimseler bir yere gelir gel
mez koşul lara dikkate alnıadaıı, şeyleri bütüıılükleri (bir bütüıı ola
rak geçmişteki ve şimdiki duruınları) içiııde gözde11 geçirmeden ve 
(şeylerin özüııü. şeylerin ııitel iğini ve bir şey ile başka bir şey ara
sıııdaki iç ilişki leri) kavramadaıı hemeıı sağa sola emirler ve tali
matlar yağdırmaya koyulurlaı·. Böyle i11saı1lar tökezleyip düşmeye 
mahkumdurlar. 

Dolayısıyla görüldüğü gibi , bilgi süreciııde ilk adım dış dünya
daki nesnelerle bağ kurnıaktır; bu, algılama aşamasına girer. İkinci 
adım, algı lamada elde edilen verileı·i yeniden düzene koyarak sen
teze vardırınaktır; bu, kavrama, yargıya varına ve sonuç çıkarma 
aşamasına girer. Algılaınada elde edilen veriler aııcak çok zengin 
(bölük pörçük değil) ve gerçekliğe uygun (aldatıcı değil) olurlarsa, 
doğru kavramlar ve teoriler kurmanın temelini oluşturabil irler. 

Burada iki ııoktayı önemle belirtmek gerekir. Birincisini gerçi 
daha önce belirttik, ama burada tekrarlamakta yarar var; ussal bilgi 
algısal bilgiye bağımlıdır. Ussal bi lginin i l le de algısal bilgiden çık
ması gerekmediğini saııan bir kimse idealisttir. Felsefe tarihinde bir 
"akılcı" okul vardır. Bu okul yalnızca aklııı güvenilir olduğuna, al
gısal tecrübeniıı güveni l ir olmadığına inanır ve tecrübenin deği l ,  
yalııızca aklııı gerçekliğini kabul eder. Bu okulun yaııılgısı, şeyleri 
tersine çevirmesindedir. Ussal bilginin güvenilir olmasının biricik 
nedeııi ,  duyusal algılamalardaıı kaynaklaıımasıdır. Eğer böyle ol
masaydı ,  ussal bilgi ,  kaynağı olmayan bir suya, kökleri olmayan bir 
ağaca benzer; öznel, kendi kendiııe oluşmuş ve güvenilmez bir şey 
olurdu. B ilgi sürecindeki sıralamada en başta algısal tecrübe gelir. 
Toplumsal prat iğin bilgi süreci içindeki öııeıniııi vurguluyoruz, 
çüııkü iıısaıı bi lgisiıı i  yarataıı ve iı1sanı11 ııesııel düı1yada11 algısal 
tecrübe edinmesini başlataıı, sadece ve sadece topluınsal pratiktir. 
Gözlerini kapayaıı, kulaklarını tıkayaıı ve keııdiııi nesnel dünyadaıı 
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bütüııüyle koparaıı bir iıısan için bilgi diye bir şey söz konusu ol<l
maz. Bi lgi tecrübeyle başlar; bilgi teorisinin materyalizmi budur . 

• 

Ikinci nokta ise şudur: Bilginiıı derinleştirilmesi gerekir, algısal 
bilgi aşamasının ussal bilgi aşamasına vardırılması gerekir; bu da, bil
gi teorisinin diyalektiğidir. 5 Bilginin ilk baştaki algısal aşamada kala
bileceğini, tek başına algısal bilginin güvenilir olduğunu ve ussal bil
giniıı güvenilir olmadığını sanmak, ''deneyciliğin'' tarihi yanılgısını 
tekrarlamak olur. Bu teorinin yaııılgısı, algılama verilerinin nesnel 
dünyadaki bazı gerçeklikleri yaıısıtmakla birlikte (burada, tecrübeyi 
sözüm ona iç gözlemle kısıtlayan idealist deııeyciliği kastetmiyo
rum), tek yanlı ve yüzeysel olmaktan öteye gidemediklerini, şeyleri 
tam olarak yansıtmadıklarını, şeylerin özünü yaıısıtmadıklarını kavra
yamamasındadır. Bir şeyi bütünlüğü içiııde tam olarak yaıısıtabilmek, 
onun özünü yansıtabilmek, onun iç yasalarını yansıtabilmek için, bir 
kavramlar ve teoriler sistemi kurmak üzere posayı atıp özü alarak, 
sahte olanı atıp gerçek olanı alarak, birinden diğerine, dışardan içeri
ye doğru ilerleyerek, duyusal algılamada edinilen zengin verileri dü
şünce yoluyla yeniden düzenlemek gerekir; yani algısal bilgiden us
sal bilgiye bir sıçrama yapmak gerekir. Bu yeniden düzenlenmiş bil
gi daha boş ve daha az güvenilir bir bilgi değildir. Tam tersine, bilgi 
süreci içinde pratiğe dayanılarak bilimsel bir biçimde yeniden düzen
lenen her şey, Lenin'in de dediği gibi, nesnel gerçekliği daha derin, 
daha doğru ve daha eksiksiz olarak yansıtır. Gel gelelim, kaba ''pra
iikçiler'' tecrübeye saygı duyar, teoriyi küçümserler; bu yüzden de, 
nesnel sürecin bütününü kapsamlı bir biçimde göremez, açık seçik bir 
yönelimden ve uzak görüşlü bir bakış açısından yoksun kalır, rasgele 
başarılarla yetinir ve gerçeği ancak kıyısından köşesinden yakalaya
bilirler. Böyle kimseler bir devrimi yönetecek olsalar, onu olsa olsa 
bir çıkmaz sokağa sokarlar. 

5 "'Bir şeyi kavrayabilmek için, ilkönce deneysel olardk kavramaya. incelemeye ba.�
lanıak, sonra da deneycilik len evrensele yükselmek gerekir. "' (Aynı eserler, s. 197.) 
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Ussal bilgi algısal bilgiye dı.ıyanır, ama algısal bilgi 11 i11 de ussal 
bilgiye vardırılması gerekir; diyalektik materyalist bilgi teorisi bu
dur. Felset"ede ''akı lcılık" da, ''deııeycilik" de, bilginin tarihi ve di
yalektik ıı iteliğini kavrayamazlar. B Lı iki okul da gerçeğiıı bir yöı1ü-
11ü içermekle birlikte (burada idealist değil, materyalist akılcı lık ve 
deııeyciliği kastediyoruın), her ikisi de bir bütüıı olarak bilgi teori
sinde yanılgıya düşerler. Bilgi11i 11 algısal olandan ussal olana doğru 
ilerleyen diyalektik materyalist hareketi, büyük bir bilgi süreci 
(sözgelimi, bütüıı bir toplumu ya da devriıni öğreııınek) iç in oldu
ğu kadar, küçük bir bilgi süreci (sözgeliıni, tek bir şeyi ya da göre
vi öğrenmek) için de geçerlidir. 

Ama bilginin hareket i burada soııa ermez. Eğer diyalektik ma
teryalist bilgi hareketi ussal bilgide duracak olsaydı, soruııun yal
nızca yarısı çözülmüş olurdu. Üstelik Marksist felsefeye göre bu, 
sorunun daha az önemli olan yarısıdır. Marksist felsefe, işin eıı 
önemli yanının, nesnel dünyanın yasalarıııı kavramak ve böylece 
nesnel dünyayı açıklayabilir duruma gelmek değil, bu yasalara iliş
kin bilgiyi, dünyayı değiştirmek üzere etkin bir biçimde uygulamak 
olduğunu savunur. Marksizme göre, teori önemlidir ve teorinin 
önemi Lenin'in şu sözlerinde eksiksiz bir biçimde dile getirilir: 
''Devrimci teori olmadan, devrimci hareket olamaz."6 Ama Mark
sizmin teorinin önemini vurgulamasının biricik nedeni, teorinin ey
leme yol göstermesidir. Elimizde doğru bir teori olduğu halde, onun 
sadece lafını edip rafa kaldırırsak, onu uygulamaya koymazsak, o 
teori ne kadar doğru olursa olsun hiçbir işe yaramaz. Bilgi, pratikle 
başlar; teorik bilgi pratik aracıl ığıyla edini lir ve yeniden pratiğe 
dönınek zorundadır. B ilginin etkin işlevi, kendini yalnızca algısal 
bilgiden ussal bilgiye etkin sıçrayışta göstermez; aynı zamanda, da
ha da önemlisi, kendini ussal bilgiden devrimci pratiğe sıçrayışta da 
göstermek zorundadır. Yeryüzünün yasalarını kavrayaıı bilgi, yeni
den dünyayı değiştirmenin pratiğine yöneltilmeli, yeniden üretim 

• 
6 V. I .  Lenin Ne Yapmalı'?, Sol Yayınlan. 
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ıırıııiğiııc, dc\·riıııci s ı ıı ı t· ıniicııciclesiııi ıı \'C de\•riınci ın i l l i  ıniic�ıde
leııiıı pratiğiııe ve bil iıııse l dcııe)' ııratiğiııe uygulaııınal ıcl ı ı·. Bu.  ıc
ori)1i sıııama ve gelşiıirıne süı·ecidir, büt üıı bir bilgi süreciııiıı siirdü
rü lınesidir. Teoriniıı ııesnel gcı·çekliğe tıyguıı olup olınadığı soruııu, 
)1Ukarıda belirtildiği gibi, algısal bilgideıı ussal bilgiye ilerleyeıı ha
reket içiııdc ıaın olarak çözii l ıııez ve çözülemez. Bu soruııu ıaın ola
rak çözıııeııiıı biricik yoltı tıssal bilgi)1i ycııidcıı topluınsal ıır<ıtiğe 
yöııelıınek, teoriyi pı·aıiğe tıygulııınak \'C iıısaııııı kafasıııda tasarla
dığı lıedel'leı·e ulaşıp ulaşınadığıııa bakınaktır. ·Birçok doğabilim ıe
orisiııiıı doğı·u sa)1 ı lması ıı ı ıı ııedeni. sadece doğabiliınciler ıarafııı
daıı ilk bultıııdtıkları anda doğru kabul edi lıneleri değil ,  daha sonra
ki bil inısel pratik içinde doğrulaııınış olınalarıdır. Marksizın-Leni
nizmiıı doğı·u kabul edilınesinin ııedeıı i ,  sadece Marx, Eııgels, Le
ııiıı ve Sıali ıı tarafıııdaıı bil iınsel olarak t'ormüle edi ldiği zamaıı 

� 

doğru sa)1 ı l ınası değil ayııı zamaııda daha soııraki devrimci sııı ıf 
mücadelesiııiıı ve devrimci mill i  mücadeleııi ıı pratiği içiııde doğru
lanmış olıııasıdır: Diyalektik materyalizm evrensel olarak geçerli
dir, çüııkü pratiğin içindeki hiç kimse diyalektik maıeryalizınin eı-

• 

ki alaıı ı ıı ın dışıııda kalamaz. Iıısaıı bilgisiııin tarihi ,  bize, birçok te-
oriniıı tam olarak doğru olmadığ ını ve bu eksikliğin pratiğin sına
ması içiııde giderildiğiııi öğretiyor. Birçok teoride hatalar vardır ve 
bu hatalar aııcak pratiğin sınaması içiııde düzelti lebilir. İşte bu yüz
dendir ki, doğruluğuıı ölçütü pratiktir ve ''bilgi teorisiııde hayatııı, 
pratiğiıı bakış açısı öncelikle ve temel olarak al ııımalıdır'' .7 Stalin'in 
çok güzel söylediği gibi: ' 'Praıiğiıı yolu devrimci teoriyle aydıııla
tılınazsa, pratik karanlıkta el yordaınıyla i lerler: ayııı şekilde, teori
de pratikle birleştiri lınezse, aınaçsız hale gelir. "il 

Peki, bu ııoktaya vardığıınız zamaıı bilginiıı hareketi ıamamlaıı
ınış mı olur'? Cevabıınız, hem evet, heın de lıayırdır. Toplumdaki in
sııııl:ır. bell i lı ir ııesııel siirec iıı (cloğ;ıl )'a d;ı ıopluınsal) be l l i  bir ge-

7 V. I .  Lcııiıı J\1;ııery<ıl iznı ı·e Aıı1 1Jiriııkriı isizııı . 
X .1. V. Sı;ı l i ıı. Lcııiııizııı in i lkeleri. Sııl Y<ıı·ıııl;ırı. -
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lişnıc ;1�;1n1;1sıııda o siircci dcğişıirıııck iizerc pratiğe at ı ldıklarıııda, 
ııesııcl sürcciıı be)1iıılcriııde )'aıısı ınası \'e keııdi özııel ı·aaliyet leri. 
soııtıcuııda. bilgi leriııi algıs<ıl aşanıad;ııı uss<ıl aşamaya vardırabil ir, 
o ııesııel süreciıı yasalarıııa gcııell ikle uyguıı düşeıı fikirler, teoriler, 
plaıılar ya (ia ı1rogı·aııılar yaratabil irler. Soııra da bu fikirleri, teori
leri. plaııları ya da prograınl<ırı a)1nı ııesııel si.ireç içinde pratiğe uy
gul;ırlar. Ve eğer kafalarıııdaki aıııaçları gerçekleştirebilirlerse, yani 
daha öııccdeıı fornıüle ettikleri t'ikirleri, teorileri, plaııları ya da 
programları aynı süreciıı prat iği içiııde gerçeğe dönüştürebilirlerse 
ya da geııel olarak döııi.iştürebi lirlerse, o zaıııan bilgi süreci bu be
lirli sürece i l işkin olarak taınaınlaıımış sayı labil ir. Doğaııııı değişti
rilmesi süreci içiııde, örııeğiıı bir teknik projeııin gerçekleşt irilmesi
ıı i ,  bil imsel bir varsayımııı kaıııt laıımasııı ı ,  bir aracııı yapılmasıııı ya 
da ekiııleriıı biçilmesiııi alal ıın. Toplumuıı değiştirilmesi süreci 
iç iııde, sözgeliıni bir grevin zaferle sonuçlaıımasını ,  bir savaşta za
fer kazanılmasıııı ya da bir eğitiın tasarısıııııı gerçekleştiri lmesini 
alal ım. Bütün buıı lar bir iıısaııın kafasıııdaki amaçları gerçekleştir
mesi olarak kabul edi lebi l ir. Ama genellikle, gerek doğayı değiştir
meııiıı praıiğiııde, gerekse topluınu değiştirmeııiıı pratiğinde, insan
ların i lk baştaki fikirleri, teorileri, plaııları ya da programlarının hiç 
değişmeden gerçekleştiği pek eııderdir. Çüııkü gerçekliği değiştir
meye girişen insaıı lar genellikle birçok kısıtlamayla karşılaşırlar. 
Yalııızca var olan bil imsel ve teknoloj ik koşullar tarafından deği l ,  
aynı zaınaııda ııesııel siireciıı gelişmesi ve bu sürecin bel irginlik de
recesi (ııesııel süreciıı yönleri ve özü heııüz taın olarak açığa çıkına
mıştır) ıarat'ından da kısıtlaııırlar. Böyle bir durumda fikirler, teori
ler, plaıılar ya da programlar genell ikle kısmeıı, bazen de tamameıı 
değişirler. Çüııkü, prat iğiıı akışı içinde öııcedeıı düşüııülmemiş ko
şul larla karşılaşı lır. Yaııi ilk baştaki fikirler, teoriler, plaıılar ya da 
programl<ır gerçekliğe kısmeıı ya da Laınaıneıı uyguıı düşmeyebilir 
ve kısıııeıı ya d;ı l<ııııaıneıı yaııl ış olabilir. Birçok duruında, bilgide
ki yaıılışlarııı düzelıilebilnıesi. ııcsncl süreciıı yasalarıyla uyguıılu
ğuıı s<ığla11;1bilnıes ı ,  böylelikle özııel olııııııı ııesııel olaııa döııüşt ii -
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rülebilmesi ya da b<ışka bir deyişle, öncedeıı ıasarlanmış sonuçların 
pratikte elde edilebi lıııesi içiıı, başarısızlıkların birçok kez tekrar
lanması gerekir. Aına geııe de, bu noktaya erişildiğinde, belli bir 
ııesnel sürecin belli bir aşamasıııda o sürece il işkin insan bilgisiıı iıı 
hareketi tamamlanmış sayılabilir. 

Gel geleliın, süreciıı gelişmesi açısındaıı bakılacak olursa, insan 
bilgisiniıı hareketi henüz tamamlanınış değildir. Doğada olsuıı, top
luında olsuıı, her süreç kendi iç çelişınesi ve mücadelesi aracı lığıy
la i lerler ve gelişir ve insan bilgisiniıı hareketi de oııunla birlikte 
ilerleyip gelişmel idir. Toplumsal hareketler söz konusu olduğunda, 
gerçek devrimci önderler, yukarıda belirtildiği gibi yalnızca hatalar 
ortaya çıktığıııda fikirlerini, teorilerini ,  planlarını ya da programla
rıııı düzeltmesini bilmekle kalmamalıdırlar. Aynı  zamaııda belli bir 
ııesnel süreç geliştiği ve bir gelişme aşamasından öbürüııe dönüştü
ğü zaman onunla birlikte kendi lerinin ve bütün devrimci yoldaşla
rının öznel bi lgilerini de ilerletip dönüştüııııelerini sağlamasını da 
bilmelidirler; yani önerilen yeni devrimci görevlerin ve yeni çalış
ma programlarının durumundaki yeni değişikliklere uygun olması-

• 

nı sağlamalıdırlar. Devrimci bir dönemde durum çok hızlı değişir. 
Eğer devrimcilerin bilgisi de değişen duruma uygun bir hızla değiş
mezse, o devrimciler devrimi zafere götüremezler. 

Ama çoğu zaman düşünce gerçekliğin gerisinde kalır, çünkü in
san bilgisi çeşitli toplumsal koşullar tarafından kısıtlanır. Devrimci 
saflardaki bazı iflah olmazların düşünceleri, değişen nesnel koşul
lara uygun bir biçimde ilerleyemez ve kendini tarihi olarak sağ 
oportünizm biçiminde gösterir; biz, devrimci saflardaki bu iflah ol
mazlara karşıyız. Bunlar, karşıtların mücadelesinin nesnel süreci 
ilerlettiğini, ama kendi bilgilerinin eski aşamada kaldığını göremez
ler. Bu, bütün iflah olmazların düşüncesinin belirleyici özelliğidir. 
Bunların düşüncesi toplumsal pratikten kopuktur; toplum arabasına 
yol göstermek üzere önden gideınezler, arabanın çok hızlı gittiğin
den yakınarak geride kalırlar ve onu geriye çekmeye ya da ters yö
ne çeviı ıııeye çalışırlar. 

4 1 0  



Biz aynı zaınanda "sol'' lafaza11I ığa da karşıyız. ' 'Solcu lar' ' 1 11 dli· 
şüncesi, belli bir gelişme aşamas1111 11cs11el süreçten soyutlar. Bazı
ları kendi kafalarındaki düşleri gerçek sanırlar. Bazıları da ancak 
gelecekte gerçekleştirilebilecek ola11 bir düşünceyi bugüı1dcı1 ger
çekleştirıneye çabalarlar. Kendilerini halkın büyük çoğunluğu11un 
bugünkü prat iğinde11 ve günün gerçekleri11deı1 koparırlar ve ınace
racı eylemlere girişirler. 

• • 
Oznel olaı1 ile nesnel olan arasındaki kopukluk ve bilginiı1 pratik-

te11 koparılması, gerek idealizmi11, gerekse meka11ik ınateryalizınin; 
gerek oportü11izmin, gerekse maceracı l ığın belirleyici özelliğidir. Be
lirleyici özelliği bilimsel-toplumsal pratik olaı1 Marksist-Leni11ist bil
gi teorisi, bu yanlış ideolojilere kararl ılıkla karşı çıkar. Marksistler, 
evrenin ınutlak ve genel gelişme sürecinde her özel sürecin gelişme
sini11 göreli olduğunu ve dolayısıyla da mutlak gerçeğin sonsuz akı
şıhda, herhangi bir belirli gelişme aşamasındaki özel bir sürece ifiş
kin insan bilgisinin yalnızca göreli olarak doğru olduğunu kavrarlar, 
S:ıyısız göreli doğru11un toplamı,mutlak doğruyu oluşturur.9 Gerek 
nesnel bir sürecin gelişmesi, gerekse insan bilgisinin hareketinin ge
lişmesi çelişmeler ve mücadelelerle doludur. Nesnel dünyadaki bütün 
diyalektik hareketler, eninde sonunda insan bilgisinde yansımalarını 
bulabil ir. Gerek toplumsal pratikteki, gerekse insan bilgisindeki oluş-

• • 
ma, gelişme ve yok olma süreci sonsuzdur. insanın nesnel gerçekliği 
belirli fikirlere, teorilere, planlara ve programlara uygun olarak de
ğiştiren pratiği geliştikçe, nesnel gerçekliğe ilişkin bilgisi de derinle
şir. Nesnel gerçeklik dünyasındaki değişme hareketinin nasıl sonu 
yoksa, insanın pratik aracılığıyla gerçeği öğrenmesinin de sonu yok
tur. Marksizm-Leninizm, gerçeği bilmenin sonuna ulaşmış değildir; 
lam tersine, pratiğin akışı içinde duııııadan gerçeğin öğrenilmesine 
giden yeni yollar açar. B izim vardığımız soı1uç, öz11el olanla nesnel 
olanın, teoriyle pratiğin ve bilme ile yapmanın somut, tarihi birliği
dir. Biz ister "sol'' olsun, ister sağ, somut tarihten ayrılan bütün yaı1-
lış ideolojilere karşıyız. 

9 Bkz. V.i .  Lenin, Materyalizm ve Ampiriokritisizm. 
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Toplumuıı bugünkü gelişme döııcmiııdc. düııya)'t doğru hir bi
çiınde öğreıımeııiıı ve değiştirmeııiıı soruııı lu lLığu, tarih ıaral'ıııdaıı 
prolel�ıryaııııı ve oııun partisinin oınuzlarıııa yüklenmiştir. Bil imsel 
bilgiye uygun olarak belirlenen bu süreç, )1ani düııyayı değiştirme 
ı1ratiği dünyada ve Çin'de daha şimdideıı tarihi bir aııa, iıısaıılık ta
ı·ihinde eşiııe rastlanmamış büyük bir ana, )'aııi karaııl ığııı dünyadan 
ve Çiıı'deıı taıııameıı kovulacağı ''e düııyaııııı bugüııe kadar görül
ıııemiş ölçüde aydııılık bir dünyaya dönüştürü leceği aıı<ı ulaşınış 
bu luııınaktadır. 

Proletaryaııııı ve devriınci halkııı düııyayı değiştirıne mücadele
si şu görevleri içerir. Nesnel düııyayı ve aynı zamaııda kendi özııel 
dünyalarıııı değiştirmek: öğreııme yetenekleriııi değiştirmek ve öz
ııel düııya i le ııesııel düııya arasıııdaki i l işkileı·i değiştirmek. Böyle 
bir değişiklik yeryüzüııüıı bir bölümüııde, Sovyetler Birliğ i'ııde da
lıa şimdiden gerçekleşmiştir. Orada iıısaıılar bu değişınc sürecini 
daha da i lerletmektedirler. Çin halkı ve bütüıı düııya halkları da 
böyle bir süreçten geçmektedirler ya da mutlaka geçeceklerdir. 

Kendisi de değiştirilecek olan ııesııel dünyada, değişmeye karşı 
çıkaıı lar da vardır. Bun ların da, değiştirilebilmeleri için, göııüllü ve 
bilinçli  bir değişme aşamasına girmedeıı önce bir zorlaına aşama
sıııdan geçmeleri gerekmektedir. Bütün insaııl ık kendini ve dünya
yı gönüllü ve bilinçli olarak değiştirdiği zaman, düııya komünizmi 
çağına ulaşılmış olacaktır. 

Gerçeği pratik içiııde keşfedin ve gene pratik içiııde kanıtlayıp 
geliştiriıı. Algısal bilgiden yola çıkın ve oııu etkin bir biçimde ussal 
bilgiye vardırııı; sonra ·ussal bilgiden yola çıkııı ve hem özııel, hem 
de nesnel dünyayı değiştirmek üzere devrimci pratiğe etkiıı bir bi
çiınde rehberlik ediıı. Pratik, bilgi, geııe prat ik ve geııe bilgi .  Bu sü
reç soıısuz döııgüler içiııde tekrarlaııır ve her döııgüyle birlikte pra
tiğiıı ve bilgiııiıı içeriği bir üst düzeye yükse lir. Bütüıı bir diyalek
tik ınateryalist bilgi teorisi budur. Bi lme ile )'apınanııı birliği diya
lekt ik m<ıtef)1al ist teoı·isi l1udur. 
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• • • • 

ÇELiŞME UZERINE* 

Şeylerdeki çeliş111e yasası ,  ya11i karşıtlar111 birliği yasası mater
yalist diyalcktiği11 temel yasasıdır. Leni11, "Gerçek a11lamda diya
lektik, ııesııeleı·iıı iiziiııdeki ç·efişnıeııiıı iııı·efeıınıesidiı·'' 1 demişti. 
Le11i11 bu yasaya gc11ell ikle diyalektiğin özü adını veriyordu . Ayı1 1 
zama11da ona diyalektiği11 çekirdeği de diyordu.2 Dolayısıyla bu ya
sayı i11celerken bir dizi soru11a değinmedeı1, bazı felsefi soruı1lara 
deği11ınedeı1 geçemeyiz. Eğer bütün bu soruı1ları açıklığa kavuştu
rabilirsek, materyalist diyalektik konusunda temel bir kavrayışa 

• 

varmış olacağız. Bu sorunlar şunlardır: iki dünya görüşü, çelişme-
nin evrenselliği, çelişmenin özelliği, baş çelişme ve bir çelişmenin 
esas yöı1ü, bir çelişmeniı1 yönleri arasındaki özdeşlik ve mücadele 
ve uzlaşmaz karşıtlığı11 çelişmedeki yeri . 

* Mao Zedung Yoldaş bu felsefe yazısını "Pratik Üzerine" adlı yazısından sonra ve 
gene o sıralarda Parti içinde görülen ciddi dognıacı düşünce halasının üsıesinden 

• 
gelmek anıacıyla kalenıe aldı. i lk olarak Yenan"daki Japonya'ya Karşı Askeri \'e 
Siyasi Okul'da dersler şeklinde sunulan bu yazı, Mao Zedung Yoldaş'ın Seçnıe 
Eserleri'ne alınm;ıdan önce kendisi tarafından gözden geçirildi. 

1 Hegel'in Felsefe T<ırihi Üzerine Dersler'indeki "Eleaıik Okul" üzerine Lenin'in 
noılarındaıı. Bkz. V.İ. Lenin, "Hegel'in Felsefe Tarihi Üzerine Dersler'inin Öze
li", Bütün Eserleri, cilt 38, Moskova, 1 958, s.249. 

2 Lenin, "Diyalektik Sorunu Üzerine" adlı yazısınd<ı �öyle diyordu: "Tek bir bütü
nüıı iki)•e bölünnıesi ve onun çelişnıeli bölünılerinin bilinmesi (Bkz. Lassalle'ın 
Heraklitos'la ilgili kitabının 'Bilgi Üzerine' adlı üçüncü bölümünün b<ışınd;ıki 
Philo"dan Heraklitos'la ilgili alıntı) diyıılektiğin özüdür ('esa.�lanndan biridir, ıe
nıel tizclliği değilse bile temel özellik lerinden biridir') ." (Bütün Eserleri, cilt 38, 

. . 
l\1lısko\·;ı, 1 958, s.357) Leııin, "Hcgcl"iıı l\1antık Bil iıııi"ııin Ozeı i" adlı )'<ızısıııda 
şöyle diylırdu: "Sözün kısası, diyalektik, karşıtların birliği öğretisi olıırak ıanını
lanabilir. Bu, diyalektiğin çekirdeğini orıaya koyar, aıııa ııç ıklannıası ve geliş
ıirilnıesi gerekir." (Agy. s.2 1 5  J .  
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Soıı yıl larda Sovyeı felsefe çevrelerinde Deboriıı okuluııuıı ide
alizmiııe yöııclti leıı eleştiri 3 bizim aranıızda da büyük ilgi uyaııdır
dı. Deborin'iıı idealizminin Çiıı Komüııist Partisi içinde çok kötü bir 
etkisi oldu. Partimizdeki dogmacı düşüncenin Deboriıı okuluııuıı 
yaklaşımıyla bir i lgisi olmadığı söyleııemez. Bu nedeııle bugüıı fel
sefeyi- incelcrkeıı aııa hedefiıniz dognıacı düşünceniıı kökünü kazı
ınak olmalıdır . 

• 

1. iki Dünya Görüşü 

• 

insan bilgisiniıı bütün tarihi boyunca evrenin gelişmesi yasasıııa 
ilişkiıı iki aıılayış var olmuştur; iki karşıt dünya görüşünü oluşturaıı 
metafizik aıılayış ile diyalektik anlayış. Leııin şöyle demişti: 

• 

iki temel (ya da iki ınümkün? ya da tarihi olarak ayırt edilebi-
lir?) gelişme (evrim) anlayışı şunlardır: Azalma ve çoğalma 
olarak tekrarlanma olarak gelişme ve karşıtların birliği olarak 
gelişme (bir birliğin birbirinden ayrı karşıtlara bölünmesi ve 
buıılar arasındaki karşı l ıklı i l işki).4 

Burada Lenin bu iki farkl ı  dünya görüşünü kastediyordu . 
• 

Çin'de metafiziğin bir başka adı da suan-sueh'ıir. idealist dünya 
görüşünün özünü meydana getiren bu düşünce tarzı gerek Çin'de, 
gerekse Avrupa'da tarihin uzun bir dönemi boyunca insan düşünce
sine hakim oldu. Avrupa'da burjuvazinin ilk zamanlarındaki mater
yalizmi de metafizikti. B irçok Avrupa ü lkesinin toplumsal ekono
misinin çok gelişmiş kapitalizm aşamasına ulaşmasıyla, üretici güç
lerin, sınıf mücadelesinin ve bilimlerin tarihte eşi görülmemiş bir 

3 Bir Sovyet filozofu olan Deboıin ( 1 88 1 - 1 963) SSCB Bilimler Akademisi'nin bir 
üyesiydi .  Sovyetler Birliği'ndeki felsefe çevreleri 1930 yıl ında Deboıin Okulu'nu 
eleşıirnıeyc başladılar ve bu okuluıı ıeoriyi praıikıeıı, felsefeyi de siyaseıteıı ko
paııııak şeklindeki hatalarını idealist nitelikte hatalar olduğunu belirttiler. 

4 V.İ .  Lenin "Diyalekıik Sorunu Üzerine" ,  Bütün Eserleri, cilt 38, Moskova, 1958, 
s.358. 
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düzeye erişmesi)1le ve saııa)1i proletar)1asıı1111 t<ırihi gelişmeııiıı eıı 
bü)1ük itici ·gücü durlıınuııa gelmesiyle birlikte, ıııateryalist diyalek
tik Marksist düııya görüşü doğdu. Geııe aynı sıralarda, ıııateryal ist 
diy<llekt iğe karşı çıkınak için, burjuvazi içerisiııde açık ve kaba ge
rici idealiz111i11 yanı sıra bir de kaba evrimcilik ortaya çıktı . 

Metal'izik ya da kaba evrimci düııya görüşü, şeyleri tek başına, 
dlırağaıı ve tek yaıı l ı  olarak görür. Evreııdeki bütün şeyleri, bütüıı 
şeyleriıı biç iınleı·iııi ve türleriııi birbirleriııden soıısuza dek kopmuş 
ve değişınez olarak kabul eder. Aııcak, ııicelik bakııııından artma ya 
da azalı11a [Jiçiıııiıı(lc bir değişiklik ya da bir yer lleğişikliği olabilir. 
Kaldı ki, bu artnıa ya da azalmaı1 1 11 y�ı da yer değişikliğiııin ııedeni 
şeyleriıı içinde değil ,  dışındadır; yaııi itici güç dışsaldır. Metal'izik
çiler evrendeki bütüıı farklı tüı·deıı şeylerin ve oıılarııı özellikleriııiıı 
i lk meydana geldikleri aııdaıı bu yaııa hep aynı kaldığını ileri sürer
ler. Meydana geldikleri aııdaıı sonraki bütün değişiklikler sadece ııi
cel ik bakımındaıı artma ya da azalma biçimindedir. Metafizikçiler 
bir şeyiıı ancak aynı şey olarak kendiııi durmadaıı tekrarlayabilece
ğiııi ve başka bir şeye döııüşemeyeceğini savunurlar. Onlara göre, 
kapitalist sömürü, kapitalist rekabet, kapitalist toplumun bireyci 
ideolojisi vb., bütün bunlar eski köleci toplumda, hatta i lkel top-

• 

lumda bile görülebilirler ve hiç değişmeden soıısuza dek var ola-
caklardır. Toplumsal gelişmenin nedenleriııi coğrafya ve iklim gibi 
toplumun dışındaki etkenlere bağlarlar. Bir şeyin gelişmesinin ne
denlerini aşırı basitleştirilmiş bir biçimde o şeyin dışında ararlar ve 
gelişmenin bir şeyin içindeki çelişmelerden doğduğunu savunan 
materyalist diyalektik teoriyi iııkar ederler. Bunun sonucunda da, ne 
şeylerin niteliksel farklılığını açıklayabilirler, ne de bir niteliğin 
başka bir niteliğe dönüşmesi olayııı ı .  Bu  düşünce tarzı Avrupa'da 
17 .  ve 1 8 . yüzyıl larda mekanik materyalizm olarak, 19.  yüzyı lın 
sonları ve 20. yüzyıl ın başlarında da kaba evrimcilik olarak görül
dü. Çiıı'de ''Tao ııasıl değişmezse, gökyüzü de değişnıez''5 sözleriıı-

5 Han Hanedanı döncııı inde Konfüçyusçuluğun ünlü ıenısi lci lerindcıı biri olan 
Dung Çungşu'nun (MÖ t79- 1 04) bir sözü. 
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de (i ile geleıı ıııcta ı·iı.ik diisüııce. çiiriiıni.is t'codal hakiın sınıflar ta-
� , > 

ral'ıııdaıı uzuıı bir süre destekleııdi. Soıı yüz )' i l  içiııde Avrupa'daıı it-
lıal edi leıı mekaııik ıııateryalizm ve kaba evriıncil ik de l1urjuvazi ta
ral'ıııdaıı destekleııınekıedir. 

Metal'izik düıı)1a görüşüııüıı karşısıııa dikileıı diyalektik mater
yalist düııya görüşü, bir şeyiıı gelişmesini aııl<ıyabilınek içiıı oııtı iç
sel olarak ve başka şeylerle ilişkileri iç iııde iııcelemeıniz gerekt iği
ni savunur. Başka bir deyişle. şeyleı·iıı gelişınesi onlarııı içsel ve zo
runlu keııdi kendine hareketi olarak görülmelidir. Buııa karşılık, her 
şey kendi lıareketi iç iııdc çevresiııdeki şeylerle karşılıklı i l işki içiıı
dedir ve hem onlardaıı etkilenir, hem de onları etki ler. Bir şeyiıı ge
lişmesinin temel nedcıı i dışsal değil, içseldir; o şeyin bağrında taşı
dığı çelişmededir. Her şeyiıı bir iç çelişmesi vardır ve her şeyin ha
reketi ve gelişmesi bu iç çelişmeden kaynaklaııır. Bir şeyiıı içinde
ki çelişirlik o şeyin gelişmesinin temel nedenidir; o şeyin başka şey
lerle olaıı karşılıklı i l işkileri ve karşı lıklı etkilemeleri ise ikincil ne
denlerdir. Bu  yüzden materyalist diyalektik, metafizik mekanik ma
teryalizm ve kaba evrimcilik tarafından i leri sürülen dışsal nedenler 
teorisine ya da dışsal bir itici güç teorisine karşı etkili bir biçimde 
mücadele eder. Salt dış nedenleriıı ancak mekaııik harekete, yani 
büyüklük ya da nicel ik bakımından değişikliklere yol açabileceği, 
ama şeylerin niçin niteliksel olarak binlerce bakımdan ı·arklı l ık gös
terdiğini ve bir şeyiıı ııiçin başka bir şeye dönüştüğünü açıklayama
yacağı ortadadır. Aslıııda bir dış gücün etkisi altındaki mekanik ha
reket bile şeylerin iç çelişirliği aracı l ığıyla meydana gelir. Aynı  şe
kilde bitkilerdeki ve hayvanlardaki basit büyüme, oııların niceliksel 
olarak gelişmeleri de, esas olarak, onlardaki iç çelişmelerin bir so
nucudur. Gene aynı şekilde toplumsal gelişıne de esas olarak dış ne
denlerin değil, iç nedenleriıı bir soııucudur. Hemen hemen aynı 
coğrafya ve iklim koşul larıııııı bulunduğu ülkeler gelişmelerinde 
büyük farklıl ıklar ve eşitsizlikler gösterirler. Ayrıca, bir ülkenin 
coğrafyası ve iklimi hiç değişmediği halde, o ülkede büyük toplum-
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s<ll değişiklikler 11ıc)1daııa gelebi l iı·. Eıııper)'<llist RLıS)'<t. Sos)'<.ll ist 
Sovyetler Birliği'ııe döııi.iştü. Geııe kapılarıııı düıı)1ay:1 kapaııı ış ol<ııı 
ı·eodal Japoııya, emper)1al ist Japoııya'ya döııüştü: aıııı.1 lıer iki i.i lke
ııiıı de coğrafyasıııda ve iklimiııde herhaııgi bir değişiklik olınaınış
tı .  Çağlar boyu t"eodal izınin egeıneıı liği a lt ıııda bu lLınaıı Çiıı ,  soıı 
yüz yıldır büyük değişikliklere uğradı ve şiındi de kLırtı.ırı lıııış ve 
özgür bir yeııi Çin doğru ltusuııda değişiyor; aıııa coğrat·)·asıııda ve 
ikliminde heııi.iz hiçbiı· değişiklik olıııad ı .  Gerçi bir hütüıı ()( ;ırak 
yeryüzi.i ııüıı ve onuıı lıer böl i.iınü ııüıı coğrafy<ısı ve ikl iıııi de deği
şir; ama bu değişiklikleı· topluıı1d:1ki değişikliklerle kıy<ıslaııdıkla
rında çok öııemsiz kalırlar. Coğrıı ı·ya ve ikl inı değişiklikleı·i keııdi
lerin i 011 bin lerce )' ıldır gösterirler, oysa toplumsal değişikl ikler 
keııdi leriııi biıılerce, yüzlerce, onlarca yı lda, hatta (1evriın zanıaııla
rında birkaç yı l  ya da birkaç ayda gösterirler. Materyalist diy<1lekti
ğe göre, doğadaki değişikl iklerin aııa nedeııi doğadaki iç çel işmele
rin gelişmesidir. Topluındaki değişiklikler ise esas olarak topluında
ki iç çelişmelerin, yani üretici güçler ile üretim il işkileri arasıııdaki 
çe lişmenin, sınıflar arasıııdaki çel işmenin ve eski i le yeni arasında
ki çelişnıeııiıı gel işınesiııdeıı kaynaklaııır. Toplumu ilerleten ve eski 
toplumun yerini yeni toplumtın almasının itici gücünü sağlayan şey, 
bu çelişmeleriıı gel işmesidir. Peki, materyalist diyalektik dış neden
leri yok mu sayar? Asla.  Materyalist diyalektik, dış nedenlerin de
ğişmeniıı koşul larııı ı ,  iç nedenlerin de değişmenin temelini meyda
na getirdiğini ve dış ııedenlerin ancak iç nedenler aracıl ığıyla etki l i  
olabi leceğiııi savuııur. Bir yumurta uygun bir ısıda civcive döııüşür, 
ama hiçbir ısı bir taşı civcive dönüştüremez, çünkü her biriııiıı fark
l ı  bir temeli vardır. Farkl ı  ü lkelerin halkları arasında sürekl i  bir kar
şı l ıkl ı  etkileme vardır. Kapital izın çağında, özell ikle de eınperya
lizm ve proletarya devrimci ·  çağında farklı ü lkeler arasında siyasi ,  
ikt isadi ve kii lti.irel al:ııı l <1rd<1ki karşıl ıkl ı  il işki ve etkilenıeler soıı 
derece büyüktür. Ekim Sosyal ist Devrimi, Rusya tarihinde olduğu 
kadar düıı)'a tarilıinde de yeıı i bir çağ açt ı .  Dünyaııın öteki ülkele-
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ri11deki iç değişiklikleri etkiledi. Hele Çin'deki iç değişiklikleri 
özellikle derinden etkiledi. Ne var ki, bu değişiklikler, Çin de için
de olmak üzere bu ülkeleri11 iç gelişme yasaları aracılığıyla meyda
na geldiler. Savaşta bir ordu zafer kazanır, öbürüyse yenik düşer; 
zafer de, yenilgi de iç nedenler tarafından belirlenir. Savaşı kaza11an 
ordu ya güçlü olduğu için ya da ustaca yönetildiği için kazanmıştır. 
Yenik düşe11 ordu ise ya zayıf olduğu için ya da kötü yö11etildiği için 
yenilmiştir. Dış 11edenler ancak iç nedenler aracıl ığıyla etkil i  olur
Iaı-. Çi11'de 1 927 yılında proletaryanın büyük burjuvazi tarafıı1dan 
yeı1ilgiye uğratılmasının nedeni, o sıralar doğrudan doğruya Çiı1 
proletaryasının içiı1de (Çin Komünist Partisi'nin içinde) ortaya çı
kan oportünizmdi. Bu  oportünizmi ortadan kaldırdığımız zaman 
Çiı1 Devrimi yeniden ilerlemeye başladı. Daha sonra Çi11 Devrimi, 
düşman karşısında ye11ide11 ağır yenilgilere uğradı ,  çünkü partimi
zin içinde maceracı l ık baş göstermişti. Bu maceracılığı yok ettiği
miz zaman davamız bir kere daha ilerlemeye koyuldu. Dolayısıyla, 
bir siyasi partinin devrimi zafere ulaştırabilmek için kendi siyasi 
çizgisi11in doğruluğuna ve kendi örgütünün sağlamlığına dayanmak 
zorunda olduğu kolayca aı1 Iaşılabilir. 

Eski çağlarda diyalektik düı1ya görüşü hem Çin'de, hem de Av
rupa'da ortaya çıktı .  Ama eski diyalektiğin kendiliği11den ve çelim
siz bir ııite l iği vardı .  O güı1ün toplumsal ve tarihi koşullarında, he
nüz teorik bir sistem kuracak durumda değildi. Bu nedenle dünya
yı tam olarak açıklayamadı ve yerini metafiziğe bıraktı . 1 8 . yüzyı
lın sonları ve 19 .  yüzyıl ı 11 başlarıı1da yaşayan ünlü Alman filozofu 
Hegel, diyalektiğe çok önemli katkılarda bulundu, ama 011un diya
lektiği, idealistti. Ancak proletarya hareketi11in büyük öncüleri 
Marx ve Engels insan bilgisi11iı1 tarihindeki olumlu başarıları birleş
tirdikleri ve özellikle de Hegelci diya lektiği11 akla uygun unsurları-
111 eleştirici bir biçin1dc özüınlc)1crek diyalektik ''e tarih i ınatery<1-
liz111in büyük teorisini yarattıkları zaınan. i11san bilgisi ıarih iııde eşi 
görülınemiş bir devrim gerçekleşti. Bu teori, Leııiıı ve Stali11 tar<ı-
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fıııdaıı daha da geliştiri ldi. Çiıı'e tı laşır tılaşınaz, Çinli leriıı düşünce 
düııyasında çok büyük değişikliklere yol açtı .  

Bu diyalektik düı1ya görüşü, bize, öncelikle farklı şeylerdeki 
karşıtların hareketiııi nasıl gözlemleyeceğiınizi ve tahlil edeceğimi
zi ve bu tahlile dayanarak çelişmeleri çözme yö11teınleri11i ııas ıl bu
lacağımızı öğretir. Dolayısıyla, şeylerdeki çelişıne yasasını soınuı 
bir biçimde kavranıak bizim içiıı son derece ö11eı11 lidir. 

il. Çelişmenin Evrenselliği 

Sorunu daha kolay ortaya koyınak bakımıııdaıı, öııce çelişınenin 
evrenselliğiı1i ele alacağı ın, so11ra da çelişmeııin özelliğiııe geçece
ğim. Böyle yapmamın nedeıı i, çelişınenin evreııse lliğinin dal1a kısa 
olarak açıklanabilmesidir. Çüı1kü, materyalist diyalektik dünya gö
rüşü keşfedildiğinden bu ya11a ve materyalist diyalektik, Marksizmi 
yaratan ve sürdüren Marx, E11gels, Lenin ve Staliıı gibi büyük usta
lar tarafından insanlık tarihiııin ve doğa tarihinin birçok yöı1lerinin 
tahliline ve toplum ve doğanııı birçok yönlerinin değiştirilmesine 
(Sovyetler Birliği 'nde olduğu gibi) olağanüstü bir başarıyla uygu
landığından bu yana, çelişmeniı1 evrenselliği geniş ölçüde kabul 
edilmiştir. Oysa birçok yoldaş, özellikle de dogmacılar çelişmenin 
özelliğini hala açık seçik kavramaınaktadır. Çelişmenin evreı1selli
ğinin, çelişmenin özelliğinde yattığın ı  kavramamaktadırlar. Dev
rimci pratiğin akışına yön verebilınemiz için, karşımıza çıkan so
mut şeylerdeki çel işıneı1iı1 özelliğiı1i iı1celeıne11iı1 11e kadar önemli 
olduğunu da kavramamaktadırlar. Bu ııedeıı le, çelşimenin öze lliği
nin incelenmesini vurgulamak ve onu eııine boyuna açıklamak ge
rekmektedir. Dolayısıyla, şeylerdeki çelişme yasasını tahlil eder
keıı, ilköııce çel işıneııiıı evrcııselliğiııi tah lil edecek, soııra çel işme-
11i11 özelliğinin tahl il iııe özel bir öııem verecek ve eıı sonuııda da ye
niden çelişmenin evrenselliğiııe döııeceğiz. 
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Çelişmenin evrenselliği ya da mutlaklığının ikili bir anlaını var-
• 

dır. Birincisi, bütüıı şeyleriıı gelişme sürecinde çelişıne vardır. ikin-
cisi, her şeyin gelişme sürecinde başından sonuna kadar karşıtların 
bir hareketi vardır. 

Engels, ''Hareketin kendisi bir çelişmedir''6 demişti. Lenin karşıt
ların birliği yasasını ''(zihin ve toplum da içinde olmak üzere) bütüıı 
doğa olay ve süreçlerindeki çelişmeli, birbiriııi karşılıklı olarak dışla
yan, karşıt eğilimlerin tanınması (keşfedilmesi)"? olarak tanımlamış
tı .  Bu fikirler doğru mudur? Evet, doğrudur. Bütün şeylerin hayatını 
belirleyen ve gelişmesini sağlayan, bütün şeylerdeki çelişmeli yöııler 

• 

arasındaki karşılıklı bağımlılık ve mücadeledir. içinde çelişme olma-
yan hiçbir şey yoktur. Çelişme olmadan hiçbir şey var olamaz. 

Basit hareket biçimlerinin (sözgelimi, mekanik hareket) ve daha 
da önemlisi karmaşık hareket biçimlerinin temeli çelişmedir. 

Engels çelişmenin evrenselliğini şöyle açıklamıştı :  

Eğer basit mekanik yer değiştirme, bir çelişme içeriyorsa, 
maddenin daha yüksek hareket biçimleri özellikle de organik 
hayat ve organik hayatın gelişmesi haydi haydi içeriyordur çe
lişmeyi. hayal, özellikle ve öncelikle, bir varlığın her an 
hem kendisi, hem de bir başka şey olmasıdır. Demek ki hayat 
da şeylerin ve süreçlerin kendilerinde var olan , durmadan or-

� 
taya çıkan ve çözülen bir çelişmedir; çelişme ortadan kalktığı 
zaman hayat da sona erer ve ölüm gelir. Gene görmüştük ki. 
düşünce alan ında da çelişmclerden kurtulamayız; sözgelimi, 
insanın özünde var olan sınırsız bilgi edinme yeteneği ile bu 
yeteneğin ancak, dış koşullar tarafından sınırlanan ve sınırlı 
bir bilgiye sahip olan insanlarda bulunması arasındaki çelişme 
-bize göre, h iç değilse pratik bakımdan- sonsuz bir kuşaklar 
dizisi ve sonsuz bir i lerlenıe içinde çözüme kavuşur. 

6 F. Engels, "Diyalektik, Nicelik ve Nitelik", Anti-Dühring; Sol  Yayınlan. 
7 Y. İ .  Lenin, "Diyalektik Sorunu Üzerine", Bütün Eserleri, ci l t  38, Moskova, 1 958, 

s.357-358. 
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yüksek matematiği11 temel ilkelerinden biri çelişmedir. 

Ama basit matematik bile çelişmelerle doludur.8 
• 

Le11in de çelişmenin evrenselliğini şöyle göstermişti: 

Maten1atikte: + ve -. Diferansiyel ve e11tegral. 
Mekanikte: Etki ve tepki. 
Fizikte: Pozitit' ve negatif elektrik. 
Kimyada: Atomların bileşimi ve ayrışımı. 
Toplum biliminde: Sınıf mücadelesi.9 

Savaşta saldırı ve savunma, ilerleme ve geri çekilme, zafer ve 
yenilgi hep karşılıklı olarak birbirleriyle çelişen olaylardır. B iri ol-

• 

madaı1 öbürü de olamaz. iki yönden aynı anda hem çatışma içinde-
dirler, hem de karşılıklı olarak birbirlerine, bağımlıdırlar. İşte bir sa
vaşın bütünlüğünü oluşturan, onun gelişmesini sağlayan ve sorun
larını çözen budur. 

Kavramlarımızdaki her farklılığın nesnel bir çelişmeyi yansıttığı 
kabul edilmelidir. Nesnel çelişmeler öznel düşüncede yansırlar ve bu 
süreç, kavramların çelişmeli hareketini oluşturur, düşüncenin geliş
mesini sağlar ve insan düşüncesindeki sorunları duııııadan çözer. 

Parti içinde durmadan farkl ı  türden düşünceler arasında karşıt
lık ve mücadele ortaya çıkar. Bu, toplumdaki sınıflar arasındaki ve 
eski i le yeni arasındaki çelişmelerin parti içindeki bir yansımasıdır. 
Parti içinde çelişmeler ve bu çelişmeleri çözmek için verilen ideolo
jik mücadeleler olmasaydı, partinin hayatı sona ererdi. 

Bu  nedenle daha şimdiden açıktır ki, gerek basit hareket biçim
lerinde, gerekse karmaşık hareket biçimlerinde; gerek nesnel olgu-

8 F. Engels, agy, s . 166- 167 
9 V.İ . Lenin, "Diyalektik Sorunu Üzerine", Bütün Eserleri, cilt 38, Moskova, 1 958, 

s.357. 
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l<ırti<ı. gerekse ideolojik olgu larda çelişme evrensel olarak ve bütüıı 
siireçlerde vardır. Peki, çelişme her süreciıı ilk aşaınasıııda da var 
ınıdır? Tek tek her şeyiıı gel işıne siirccinde başıııdaıı soııuııa kadar 
karşı tları ıı bir hareketi var mıdır? 

Sov)1et filozotlaı·ınııı Deboriıı okuluııu cleştireıı yazılaı·ıııdaıı da 
aııl<ışı lacağı gibi, Deboriıı okulu çel işmeııiıı bir süreciıı başlaııgıcın
da değil de. o süreç aııcak belli bir aşaıııaya ulaşt ığı zaınaıı ortaya 
çıkıığııı ı  i leri sürınektedir. Böyle olsaydı, sürecin o aşamadan öııce
ki gelişmesiııiıı ııedeııi içsel değil dışsal olurdu. Dolayısıyla Debo
riıı, dış ııedeııse llik ve mekanik düşünce biçiminiıı meıaı·izik teori
lerine geri dönnıckıedir. Deborin okulu, bu görüşü somut sorunla
rın ıahlil iııc uyguladığıııda, Sovyetler B irl iği'ndeki bugüııkü koşul
larda genel olarak kulaklar (zeııgin köylüler) ile köylüler arasında 
çelişmeler değil, sadece farklıl ıklar görmekte ve böylece Buha
rin'le 1 0  taınamen aıılaşmakıadır. Fransız Devrimi'ni tahli l  ederken, 
işçiler, köylüler ve burjuvaziden oluşan Üçüncü S ınıf içinde dev
rimden önce ayııı şekilde çelişmeler değil ,  sadece farklıl ıklar oldu
ğuııu savunmaktadır. Deborin okulunun bu görüşleri, Marksizme 
aykırıdır. Bu okul her farklıl ığın daha başından bir çelişme içerdi
ğini ve farklıl ığın kendisinin bir çelişme olduğunu kavrayamamak
tadır. İki sınıfın  ilk ortaya çıktığı andan bu yana, emek ile seı ıııaye 
çelişme halindedir; ancak i lk başlarda çelişme henüz şiddetlenme
mişti. Sovyetler B irliği'nin bugünkü toplumsal koşullarında bile iş-

1 O Buharin ( 1 888- 1 938), Rus devrimci hareketinde Leninizme karşı çıkan bir hiz
bin başını çekti. Daha sonra bir ihanet grubuna katıldı, 1 937'de Paniden atıldı 
ve l 938'de Sovyet Yüksek Mahkemesi tarafından ölüme mahkum edildi. Bura
da Mao Zedung Yoldaş, Buharin'in uzun zamandır savunduğu şu hatalı görüşü 
eleştiriyordu: Sııııf çelişmelerini önbas etmek ve sınıf mücadelesinin yerine sı
nıf işbirliğini koymak. Sovyetler Birliği'nin tarımı bütünüyle kollektineştiııııe
ye hazırlandığı 1928- 1 929 yıl larında Buharin, zengin köylüler ile yoksul ve or
t<ı köylüler ar;ısındaki sııııf çelişmesini örtba� etmeye ve zengin köylülere karşı 
kararlı ıııücadclcyc karşı çıkıııaya çalışarak, hatalı görüşünü her zaıııaııkindcn 
daha açık bir biçinıde onaya koydu. Buharin aynı zamanda işçi sınıfının "sos
yalizıııe barış içinde geçebilecek" olan zengin köylülerle bir ittifak kurabileceği 
yoluııd;ıki <ıldaımacayı da ileri sürdü. 

' 

' 
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çiler ve köylüler arasınd'.ı I, ; , . farklılık vardır ve bu farklıl ığııı ken
disi bir çelişıncctiı-. Aııcıık emek ile serınaye arasıııdaki çc lişmeııiıı 
tersine bu çelişme, şiddetlenerek uzlaşmaz bil 'karşıtlığa dönüşme
yecek ya da sııııf mücadelesi biçiıniııe bürüııineyecekıir; sosyalist 
inşa süreci içiııde işçiler ve köylüler sağlam bir ittifak kurınuşlardır 
ve bu çelişmeyi sosyalizınden komüııizme geçiş süreci içiııde yavaş 
yavaş çözmektedirler. Sorun, çelişınenin olup olınaması değil, fark
l ı  türden çelişmeleriıı olmasıdır. Çel işıne evrensel ve mutlaktır, bü
tün şeylerin gelişme sürecinde vardır ve her süreçte başından sonu
na kadar varlığıııı sürdürür. 

Yeni bir sürecin doğması ne demektir? Kendini oluşturan karşıt
larıyla birlikte eski birlik, yerini kendini oluşturan karşıtlarıyla bir
likte yeni bir birliğe bırakır. Böylece eski sürecin yerini alan yeni 
bir süreç doğar. Eski süreç biter, yeni bir süreç başlar. Ama yeni sü
reç de yeııi çelişmeler içermektedir, böylece o sürecin çelişmeleri
nin gelişme tarihi başlar. 

Lenin'in belirttiği gibi, Kapital adlı eserlerinde Marks, şeylerin 
gelişme sürecinde başından sonuna kadar varlığını sürdüren bu kar
şıtların hareketinin örnek bir tahlil ini sunmuştu. B ütün şeylerin ge
l işmesi incelenirken uygulanması gereken yöntem budur. Lenin de 
bu yöntemi doğru bir biçimde uygulamış, bütün yazılarında bu yön
teme bağlı kalmıştır. 

Kapital adlı eserinde Marx, i lkönce burjuva (meta) toplumu
nun en basit, en sıradan, en temel, en genel ve en gündelik i l iş
kisini, milyonlarca kez karşılaşılan bir i lişkiyi, yani meta de
ğişimini tahl i l  eder. Bu son derece basit olgunun (burjuva top
lumunun bu ''hücre''sinin) tahlil i ,  modern toplumun bütün çe
l işmelerini (ya da bütün çelişmelerinin tohumlarını) ortaya 
koyar. Bunu izleyen açıklama bu çelişmelerin ve tek tek par
çaların 2. (toplamı) olarak bu toplumuıı gelişmesiııi (hem bü
yümesini, hem de hareket ini) başından sonuna kadar gözler 
• • • • onune serer. 
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l,eııiıı � Lııı Lı ti<ı ekledi : "Clcııel ol;ırak di)1<ılekıiğ i11 açık;ıl;ıııınası 
( )'<I tia iııceleıııııes i )  yöııteıııi de bö)1le olıııalıdır. " 1 1  

Çiıı koıııüıı istleri bu )'Öııteıni öğreıııııelid irlcı·. Çiıı De,1riıni'ııi11 
ıarihiııi ve bugi.iııkü durL1111uı1Lı aııeak bu yöııetiıııi öğreııdikleri za
ıııaıı doğru bir şekilde t;ıhli l  edebilir ve Çiıı De\'ri 111 i'ııi11 geleceğiııi 
görehiliı·leı .  
� 

. .  

1 1 1 .  Çeliş111e11 i 11 ()zelliği 

Çeli�ıııe bütüıı şeyleriıı gel işıııe si.ireciııde vaı·dır; her şeyiıı ge
li şıne süreciııde başıııdaıı soııuııa kadar varlığıııı sürdürür. Bu,  yu
karılia aıılatt ığ ını ız gibi, çelişıneııiıı evrenselliği ve mutlaklığıdıı·. 
Şiındi de çeliş111e11 i ı1 özell iğiıı i  ve görelil iğiıı i  iııceleyeliın. 

Bu soruıı çeşitli düzeylerde iııcelenmelidir. 
B iriııcisi, maddeııin her hareket biçimiııdeki çelişmeııiıı keııdi 

• 

özelliği vardır. I11sa11 1 11 ınaddeye il işkin bilgisi ınaddenin hareket bi-
çiınlerine i l işkiıı bir bilg idir. Çüııkü, bu düııyada hareket haliııdeki 
nıadde dışıııda hiçbir şey yoktur ve bu hareket belli biçimler almak 
zoruııdadır. Maddeniıı her hareket biçimiııi ele al ışımızda, onun 
öteki hareket biçiınleriyle ortak ııoktalarıııı gözlemlememiz gerekir. 
Ama özell ikle öııeınli ve gerekli olan ve bir şeye i l işkin bilgimizin 
temelini oluşturaıı, maddenin bu hareket biçiminde kendine özgü 
olaıı şeyi gözlemlemektir; yaııi bu hareket biçiıni i le öteki biçimler 
arasındaki ııiıeliksel farklı l ığı gözlemlemektir. Aııcak bunu yaptığı
mız zamaıı şeyleri birbirinden ayırt edebiliriz. Her hareket biçimi 
keııdi içinde keııdi özel çelişmesini taşır. Bu özel çelişme, bir şeyi 
başka bir şeydeıı ay,ıran özel n iteliği oluşturur. Bu ,  iç nedendir; ya 
da denilebilir ki ,  yeryüzündeki şeyleriıı engiıı çeşit l i l iğinin temeli
dir. Doğada birçok hareket biçimi vardır: Mekaııik hareket, ses, 
ışık, sıc;ıklık, elekıı·ik, ayrışım, bileşi ın vb. Büıüıı bu biçiıııler birbi-

• • •  
1 1  v. ı .  Lcıı in. "Diy<ılcktik Sllrunu Uzerine", Bütüıı Eserleri, cilı 38, MllSkllV<I, 

1 958. s . 358-359. 
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riııe l1ağımlıdır. <ııııa lıeı· biçim özi.iııdc öl1ürlcriııdcıı farklıdır. Her 
hareket biçimiııi ıı özel ıı itel iği keııdi özel çelişnıesi tarafıııd<ın belir
leııir. Bu sadece doğa içiıı değil, ayııı zaıııaııda topluınsal ve ideolo
jik olgulaı· içiıı de geçeı·lidir. Her topluın biçimiııiıı, her ideoloji bi
çim iııiıı kendi özel çelişınesi ve özel ıı iteliği vardır. 

Bili ıııler de kcııd i i11ccle111e koııularıııııı özel çelişmeleı·iııc göre 
ayrılırlar. Dolayısıyla, belli bir olgular alaıııııa özgü bir çelişıne, belli 

• •  

bir bil iııı dalıııııı iııceleıne koııusuııu ıneydaııa getirir. Orneğiıı , mate-
matikte pozitif ve ııegatif sayı lar; ıııekaııikte etki ve tepki; fizikte po
zitit. ve ııegatit· elektrik: kimyada ayrışıııı ve bileşiın; toplum biliıııin
de üretici güçler ve üı·etiın ilişkileri, sııııflar ve sııııt· nıücadelesi; as
kerlik bilimiııdc saldırı ve savuııma; ı·eısefede idealizın ve nıaterya
lizın, metafizik bakış açısı ve diyalekt ik bakış açısı vb. Bütüıı buıılar 
faı·kl ı  bilim dallarııı ı ıı iııceleme koııularıdır, çünkü lıer bilim dalın ııı 
keııdi özel çelişınesi ve özel ııiteliği vardır. Hiç kuşkusuz, çelişmenin 
evreııselliğiııi kavraınazsak, şeyleriıı hareket ya da gelişmesinin ev
rensel ııedeııiııi ya da evreıısel temeliııi keşfedemeyiz. Ne var ki, çe
lişmeııiıı özelliğiııi i ııcelemezsek, bir şeyi başka şeylerden ayıran özel 
niteliği saptayamaz, bir şeyin hareket ya da gelişmesiııin özel nedeni
ni ya da özel temeliııi keşfedemez, bir şeyi başka bir şeyden ayırt ede
mez ya da bilim alanları arasına sınır çekemeyiz. 

İıısaıı bilgisinin hareketindeki sürekl i liğe gelince, her zarrİan tek 
tek ve belirli şeylere ilişkin bilgiden genel olarak şeylere i l işkin bil-

• 

giye doğru adım adım bir gelişme vardır. insan aııcak birçok farklı 
şeyin özel niteliğiııi öğrendikten sonra genellemeye geçebilir ve 

• 

şeyleriıı ortak ııiteliğini öğre11ebilir. lı1san bu ortak niteliğe il işkin 
bilgiyi elde ettiğinde, 011u bir k ılavuz olarak kullanır ve henüz ince
lenmemiş ya da deriııliğine incelenmemiş olan çeşitli somut şeyle
ri incelemeye, her biri11in özel 11iteliğini keşfetmeye koyulur; ancak 
böylelikle somut şeylcri11 ortak niteliğiııe ilişkjiı bilgisi11i tamamla
yabilir, zenginleştirebilir ve geliştirebilir ve bu bilgini11 kuruyup 

• 

gitmesi11i ya da donup kalmasını önleyebilir. iki bilgi süreci vardır. 
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Biri özeldeıı geııele, öteki ise geneldeıı özele. Dolayısıyla, bilgi her 
zaınaıı döngüler haliııde ilerler ve (bilimsel yönteme sımsıkı bağlı 
kal ındığı sürece) her döngü iıısan bi lgisiııi bir adım daha yükseltir 
ve böylece gittikçe deriıı leştirir. Bu soruııda bizim dogmacılar şu 
nokt<ıda yanı lıyorlar: Bir yandan, çelişmenin evrenselliğini ve şey
lerin ortak ııiteliğiııi yeterince öğrenebilmemiz için çelişmenin 

-

özelliğini incelemek ve tek tek şeylerin özel niteliğiııi öğrenmek 
zoruııda olduğumuzu kavramıyorlar; öte yandan da, şeylerin ortak 
ııiteliğini öğrendikten soııra daha da derine inmemiz ve henüz de
rinliğine incelenmemiş ya da daha yeni ortaya çıkmış olan somut 
şeyleri incelememiz gerektiğiııi kavramıyorlar. B izim dogmacılar 
çok tembel adamlar. Somut şeylerin titiz bir incelemesine girişme
ye yanaşmıyor, genel doğruların gökten zembille indiğini kabul 
ediyor, onları tamamen soyut, anlaşılmaz formü ller haline getiriyor 
ve böylece insanın gerçeği öğrenme sürecini tamamen inkar ediyor 

• 

ve tersine çeviriyorlar. Iki bilgi sürecinin, yani önce özelden gene-
le ve sonra da genelden özele doğru olan iki sürecin birbirine ba
ğımlı olduğunu da anlamıyorlar. Marksist bilgi teorisini zerre kadar 

• 

kavramıyorlar. 
Yalnızca maddenin hareket biçimlerinin her büyük sisteminin özel 

çelişmesini ve sistemin bu özel çelişme tarafından belirlenen özünü 
incelemekle yetinmemek, aynı zamanda maddenin her hareket biçi
minin uzun gelişme seyri içindeki her sürecin özel çelişmesini ve 
özünü de incelemek gerekir. Her hareket biçiminde, gerçek olan (düş
sel olmayan) her gelişme süreci, nitelik bakımından farklıdır. İncele
memiz bu noktayı vurgulamalı ve bu noktadan yola çıkmalıdır. 

Farklı nitelikteki çelişmeler ancak farkl ı  nitelikteki yöntemlerle 
çözülebilir. Örneğin, proletarya ile burjuvazi arasındaki çelişme, 
sosyalist devrim yöntemiyle çözülür; geniş halk kitleleri ile feodal 
sistem arasıııdaki çelişme, demokratik devrim yöntemiyle çözülür; 
sömürgeler i le emperyalizm arasındaki çelişme, mil l i  devrimci sa
vaş yöntemiyle çözülür; sosyalist toplumda işçi sınıfı ile köylü sı-
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ıııfı arasıııdaki çelişme, tarımııı kolektifleştirilmesi ve m�tkineleşti
ri lmesi yöııtemiyle çözülür; Komüııist Partisi içiııdeki çelişme, 
eleştiri ve özeleştiri yöntemiyle çözülür; toplum ile doğa arasıııda
ki çelişme, üretici güçleri geliştirme yöntemiyle çözü lür. Süreçler 
değiş ir, eski süreçler ve eski çelişmeler yok olur, yeni süreçler ve 
yeni çelişmeler doğar ve buna uygun olarak çelişmeleri çözme yön
teınleri de değişir. Rusya'da Şubat Devrimi tarafından çözülen çe
lişme ile Ekim Devrimi tarafıııdan çözülen çelişme arasında ve ay-
11 1 zamaııda bu çelişmeleri çözmek için kullanılan yöntemler arasın
da temel bir farklıl ık vardı .  Farklı çelişmeleri çözmek için farklı 
yöııtemler kullanma i lkesi, Marksist-Leninistlerin kesinlikle uyma
ları gerekeıı bir ilkedir. Dogınacılar bu ilkeye uymazlar; ı·arklı tür
deıı devrimlerde koşul ların da farkl ı  olduğuııu, bu nedenle farklı çe
l işmeleri çözmek içiıı farklı yöntemler kullanmak gerektiğini kav
ramazlar. Tam tersine, her zamaıı değişmez sandıkları bir formül 
benimser ve onu gelişigüzel bir biçimde her yerde uygularlar. Bu 
da, ya devrimin yeıı i lgilere uğramasına yol açar ya da daha önceden 
iyi yapılmış bir işi berbat eder. 

B ir şeyin gelişmesiyle ilgili herhangi bir süreçteki çelişmelerin 
özelliğini, bütünlükleri ya da karşılıklı i l işkileri içinde açığa çıkara
bilmek için, yani sürecin özünü açığa çıkarabilmek için, o süreçte
ki her bir çelişmenin iki yönünün özelliğini açığa çıkaııııak gerekir. 
Yoksa sürecin özünü keşfetmek mümkün olmaz. İncelememizde 
buna da eri büyük dikkati göstermemiz gerekir. 

• • 

Her önemli şeyin gelişme sürecinde birçok çelişme vardır. Or-
neğin, Çin'de koşulların son derece karmaşık olduğu burjuva-de
mokratik devrim sürecinde, Çin toplumundaki tüm ezilen sınıflar 
i le emperyalizm arasındaki çelişme; geniş halk kitleleri ile feoda
l izm arasındaki çelişme, proletarya i le burjuvazi arasındaki çeliş
me, köylülük ve şehir küçük burjuvazisi ile burj Lıvazi arasındaki çe
l işme, çeşitli gerici hakim gruplar arasındaki çelişme vb. vardır. Bu 
çelişmelerin hepsi de aynı biçimde ele alınamaz, çünkü her birinin 
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keııdi özelliği vardır. Ayrıca her çelişmeııiıı iki yöııü de aynı biçim
de ele alınmaz, çünkü her yönün kendi özellikleri vardır. Çin Dev
rimi uğrunda mücadele eden bizler, bu çelişmelerin özelliğini bü
tünlükleri içinde, yani karşılıklı i lişkileri içinde kavramakla yetin
memeli, aynı zamanda her bir çelişmenin iki yönünü de inceleme
liyiz; bütünü kavramanın tek yolu budur. Bir çelişm�nin her yönü
nü kavramak derken, her yönün hangi belirli durumda olduğunu , 
her yönün karşıtıyla olaıı karşılıklı bağımlılığı ve çelişmesi içinde 
haııgi somut biçimlere büründüğüııü, karşıtıyla olan mücadele için-

• 

de hangi somut yöntenılerin uygulandığını kavramayı kastediyoruz . 
• • 

Ustelik bütün bunları, hem bu iki yönü karşılıklı bağımlılık ve çe-
lişme içinde oldukları durumda hem de karşılıklı bağımlılık kop
tuktan sonraki durumda kavramayı kastediyoruz. B u  sorunları ince
lenıek çok önemlidir. Lenin, Marksizmde en temel şeyin, Marksiz
min yaşayan ruhunun, somut koşulların somut tahli l i  olduğunu söy
lerken işte bunu kastediyordu. 1 2  B izim dogmacılar ise Lenin'in öğ
retilerini bir kenara bıraktılar. Onlar bir şeyi somut olarak tahl i l  et
mek için hiçbir zaman kafalarını çalıştırmıyorlar; yazılarında ve ko
nuşmalarında her zaman içi boş kalıplar kullanıyor, böylece parti
miz içinde çok kötü bir çalışma tarzı yaratıyorlar. 

B ir sorunu incelerken öznellikten, tek yanlılıktan ve yüzeysel-
• •  

likten kaçınmalıyız. Oznel olmak demek, sorunlara nesnel olarak 
bakmamak, yani sorunlara bakarken materyalist bakış açısını kul
lanmamak demektir. Bu sorunu ''Pratik Üzerine'' adlı yazımda ele 
almıştım. Tek yanlı olmak demek, sorunlara bütün yanlarıyla bak
mamak demektir; örneğin, sadece Çin'i .kavrayıp Japonya'yı kavra
mamak, sadece Komünist Partisi'ni kavrayıp Guomindang'ı kavra
mamak, sadece proletaryayı kavrayıp burjuvaziyi kavramamak, sa
dece köylüleri kavrayıp toprak ağalarını kavramamak, sadece elve
rişli koşulları kavrayıp güç koşulları kavramamak, sadece geçmişi 
kavrayıp geleceği kavramamak, sadece tek tek parçaları kavrayıp 

12 Bkz. bu ci ltte "Çin'in Devrimci Savaşında Strateji Sorunları" Not 10, s.279. 
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bütünü kavramamak, sadece kusurları kavrayıp başarıları kavrama
mak, sadece davacının durumunu kavrayıp davalının durumunu 
kavramamak, sadece gizli devrimci çalışmayı kavrayıp açık dev
rimci çalışmayı kavramamak vb. demektir. Sözün kısası, bir çeliş
menin her iki yönünün özelliklerini kavramamak demektir. Bir so
runa tek yanlı olarak bakmak derken işte bunu kastediyoruz. Buna, 
parçayı görüp bütünü görmemek, ağaçları görüp ormanı görmemek 
de denilebilir. Bu yolla bir çelişmeyi çözecek yöntemi bulmak, dev
rimin görevlerini yerine getirmek, verilen işleri iyi yapmak ya da 
parti içindeki ideolojik mücadeleyi doğru bir şekilde geliştirmek 
mümkün değildir. Sun Vu Zu askerlik biliminden söz ederken şöy
le demişti: ''Düşmanı ve kendini iyi tanırsan, yenilme tehlikesi ol
nıadan yüz kere bile savaşabilirsin." 1 3  Sun Vu Zu burada savaşan 
iki tarafı kastediyordu. Tang Hanedanı dönemindeki Vey Çeng14 de 
tek yanlılığın yanlış olduğunu kavramıştı: ''Her iki tarafı da dinler
sen aydınlığa çıkarsın, sadece tek bir tarafı dinlersen karanlığa ba-

• 

tarsın ."  Ama yoldaşlarımız sorunlara çoğu zaman tek yanlı bakıyor 
' 

ve bu yüzden de sık sık kafalarını duvara çarpıyorlar. Şuy Hu Çuan 
adlı romanda Sung Ciang, Çu köyüne üç kere saldırır. 1 5  İlk iki sal
dırıda yerel koşulları bilmediği ve yanlış yöntem kullandığı için ye
nilgiye uğrar. Bunun üzerine yöntemini değiştirir. İlkönce durumu 
araştırır ve kendini karmaşık koşullara uydurur, sonra da Li, Hu ve 
Çu köyleri arasındaki ittifakı bozar ve yabarıcı öyküdeki Truva 
Atı'na benzer bir hileyle kılık değiştirttiği askerlerini düşman kam
pına sokarak pusuya yatırır. Ve üçüncü saldırıda galip gelir. Şuy Hu 
Çuan adlı romanda materyalist diyalektiğin birçok örneği vardır ve 

1 3  Bkz. bu ciltte s.27 1 ,  Not 2. 
1 4  Vey Çeng (MS 580-643), Taı1g Haııedaııı döneminde yaşaıllış bir devlet adamı 

ve tarihçidir. 
1 5  Şuy Hu Çuan (Bataklık Kahramaııları), 1 4. yüzyılda yazılmış ünlü bir Çin ro

manıdır. Bu romaııda, Kuzey Sung H anedanı dönen1inin sonlarındaki bir köylü 
savaşı anlatıl ır. Çu köyü, köylü ayaklanmasının önderi ve romanıı1 kahramanı 
Sung Çiang'ın üssünü kurduğu Liangşanbo yakınlanndaydı. Bu köyün yöneti
cisi Çu Çaofeng, zorba bir toprak ağasıydı. 
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Çu köyüne yapılan üç saldırıııın öyküsü de bunların en güzelidir. 
Leıı in şöyle demişti: 

bir nesneyi gerçekteıı tanıyabilmek için onu bütün yanlarıy
la, bütün ilişkileriyle ve bütün ''dolaylı ilişkileri''yle birlikte ele 
alıp incelememiz gerekir. Gerçi buııu hiçbir zamaıı tam olarak 
gerçekleştiremeyiz, ama bir nesııeyi bütüıı yanlarıyla ele alma
ya çalışmak, yaııılgılara ve katılığa karşı bir güveııcedir. 16 

Lenin'iıı bu sözlerini akıldan çıkarmamalıyız. Yüzeysel olmak 
deınck, bir çelişmeniıı özellikleriııi bütüıılüğü içiııde görıııemek ya 
da bir çelişmenin bütün yönlerinin özellikleriııi göz öııüne almamak 

• 

demek değildir. Yüzeysel olmak demek, bir şeyi deriıı liğiııe ele al-
maııın ve onuıı çelişmesiniıı özelliklerini kılı kırk yararcasına ince
lemenin gereklil iğiııi inkar etmek ve o şeye sadece uzaktaıı bakıp 
kaba hatlarına şöyle bir göz atar atmaz hemen çelişıneyi çözmeye 
kalkışmak (bir soruya cevap vermek, bir aıılaşmazlığı çözmek, ça-

• 

lışmaya koyulmak ya da bir askeri harekatı yöııetmek) demektir. iş-
leri böyle çözmeye çalışmak başarısızlığa uğramaya mahkumdur. 
Çin'deki dogmacı ve deneyci yoldaşlarııı hatalar işlemiş olmaları
ııın nedeni, şeylere öznelci, tek yanl ı  ve yüzeyse� bir biçimde bak
malarıdır. Tek yaıı l ı  ve yüzeysel olmak aynı  zamanda öznel olmak 
demektir. Çünkü, aslında bütün nesnel şeyler birbirleriyle bağıntıl ı
dırlar ve kendi iç yasaları tarafından yönetilirler. Ama bazı kimse
ler şeyleri gerçekte oldukları gibi yansıtmaya çalışacakları yerde, 
şeylere sadece tek yanlı ya da yüzeysel olarak bakarlar ve onların 
ne karşılıklı il işkilerini, ne de iç yasalarını bil irler; dolayısıyla on
ların yöntemleri öznelcidir. 

Sadece bir şeyin gelişmesindeki karşıtların hem karşıl ıklı i l işki
leri içindeki, hem de her yönün içindeki bütün bir hareket süreciniıı 
belirli özellikleriııe dikkat etmemiz yetmez, aynı zamanda süreçte
ki her aşaınaııııı belirli özelliklerine de dikkat elıncıııiz gerekir. 

1 6  V.I .  Lenin, "Bir Kere Daha Sendikalar, Şiıııdiki Durum ve Troçki ve Buh<ıriıı'iıı Ha
laları Üzerine" ,  Seçıııe Eserler, cilt 9, inıem<ıtional Publishcrs, New York, 1 943. 
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Bir şeyin gelişme sürecindeki temel çelişıne ve sürecin bu temel 
çelişme tarafından belirleııen özü , süreç tamamlanıncaya kadar 
kaybolınaz; ama uzunca bir süreçte koşullar geııellikle her aşamada 
değişir. Çünkü , bir şeyin gelişme sürecindeki temel çelişmen iıı ni
teliği ve sürecin özü değişmemekle birlikte, temel çelişme uzunca 
bir süreç içiııde bir aşamadan ötekine geçerken gittikçe şiddetlenir. 
Ayrıca temel çelişme tarafıııdan belirlenen ya da etkilenen irili 
ufaklı çeşitli çelişmelerden bazıları şiddetleııir, bazıları geçici ola
rak ya da kısmen çözülür ya da hafifler.v� ·bazı yeııi çelişmeler do
ğar; bundan dolayı süreç aşamalara ayrıl ır. Bir şeyin gelişme süre
cindeki aşamalarına dikkat edilemezse, onun çelişmeleri doğru bir 
biçimde çözülemez. 

• • 

Orneğin, serbest rekabet çağınııı kapitalizmi emperyalizm aşa-
masıııa ulaştığında, temel çelişmeyi oluşturaıı iki sııııfın ,  yaııi pro
letarya ile burjuvazinin sınıf niteliğinde ya da toplumun kapitalist 
özünde bir değişme olmadı .  Ama bu iki sınıf arasıııdaki çelişme şid
detlendi, tekelci sermaye ile tekelci olmayan sermaye arasıııdaki 
çelişme doğdu, sömürgeci devletler ile sömürgeler arasındaki çeliş
me şiddetlendi, kapitalist ülkeler arasında oııların eşit olmayar: ge
lişmelerinden doğan çelişme özel bir keskinleşme gösterdi ve böy
lece kapitalizmin özel aşaması, emperyalizm aşaması ortaya çıktı . 
Leninizm, emperyalizm ve proletarya devriıni çağıııııı Marksizmi
dir; çünkü, Leııin ve Stal iıı bu çelişmeleri doğru bir biçimde açıkla
mışlar ve bu çelişmelerin çözülmesi için proletarya devrimiııin te
ori ve taktiklerini doğru bir biçimde ortaya koymuşlardır . 

• 

Çin'in 1 9 1 1  Devrimi'yle başlayan burjuva-demokratik devriıni sü-
• • 

reciııi alalım. Bu sürecin de birtakıın farklı aşamaları vardır. Ozellik-
le devrimin burjuva öııderliğindeki dönemi ile devrimin proletarya 
önderl iğiııdeki döııeıni soıı derece farklı iki tarihi aşama oluşturur. 
Başka !Jiı· dc)1işlc,  pı·olet<tr)'<t öııdcrliği devı·iıııiıı bü1üıı çehresiııi tcpe
deıı tırııağa değiştirnıiş, sını!larııı yeııi bir mevzi leııişine yol açmış, 
köylü devı·i ıniııdc çok büyük bir yükseliş yaratmış, eınperyalizme ve 
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fcodalizıne karşı devriıııc köklü bir ııiıelik k<lzaııdırnıış, denıokratik 
devrimdeıı sosyalist devriıne geçiş olasılığıııı yaratmıştır vb. Devri
min burjuva önderliğiııde bulunduğu döııemde bunlarııı hiçbiri ınüm
kün değildi. Gerçi bütün olarak süı·eçteki teınel çelişnıeııiıı ııiıeliğiıı
de, yaııi süreciıı aııtiemperyalisı, aııtifeodal, deınokraıik devriıııci ııi
teliğiııde (ki buııuıı karşıtı sürecin yarısömi.i ı·ge ve yarıt·eodal ııiıeliği
diı·) hiçbir değişme olmadı, ama gene de bu süreç, 20 yılı aşkııı bir za
maıı boyuııca çeşitli gelişnıe aşaınaları ııdaıı geçti. Bu si.ire içinde bir
çok büyük olay meydaııa ge ldi: 19 l l Devriıııi'ııin başarısızlığa tığra
ınası ve kuzeyli savaş ağaları rejiıııi ııiıı kurulması, birinci milli birle
şik cephenin kurulması \'e 1 924- 1 927 Devriıni, birleşik cepheııiıı da
ğı lması ve burjuvaziııiıı karşıdevrim safına geçmesi, yeni savaş ağa
ları arasındaki savaşlar, Toprak Devrimi Savaşı, ikiııci ınilli birleşik 
cephenin kurulması ve Japoıı)•a'ya Karşı Direnme Savaşı .  Bu aşama
larııı, bazı çelişmelerin şiddetlenınesi (yaııi Toprak Devrimi Savaşı ve 
dört kuzeydoğu eyaletinin Japoıı istilasına uğraması), bazı çelişmele
rin kısmen ya da geçici olaı·ak çözülmesi (yani kuzeyli savaş ağaları
ııın yok edilmesi ve toprak ağalarınııı topraklarına el koymamız) ve 
başka bazı çelişıneleriıı doğması (yani yeııi savaş ağaları arasındaki 
çatışmalar ve güneydeki devrimci üs bölgelerimizi kaybetmemizden 
sonra toprak ağalarınııı topraklarını geri almaları) gibi belirli özell ik
leri vardır. 

B ir şeyin gelişme sürecindeki her aşamaııın çelişmeleriniıı özel
liklerini incelerken, onları sadece karşılıklı i l işkileri ya da bütün
lükleri içiııde ele almakla kalmamal ı ,  aynı zamaııda her çelişmenin 
iki yönünü inceleıneliyiz. 

Örııeğin, Guomindang ile Komünist Partisi'ne bakalım. Yöııler
den biriıı i ,  Guomindang'ı alalım. Guomindang birinci birleşik cep
he döııeminde Sun Yatsen'iıı Rusya'yla ittifak, Komünist Partisi'yle 

• • 

işbirliği ve köylü lere ve işçi lere yaı·dı ııı şeklindeki Uç Büyük Siya-
seti'ııi uyguladı: dolayısıyla devrimci ve canlıydı, çeşitli sı ıı ıfların 
deınokraı ik devriınden yana hir iıt it.akıydı . Anıa l 927'deıı soııra 
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GLıoıni ııd<ıııg kaı·şıtıııa döııiiştii ve toı1rak <ığ<ıları )1 la l1iiyük hurj Lt\1<1 -
1.i ııiıı gerici bir ittifakı olup ç ıkt ı .  1 936 Aralık'ı ııdaki Siaıı Ola
yı'ııdaıı soııra Guoıniııdaııg iç savaşı soııa erdirme ve Jtıpoıı eıııper
yalizmiııe karşı ortak mücadele içiıı Konıüııist P<ıı·t isi'ylc işbirliği 
yapma doğrultusuııda yeııi bir değişiklik baş lat t ı .  GLıoıniııdaııg'ııı 
üç aşaıııa içiııdcki belirl i özellikleri buıılardır. I liç kuşkusuz, bu 
özellikler birçok ııedeııdeıı doğmuştur. Şi ıııdi de öteki yöııü, Konıü
ııist Part isi'ııi ele alalıın .  B irinci birleşik cephe döııeminde Çiıı Ko
ınünist Partisi çocukluk çağıııdaydı. 1 924- 1927 Devriıni ' ııe cesaı·et
le öııderlik ell i, anıa devriıniıı ııitcliğini ,  görev leriııi ve yöntcınlcri
ni kavrayışıyla heııüz olguıılaşınamış olduğunu ortaya koydu. Bu
nuıı sonucunda, bu devriınin ikiııci bölüınüııde ortaya çık<ın Ceıı 
Dusiyuculuğun keııdiııi kabul ett irmesi ve devriınin yeııi lgisiııe yol 
açması mümküıı oldu. Konıünist Part isi 1 927'deıı soııra Toprak 
Devriıni Savaşı'ııa cesaretle önderlik etti ve devriınci orduyu ve 
devrimci üs bölgelerini kurdu. Ne var ki, hem orduyu hem de üs 
bölgelerini çok ağır kayıplara uğratan ınaceracı hatalar işledi. 
l 935'ten bu yaııa parti bu hataları düzeltti ve J apoııya'ya karşı dire
niş için yeni birleşik cepheye önderlik etmeye başladı ;  şiındi bu bü
yük mücadele gelişiyor. Bugünkü aşamada Komünist Partisi iki 
devrim sınavından geçmiş ve büyük tecrübe kazanmış bir partidir. 
Çin Komünist Partisi'niıı üç aşama içindeki belirli özellikleri bun
lardır. Bu özellikler de birçok nedenden doğmuştur. Bu  iki özellik
ler dizisini incelemeden, bir birleşik cepheniıı kurulması, birleşik 
cephenin dağılması ve yeııi bir birleşik cephenin kurulması gibi çe
şitl i gelişme aşamaları boyunca iki parti arasındaki özel i l işkileri 

• 

kavrayamayız. iki partinin belirli özelliklerinin iııcelenmesi bakı-
mından daha da temel bir nokta, iki partinin sınıf temelinin ve bu
nun soııucunda farkl ı  döııemlerde her bir parti i le öteki güçler ara
sıııda doğaıı çelişınelcı·iıı iııcclcıııııesidir. Öı·ııeğiıı, Komüııist Paı·ti
si 'yle birinci işbirliği döneminde GLıomindang'ın )1abancı emperya-

• • 

l izmle çelişmesi vardı ve bu yüzden de aııtiemperyalistt i .  üte yaıı-
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daı1 Guomi11dang'ın ülke içiı1deki geniş halk kitleleriyle de çelişme
si vardı; emekçi halka lafta pek çok şey vaat etmesi11e karşın, aslıı1-
da oı1lara pek az şey verdi ya da hiçbir şey vermedi .  Antikomünist 
savaşı sürdürdüğü dönemde Guomiı1dang geniş halk kitlelerine kar
şı emperyal izın ve feodalizmle işbirliği yaptı; kitlelerin devrimde 
elde etmiş oldukları bütü11 kazaı1çları yok etti ve böylece onlarla 
olan çelişınelerini şiddetlendirdi. Bugünkü Japonya'ya karşı savaş 
döneminde ise Guominda11g'1 11 Japon emperyalizmiyle çelişmesi 
vardır ve Komünist Partisi'yle işbirliği yapmak istemektedir; ama 
Komünist Partisi '11e ve halka karşı yürüttüğü mücadeleyi ve bunlar· 
üzerindeki baskısını gevşetmeden. Komünist Partisi ise her zaınan, 
her dönemde emperyalizme ve feodalizme karşı geniş halk kitlele
rinin yanında yer almıştır, ama bugünkü Japonya'ya karşı savaş dö
neminde Guomindang'a ve yerli feodal güçlere karşı ı l ıml ı bir siya
set benimsemiştir; çünkü Guomindang Japonya'ya karşı qirenme
den yana olduğunu dile getirmiş bulunmaktadır. Yukarıdaki koşul
lar iki parti arasında kimi zaman ittifaka, kimi zaman mücadeleye 
yol açmış ve hatta ittifak dönemlerinde bile hem ittifak, hem müca
dele gibi karmaşık bir durum olmuştur. Çelişmenin her iki yönünün 
belirli özelliklerini incelemezsek, sadece her bir partinin öteki güç
lerle olan ilişkilerini değil, aynı zamanda iki parti arasındaki ilişki
leri de kavrayamayız. 

Dolayısıyla, herhangi bir çelişmenin özelliğini incelerken -mad
denin her hareket biçimindeki çelişme, onun her gelişme sürecindeki 
çelişme, her süreçteki çelişmenin iki yönü, bir sürecin her aşamasın
daki çelişme ve her aşamasındaki çelişmenin iki yönü- bütün bu çe
l işmelerin özelliğini incelerken, öznel ve rastgele davranmamalı, onu 
somut olarak tahlil etmeliyiz. Somut tahlil olmadan, hiçbir çelişme-

• 

nin özelliği bilinemez. Lenin'in somut koşulların somut tahlili konu-
su11daki sözlerini hiçbir zaına11 akılda11 çıkarınamalıyız. 

B ize bu somut tahlilin ilk yetkin örneklerini Marx ve Engels 
sağladılar. 
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Marx ve Eııgels, şe)1leı·deki çel işıııe )'asasıııı topluıns;1 l-tarihi 
sürecin iııceleıımesiııe uyguladıkl�ırıııda, üretici güçler ile üretim 
ilişkileri arasındaki çelişıneyi, sömürcıı ve söınürüleıı sıııı flar ara
sındaki çelişmeyi, buııuıı sonucu olarak doğan ekoııomik temel ile 
onuıı üst yapısı (siyaset, ideoloji  vb.) arasıııdaki çelişmeyi ve bu çe
l işmeleriıı ııasıl kaçıııılınaz olarak farkl ı  türdeıı sııı ı l·ı ı toplumlarda 
!'arklı tüı·deıı toplumsal devrimlere yol açtıklarını keşfettiler. 

Maı·x bu yasayı kapitalist toplunıuıı ekoııoınik yapısıııııı inceleıı
mesine uyguladığında, bu toplumuıı teınel çelişmesiııiıı üretiıniıı top
lumsal niteliği ile mülkiyctiıı özel niteliği arasıııdaki çelişme olduğu
nu keşfetti. Bu çelişme kendini, tek tek işletınelerdeki üretimiıı ör
gütlü ııiteliği ile bir bütüıı olarak toplumdaki üretimiıı aııarşik ııiteli
ği arasıııdaki çelişmede gösterir. Bu çelişıne, sınıf il işkileri açısıııdaıı 
kendini burjuvazi ile proletarya arasıııdaki çelişmede ,5Österir. 

Şeylerin alanı çok geniş olduğuııdan ve gelişmeleriııin sınırı ol
madığındaıı, bir durumda evreıısel olan bir şey başka bir durumda 
özel olur. Gene, bir durumda özel olan bir şey de başka bir durum
da evrensel olur. Kapitalist sistemde üretimin toplumsal niteliği ile 
üretim araçlarının 0zel mülkiyeti arasıııdaki çelişme, kapitalizmin 
var olduğu ve geliştiği bütün ülkelerde ortaktır. Bu,  kapitalizm ba
kımından çelişmenin evrenselliğini oluşturur. Ne var ki, kapitaliz
miıı bu çelişınesi sınıflı toplumuıı genel gelişmesi içinde sadece 
belli bir tarihi aşamaya ilşikindir. Bu, bir bütün olarak sınıfl ı  top
luında üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çelişme bakı
mıııdan, çelişmenin özelliğini oluşturur. Ama Marx, kapitalist top
lumdaki bütün bu çelişmeleriıı özelliğini açıklarken, genel olarak 
sınıfl ı  toplumda üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çeliş
meniıı evrenselliğini daha da kapsamlı ,  daha da yeterli ve daha da 
eksiksiz bir biçimde açıklığa kavuşturmuştur. 

• • 

Ozel olan evrensel olaııla birleşıniş olduğuııa, .her şeyde çel işıııe-
nin hem evrensell iği, hem de özelliği bulunduğuna: evrensellik özel
liğiıı içinde olduğuna göre, bir nesneyi incelerken hem özel olanı, 
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hem evrensel olan ı ,  hem de buıılar arasındaki karşılıklı ilişkiyi keş
fetmeye; hem özelliği, hem evrenselliği, hem de bunların o nesnenin 
içindeki karşılıklı il işkisini keşfetmeye ve o ııesnenin keııdi dışıııda
ki birçok nesneyle olaıı karşılıklı i l işkileriııi keşfetmeye çalışmalıyız . 

• 

Stalin, Leı1iııizn1iıı lfkefeı·i adlı ünlü eseriııde, Leninizmin tarihi kö-
kenleriııi açıklarken, Leninizmin ortaya çıktığı uluslararası durumu 
ve kapitalizınin emperyalizm koşullarında doruğuııa varan çelişme
lerini iııceledi ve bu çelişmelerin proletarya devrimini nasıl acil bir 
eylem sorunu durumuna getirdiğini, kapitalizme karşı doğrudan bir 
saldırı için elverişli koşulları nasıl yarattığını gösterdi. Dahası, Rus
ya'nın Leıı inizmin beşiği durumuna gelmesiniıı, Çarlık Rusyası'nın 
emperyalizmin bütün çelişmelerinin odak noktasına dönüşmesinin 
ve Rusya proletaryasının uluslararası devrimci proletaryanın öncüsü 
olabilmesinin nedenlerini tahlil etti. Böylelikle Stalin, Leninizmin 
niçin emperyalizm ve proletarya devrimi çağının Marksizmi olduğu
nu göstererek emperyalizmdeki çelişmenin evrensiliğini ve aynı za
,manda proletarya devriminin teori ve taktiklerinin niçin Rusya'da 

• 

doğduğunu ve çelişmenin evrenselliğinin nasıl bu özelliğin içinde 
bulunduğunu göstererek, bu genel çelişmenin içinde Çarlık Rusyası 
emperyalizminin özelliğini tahlil etti. Stalin'in bu tahlil i bize çeliş
menin özelliğim ve evrenselliğini ve bunlar arasındaki karşılıklı iliş
kiyi kavramanın bir örneğini veııııektedir. 

Nesnel olayların incelenmesinde diyalektiğin kullanılması ko
nusunda, Marx ve Engels ve aynı şekilde Lenin ve Stalin, hiçbir za
man öznel ve gelişigüzel davranmamayı, bu olayların somut çeliş
melerini ,  her çelişmenin her bir yönünün somut durumunu ve çeliş
melerin somut karşılıklı i l işkilerini o olayların gerçek nesnel hare
ketindeki somut koşullara bakarak keşfetmeyi öğütlerter. B izim 
dogmacılar ise inceleme yaparken bu tutumtı benimsemediklerin
den hiçbir işi doğru dürüst becerenıezler. Onların başarısızlıkların
dan ders almalı ve incelemede biricik doğru tutuın olan bu tutumu 
benimsemeyi öğrenmel iyiz. 
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Çelişmeııin evrenselliği ile özelliği arasındaki ilişki, çelişmeııin 
genel niteliği ile özel niteliği arasındaki il işkidir. Çelişmenin genel 
niteliği derken, çelişmeıı in bütüıı süreçletde var olduğuııu ve başın
dan sonuııa kadar da varlığını sürdürdüğüııü söylemek istiyoruz; 
hareket, şeyler, süreçler, düşünce; bunların hepsi birer çelişmedir. 
Çelişmeyi inkar etmek, her şeyi inkar etmek demektir. Bu, bütüıı 
çağlar ve bütün ülkeler için geçerli olan ve istisna tanımayan evreıı-

• 

sel bir doğrudur. işte çelişmeniıı geııel niteliği, mutlaklığı buradaıı 
kaynaklanır. Ama bu genel nitelik her özel n itelikte vardır; özel ni
telik olınadan geııel ııiıelik diye biı· şey olaıııaz . Eğer bütüıı özel ııi-

• •  

telikler kaldırılsaydı, geriye hangi genel nitelikler kalırdı? üze[ ni-
• •  

leliğin doğmasııı ın nedeni, her çelişmeniıı özel olmasıdır. üze[ ni-
telik koşullu geçici olarak var olur ve bu yüzden de görelidir. 

Genel ve özel niteliğe, mutlaklığa ve göreliliğe il işkin bu ger
çek, şeylerdeki çelişme sorununun can alıcı özüdür. Bunu kavrama
mak, diyalektiği reddetmek demektir. 

iV. Baş Çelişme ve Bir Çelişmenin Esas Yönü 

Çelişmenin özelliği sorununda ayrıca incelenmesi gereken iki 
nokta daha vardır: Baş çelişme ve bir çelişmenin esas yönü. 

Kannaşık bir şeyin gelişme sürecinde birçok çelişme vardır. Bun
lardan birinin varlığı ve gelişmesi, öteki çelişmelerin varlığını ve ge
lişmesini belirler ya da etkiler. İşle bu, zorunlu olarak, baş çelişmedir. 

Örneğin, kapitalist toplumda birbiriyle çe'Iişen iki güç, yani pro-
..... 

letarya ve burjuvazi baş çelişmeyi oluşturur. Feodal sınıfın kalıntı-
ları ile burjuvazi arasındaki çelişme, köy küçük burjuvazisi ile bur
juvazi arasındaki çelişme, proletarya ile köy küçük burjuvazisi ara
sındaki çelişme, tekelci olmayan kapitalistler ile tekelci kapitalist
ler arasındaki çelişme, burjuva demokrasisi ile burjuva faşizmi ara
sı ııdaki çelişme, kapitalist ülkelerin kendi aralarıııdaki çelişmeler 
ve emperyalizm ile sömürgeler arasındaki çelişme gibi öteki çeliş
meler hep bu baş çelişme tarafından belirlenir ya da etkilenirler. 
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Çin gibi yarısömürge bir i.ilkede baş çelişme ile ikiııcil çelişme
ler arasıııdaki i l işki karmaşık bir görünüm suııar. 

Emperyalizm yarısöınürge bir ülkeye karşı bir saldırı savaşı baş
lattığıııda, bazı hainler dışında o ülkenin çeşitli sınıfları emperyaliz
me karşı bir milli savaşta geçici olarak birleşebili rler. Böyle bir du
runıda, eınpcryalizm ile söz koııusu ülke arasındaki çelişme baş çeliş
me haliııe gelir, buııa karşıl ık o ülkedeki çeşitli sııı ıflar arasındaki bü
tün çelişmeler (daha önce baş çelişıne olaıı feodal sistem ile geııiş 
halk kitleleri arasındaki çelişıne de dahil) geçici olarak ikincil ve ·ba
ğıınlı bir duruıııa düşerler. Çiıı'de 1840'ıaki AJ'yoıı Savaşı'ııda, 
1 894'teki Çiıı-Japon Savaşı'nda ve I 900'deki Yi Ho Tuan Savaşı'ııda 
böyle olmuştu; bugünkü Çiıı-Japon Savaşı'nda da durum böyledir. 

Ama bir başka durumda, çelişmeler yer değiştirir. Emperyalizm 
zulmünü savaş yoluyla değil de, daha yumuşak yollarla -siyasi, ik
tisadi ve kültürel- sürdürdüğünde, yarısömürge ülkelerdeki hakim 
sııııflar emperyalizme teslim olurlar ve emperyalizm ile hakim sı
nıflar halk kitlelerini ortaklaşa ezmek i.izere bir ittifak kurarlar. 
Böyle bir durumda, kitleler genellikle emperyalizm ile feodal sııı ıf
ların itt ifakı 11a karşı iç savaşa başvururlar; emperyalizm ise genel
likle yarısömürge ülkelerdeki gericilerin halkı ezmesine yardım et
mek için doğrudaıı eylemde bulunmaktansa, dolayl ı  yöntemlere 
başvurur. Bunun sonucunda da iç çelişmeler özellikle şiddetlenir. 
Çin'de 1 9 1 1  'deki Devrimci Savaş'ta, 1924- 1927 'deki Devrimci Sa
vaş'ta ve 1 927'den sonraki 1 O yıll ık Toprak Devrimi Savaşı'nda 
böyle olmuştur. Yarısömürge ülkelerdeki çeşitli gerici hakim grup
lar arasındaki savaşlar, yani Çin'deki savaş ağaları arasındaki savaş
lar bu sınıflamaya girer. 

Bir devriınci iç savaş doğrudan doğruya emperyalizmin ve oııun 
uşakları yerli gericilerin varlığını tehdit eden bir noktaya ulaştığııı
da, emperyalizm genellikle hakimiyetini koruyabilmek için başka 
yöıııcınlcı·c başvurur. Ya devriıııci. ccphC)'İ içcrdeıı bölmeye çalışır 
ya da yerli gericilere doğrudaıı doğruya yardım etmek üzere silah l ı  
kuvvetlerini göııderir. Böyle bir durumda, yabaııcı emperyalizm ve 
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yerli geric ilik açıkça bir kutupta, halk kitleleri de ·f!i'tt;ki ktıtapta yer 
alır ve böylece öteki çel işmelerin gelişnıesini belirleyeıı ya da etki-

• 

leyen baş çelişmeyi oluştururlar. Ekim Devrimi'nden sonra çeşitli 
kapitalist ü lkeleriıı Rus gericilerine yaptıkları yardım, silahlı müda
haleııin bir örneğidir. Çan Kayşek'iıı l 927'deki ihaneti ise, devrim
ci cepheyi bölmeııiıı bir ötneğidir. 

Ama ne olursa olsun, bir süreciıı gelişmesindeki her aşamada ön
der rolü oynayan sadece tek bir baş çel işmeııin buluııduğu kesindir. 

Bu  nedenle, eğer bir süreçte birkaç çelişme varsa, buıılardan bir 
taııesi öııder ve belirleyici rolü oyııayaıı baş çel işıııe olacak, öbürle
riyse ikincil ve bağımlı bir durumda bulunacaktır. Dolayısıyla, için
de iki ya da daha fazla çelişme bulunan karmaşık bir süreci inceler
ken, bütün çabaınızı, o sürecin baş çelişmesini bulnıaya yöııeltme
miz gerekir. Bu  baş çelişme bir kere kavrandığıııda, bütün sorunlar 
kolayca çözülebilir. Marx'ın kapitalist toplumu incelerken bize öğ
rettiği yöntem budur. Aynı şekilde Leniıı ve Stalin de emperyalizmi, 
kapitalizmin genel bunalımını ve Sovyet ekonomisini incelerlerken 
bize bu yöntemi öğretmişlerdir. Bu yöntemi kavramayan binlerce 
bilim adamı ve eylem adamı vardır. Bunun sonucunda bunlar sisler 
içinde kaybolur, sorunun özünü kavrayamaz ve elbette o sorunun 
çelişmelerini çözmenin yolunu bulamazlar. 

Dediğimiz gibi, bir süreçteki bütün çelişmeleri eşit olarak görme
mek, baş çelişmeyi ikincil çelişmelerden ayırt etmek ve baş çelişme
yi kavramak içiıı özel bir dikkat gösterıııek gerekir. Peki, ister baş çe
lişme olsun, ister ikincil çelişme, herhangi bir çelişmede iki çelişme
li yön eşit olarak ele alıııabilir mi? Gene hayır. Herhangi bir çelişme· 
deki çelişmeli yönleriıı eşit olmayan bir gelişmesi vardır. Bunlar ba
zen denge içinde gibi görünebilirler, ama bu sadece geçici ve göreli 
bir durumdur, eşitsizlik ise temeldir. İki çelişmeli yönden biri birincil, 
öbürü ise ikincildir. Birincil yön, çelişmede önder rolü oynayan yön
dür. Bir şeyiıı ııiıeliği esas olarak bir çelişıneııiıı birincil yönü tarafın
daıı , yani hakim duruma geçmiş olan yön tarafından belirlenir. 
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Aııııı hLı durLıın dLırıığıııı cleğildir. Bir· çclişmeııiıı hiriııc il ve ikin
cil )'Örı lcı·i birbiriııc döııüşür ve buııa uyguıı olarak o şeyiıı ııiıeliği 
de değişir. Bel li bir siireçte ya da bir çelişmeniıı gelişmesiııdeki bel
li lıir aşaıııadıı biriııc il yöıı A, ikiııcil yöıı de B ise, başka bir aşaına
(ia ya da başka bir süreçte roller değişir. Bu ,  bir şeyiıı gelişıne süre
ci içiııcle. bir )'Örıüıı öteki yöııe karşı verdiği mücadelede g,ücünüıı 
aı·tııııı ya da azalına derecesi taraı·ıııddaıı belirleııen bir değişikliktir. 

Sık sık "yeııiııiıı eskiııiıı yeriııi alıııası"ııdaıı söz edeı·iz. Yeııin iıı 
eskiııiıı yeı·iııi alınası, evreııiıı geııel, ölüııısüz ve değişınez yasası
ll ır. Kcrılli ÖLÜııc \ C  dış koşul lara uyguıı olarak farkl ı biçiııılcrde 
sıçraınalar yoluyla bir şeyin başka bir şeye dönüşınesi: yeniııin es
kiııiıı yeriııi alnıası süreci budur. Her şeyiıı yeııi yöııü ile eski yöııü 
arasıııda çelişıne vardır. Bu,  iııişli çıkışlı bir dizi, mücadeleye yol 
açar. Bu mücadeleler sonucuııda, yeıı i yöıı geri plandan ön plana çı
kar ve hakim duruma yükselir; eski yöıı ise ön plandan geri plana 
düşer ve yavaş yavaş ölüp gider. Ye yeııi yöıı eski yöıı üzerinde ha
kiıniyet kazanır kazanmaz, eski şey ııiteliksel olarak yeııi bir şeye 
döııüşür. Dolayısıyla, bir şe)1in niteliğiıı in esas olarak çelişmenin 
biriııci 1 yöııü tarat"ındaıı, yani hakim duruma geçmiş olaıı yöıı tara
fıııdan belirlendiği görülebil ir. Hakim duruma yükselmiş olan yöıı 
değiştiğiııde, buııa uyguıı olarak bir şeyin ııiteliği de değişir. 

Kapitalist toplumda, kapitalizmin eski feodal çağdaki bağımlı 
duruınu değişmiş, kapitalizın hakim duruma geçmiştir. Buna uygun 
olarak toplumuıı feodal niteliği de kapitalist niteliğe dönüşmüştür. 
Yeıı i, kapitalist çağda, daha önce hakiın durumda olhn feodal güç
ler bağımlı bir duruma gelmişler ve yavaş yavaş ölüp gitmişlerdir. 
Örııeğin, İngiltere'dc ve Fransa'da böyle olmuştur. Üretici güçlerin 
gelişmesiyle birlikte, burjuvazi ilerici bir rol oynayan yeni bir sııııf 

• 

olnıaktaıı çıkar, gerici bir rol oynayan eski bir sııı ıf durumuııa gelir. 
Eıı soııunda da proletarya tarafındaıı devrilir; üretim araçlarının 
özel mülkiyetiııdeıı yokstııı kı lııımış ve iktidardaıı yoksuıı bırakıl
mış bir sınıf haline gelir ve böylece yavaş yavaş yok olup gider. Sa
yıca burjuvazideıı çok daha fazla olaıı, burjuvaziyle ayııı aııda, ama 

440 



onıın hakiıniyeti altıııda gel işeıı ve başlaııgıçta burjuvaziye bağımlı 
yeııi bir güç olaıı proletarya yavaş yavaş güç kazanır, tarihte önder 
rolü oynayaıı bağımsız bir sııı ıf haline gel ir ve en sonunda siyasi ik
tidarı ele geçirerek hakim sınıf olur. Böylelikle toplumuıı ııitel iği 
değişir ve eski kapitalist toplum yeııi sosyalist topluma dönüşür. 
Daha şiındideıı Sovyetler Birliği'niıı tuttuğu ve bütüıı diğer ülkele
rin de kaçııı ı lmaz olarak tutacağı yol budur. 

• • 
Orııeğiıı, Çiıı'i· alalıın. Çin'iıı bir yarısömürge durumuııa düştüğü 

çelişmede, eınperyalizın hakim durumdadır. Eınperyalizm, Çin halkı
ııı czıııcktcJiı-. Çiıı bağıııısız biı· ü lke olıııakıaıı çıkıııı�, yaı·ısöınürge 
bir ülke haliııe gelmiştir. Aına bu durum kaçıııılmaz olarak değişecek-

• 
tir. iki taraf arasıııdaki mücadelede, Çin halkıııııı proletarya önderli-
ğiııde büyüyeıı gücü Çiıı'i kaçıııı lmaz olarak bir yarısömürge olmak
taıı çıkarıp bağımsız bir ülke durumuna getirecek, eınperyalizm alt 
edilecek ve eski Çin kaçını lmaz olarak Yeııi Çiıı'e dönüşecektir. 

Eski Çiıı'in Yeııi Çin'e dönüşmesi aynı zamanda ü lke içindeki 
feodal güçler ile yeni halk güçleri arasındaki il işkide de bir değişik
l iği içerir. Eski feodal toprak ağası sın ıfı yıkılacak, yöneten olmak
tan çıkıp yöııetilen hal ine gelecek ve yavaş yavaş ölüp gidecektir. 
Proletarya önderliğindeki halk ise, yönetilen olmaktan ç ıkarak yö
neten durumuııa gelecektir. Böylece Çin toplumunun niteliği deği
şecek ve eski, yarısömürge ve yarıfeodal toplum yeni demokratik 
bir topluma dönüşecektir. 

Böyle karşılıklı dönüşüm durumları geçmiş tecrübelerimizde 
vardır. Çiıı'i 300 yı l ı  yakın bir sQre yöııetmiş olan Çing Hanedanı 
1 9 1 1  Devriıni'yle yıkılmış ve Sun Yatsen'iıı önderl'iğindeki devrim
ci Tuıı,f.{ Meıı,� HU)' l 7  bir süre üstünlük kazanmıştır. 1 924- 1 927'deki 

l 7 Sun Yaısen l 905 y ı l ınd<ı, esasını Çin'i Kalkındımıa B i rl iği'nin o luşturduğu ve 
ayrıca Zing'le rejinı ine ıııulıalefeı eden iki örgütü, Çin'in Yeniden Doğuşu Der
neği i le Çin'in Yen iden Kurulnıası İçin B irl iği de k;ıps;ıy<ın Tuııg Men Huy'u 
(DC\'rinıci 13 irl i k )  kıırclıı. Bu. siy<ı>i prt)gr;ını ı. Çin' iıı k<t lkı ıınıas ı ,  cunıhııri)'elin 
kurulnı;ısı ve toprak nıülk iyeıinin cşiıleşıiri lnıesi ol;ın de\'rinıci bir burjuva par
tisi}•di . 1 9 1  l Dcvrinıi'ndcn soıır;ı ycııidcn örgüılcncıı bu Part i ,  d;ıha sonr;ı 
Guonıind;ıng'ı oluşı urdu. 
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Devrimci Savaş'ta, bir zamaıılar duruma hakin1 olan kuzeyli savaş 
ağaları devrilmiş, buııa karşıl ık güneydeki komünist-Guomindang it
tifakının devrimci güçleri zayıf olmakta11 çıkıp güçlü duruma gelmiş 
ve Kuzey Seferi'ııde zafer kazaıımışlardı. 1 927'de, Koınünist Partisi 
önderliğindeki halk kuvvetleri, Guomindang gericiliğinin saldırıları 
karşısında sayıca büyük ölçüde azalmışlar, ama saflarındaki oportü-
11izmi11 yok edilmesiyle birlikte yavaş yavaş yeniden çoğalmışlardı. 
Komüııistlerin yönetimindeki devrimci üs bölgeleriııde köylüler yö
netilen olmakta11 çıkıp yöneten durumuna gelmiş, toprak ağaları ise 
bu11uı1 taı11 tcı·si bir dö11üşü111c uğraınışt ır. Düııyada lıcr zaı11aı1 böyle 
olur; yeni eskinin yeriııi alır, eski yerini yeniye b ırakır, eski yeniye yol 
açmak üzere yok olup gider ve eskiııin bağrıııdan yeni doğar. 

Devrimci mücadelenin belli dönemlerinde, güçlükler elverişli ko
şullara ağır basar ve böylece çelişmenin birincil yönünü oluştururlar; 
elverişli koşullar ise çelişmeni11 ikincil yönünü meydana get irirler. 
Ama devrimciler kendi çabalarıyla güçlükleri adım adım alt edebilir 
ve yeni bir elverişli durum yaratabilirler; böylece zor bir durum yeri-
11i elverişli bir duruma bırakır. Çin'de devrimin 1927'de yenilgiye uğ
ramasından sonra ve Çin Kızıl Ordusu'nun Uzun Yürüyüş'ü sırasında 
böyle olmuştur. Bugünkü Çin-Japon Savaşı'nda Çin gene güç bir du
rumdadır. Ama bunu değiştirebilir ve Çin ile Japonya arasındaki du
rumu tam tersine dönüştürebiliriz. Ama devrimciler hatalar işlerse, el
verişli koşullar güç koşullara dönüşebilir. Nitekim 1 924- 1 927 Devri
mi'nin zaferi yenilgiye dönüşmüştür. 1927'den sonra güney eyaletle
rinde gelişen devrimci üs bölgelerinin hepsi de 1 934 yılında yenilgi
ye uğramışlardı . 

• 

incelemeye giriştiğimiz zaman, aynı şey bilgisizlikten bilgiye ge-
çişteki çelişme için de geçerlidir. Marksizmi ilk kez incelemeye baş
ladığımızda, Marksizme ilişkin bilgisizliğimiz ya da az bilgimiz, 
Marksizın bilgisiyle çelişme haliı1dedir. Ama yorulmak bilmeyen bir 
i11celen1eyle bilgisizlik bilgiye, az bilgi çok bilgiye ve Marksiznıiıı 
körü körüııe uygulanması da Marksizı11iı1 ustalıkl<ı uygulanmasıııa 
döı1 üştü rü lebi 1 ir. 
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Bazıları bunun b:tzı çelişmeler içiıı geçerli olmadığıııı sanırlar. 
Örneğin, üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çelişıne de 
üretici güçlerin birincil yön; teori i le pratik arasındaki çelişmede 
pratiğin birincil yöıı; ekonomik temel ile üstyapı arasındaki çeliş
mede ekonomik temeliıı birincil yön olduğunu ve bunlarııı karşı l ık
lı durumlarında hiçbir değişme olmadığını düşünürler. Bu diyalek
tik materyalist anlayış değil, mekanik materyalist anlayıştır. Evet, 
üretici güçler, pratik ve ekonomik temel genellikle birinci l  ve belir
leyici rol oynarlar; buııu inkar eden ınateryalist değildir. Ama aynı 
zamanda kabul edilnıelidir ki, üretici güçler, teori ve üstyapı gibi 

• • 

yönler de belirli koşullarda birincil ve belirleyici rol oynarlar. Ure-
rici güçler, üretim i lişkilerinde bir değişme meydana gelmeden ge
lişemez duruma geldikleriııde, üretim il işkilerindeki değişme biriıı
cil ve belirleyici rol oynar. Lenin'in ''Devrimci teori olmadan, dev
rimci hareket olamaz" 1 8  dediği zamanlarda, devrimci teorinin yara
tı lnıası ve savunulması birincil ve belirleyici rol ·oynar. Eğer her
haııgi bir görev yerine getirilecekse ve henüz bir rol gösterici çizgi, 
yöntem, plan ya da siyaset yoksa, birincil ve belirleyici olan şey yol 

• •  

gösterici bir çizgi, yöntem, plan ya da siyaset saptamaktır. Ustyapı 
(siyaset, kültür vb.) ekonomik temelin gelişmesini engellediğinde 
siyasi kültürel değişiklikler birincil ve belirleyici olur. Bu  söyledik
lerimiz materyalizme aykırı mıdır? Hayır. Çünkü bir yandan tarihin 
genel gelişmesi içinde maddi olanın zihinsel olanı, toplumsal varlı
ğın toplumsal bil ince belirlediğini kabul ederken, öte yandan da zi
hinsel olanın maddi şeyler üzeriııdeki, toplumsal bilincin toplumsal 
varlık üzerindeki ve üstyapının ekonomik temel üzerindeki etkisini 
de kabul ederiz; zaten bu zorunludur. Bu,  materyalizme aykırı de
ğildir. Tam tersine, mekanik materyalizme karşı çıkmak ve kararlı
lıkla diyalektik materyalizmi savunmak demektir. 

Çelişmenin özelliğini incelerken, bu iki yüzü de -bir süreçteki 
baş çelişme ile ikinci l  çelişmeyi ve bir çelişmeniıı birincil ve ikiıı-

• 
I R  V. I .  Lenin, Ne yapn1a1 1 ·1 S(1) Y<ı}·ınl<ırı. 
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• 

cil )'Öıılerini- iııcelemediğimiz sürece, yıUıi çelişıneııiıı bu iki yüzü-
-

nüıı ayırt edici niteliğini incelemediğinüz sürece, soyutlamalar içiıı-
- . 

de kaybolur, çelişıneyi somut olarak ka�ayamaz ve soııuııda o çe-
lişmeyi çöznıeniıı doğru yöııteınirıi bulaınayız. Çelişmeniıı bu iki 
yüzüııün ayırt edici ııiteliği ya da özelliği, birbiriyle çelişeıı güçle
riıı eşitsizliğiııi gösteı·ir. B u  düııyada hiçbir şey ınutlak olarak eşit 
bir biçimde gelişmez. Eşit gelişme teorisine ya da denge teorisine 

• • 

karşı çıkmalıyız. Ustelik, eskinin yerini alan yeniııin gücünü ortaya 
çıkaran da, bir çelişmeniıı bu somut özellikleri ve bir çelişmenin ge
lişme sürecinde birincil ve ikincil yönleriııde meydana geleıı değiş
melerdir. Çelişmelerdeki çeşitli eşitsizlik durumlarınııı, baş çelişme 
ile ikincil çelişmeniıı ve bir çelişmenin birincil ve ikincil yönlerinin 
incelenmesi, devrimci bir siyasi part inin gerek siyasi, gerekse aske
ri sorunlardaki stratejik ve taktik siyasetlerini doğru olarak belirle
mesini sağlayan temel bir yöntem oluşturur. Bütün komünistler bu
na önem vermelidirler. 

• •  

V. Bir Çelişmenin Yönleri Arasındaki Ozdeşlik ve Mücadele 
• 

Çelişmenin evrenselliğini ve özelliğini .kavradıktan sonra, bir 
çelişmenin yönleri arasındaki özdeşlik ve mücadele sorununu ince
lemeye koyulmamız gerekir: 

• • 

Ozdeşlik, birl ik, uygunluk, birbirinin içine girme, birbirinin içi• 
ne yayılma, karşılıklı bağımlıl ık (ya da var olmak için birbirine 
bağlı olma), karşılıklı i l işki ya da karşılıklı işbirliği; bütün bu fark
l ı  terimler aynı anlama gelir ve şu iki noktayı dile getirir: B irincisi, 
bir şeyiıı gelişme sürecindeki bir çelişmenin iki yönünden her biri
nin varlığı, öbürüııüıı varlığını gerektirir ve her iki yöıı de tek bir 
bütüıı içiııde bir aı·ada varlığıııı sürdürür; ikiııcisi, belli koşullarda 
iki çelişmeli yönden her biri keııdi karşıtına dönüşür. Özdeşliğin an
lamı budur. 
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Lenin şöyle demişti: 

Diyalektik, karş ıtların ııas ı l  özdeş olabildiklerini ııasıl olup da 
özdeş olduklarıııı (ııası l  özdeş duruma geldikleriıı i) ,  -lıaııgi 
koşullarda birbirleriııe döııüşerek özdeş olduklarını- insaıı ak
l ının bu karşıt ları niçin ölü ve katı şeyler olarak değil de, ya
şayan, koşula bağlı, hareketli ve birbirine dönüşeıı şeyler ola
rak kabul etmesi gerektiğiııi gösteren öğretidir. 1 9  

Bu sözler ne anlama gelmektedir? 
Her süreçteki çelişnıeli yöııler birbiriııi dışlar, birbiriyle ınüca

dele eder ve birbirine karşıt durumdadır. Buıılar, hiç istisnasız bü
tün şeylerin gelişme sürecinde ve bütün insaıı düşüncesinde vardır. 
Basit bir süreç yalnızca tek bir karşıtlar çiftiııi içerir, karmaşık bir 
süreç ise daha fazlasını .  Ayrıca bu karşıtlar çiftleri de birbirleriyle 

• 

çelişme halindedir. işte nesnel dünyadaki bütün şeyler ve bütün in-
san düşüncesi böyle oluşur ve böyle hareket eder. 

Durum böyle olduğuna göre, özdeşlik ve birlik diye bir şey olma-
• •  

ması gerekir. Oyleyse özdeşlikten ya da birlikten nasıl söz edebiliriz? 
Aslında hiçbir çelişmeli yön tek başına var olamaz. Her yön, ken

di karşıtı olan yön olmazsa, varlığı için gerekli koşulu yitirir. Düşü-
• 

nün bir kere, bir şeyin ya da insan kafasındaki bir kavramın herhangi 
bir çelişmeli yönü bağımsız olarak var olabilir mi? Hayat olmasaydı, 
ölüm de olmazdı, ölüm olmasaydı, hayat da olmazdı. "Yukarısı' ' ol
masaydı, "aşağısı' ' da olmazdı; ''aşağısı'' olmasaydı, ''yukarısı' ' da ol
mazdı .  Talihsizlik olmasaydı, talihlilik de olmazdı; talihlilik olmasay
dı, talihsizlik de olmazdı. Kolaylık olmasaydı, zorluk da olmazdı; 
zorluk olmasaydı, kolaylık da olmazdı. Toprak ağalan olmasaydı, or
takçı köylüler de olmazdı; ortakçı köylüler olmasaydı, toprak ağaları 
da olmazdı. Burjuvazi olmasaydı, proletarya da olmazdı; proletarya 

• • 
olmasaydı burjuvazi de olmazdı. Ulkeler üzerinde emperyalist baskı 

1 9  Hegel'in Mantık Bilimi, Birinci Kitap, Birinci Bölün1deki "Belirlilik (Nitelik)" 
• • • 

üzerine Lenin'in notlarından. V. I .  Lenin "Hegel'in Mantık Bilin1i'nin Ozeti" ,  
Bütün Eserleri, cilt 38, Moskova, 1 958, s.97-98 
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olıııasaydı, söıııürgeler ve yarısöniürgeler de olmazdı: sömürgeler ve 
yarısöri1ürgeler olmasaydı, ülkeler üzeri11de emperyalist baskı da ol
ıııazdı. Bu, bütün karşıtlarda böyledir; belli koşullarda, bir yandan 
birbirleriııe karşıdırlar, öte yandan da birbirleriyle ilişkilidirleı·, birbir
leri11i11 içine girerler, birbirleri11iı1 içiı1e yayılırlar ve birbirlerine ba
ğıı11 lıdırlar ve bu 11itelik özdeşlik olarak ıa11 1mlaı11r. Belli koşullarda, 
bütü11 çelişmeli yöııler özdeş olmama 11iteliği11e sahiptirler ve bu yüz
den de çelişme hal iı1de oldukları söyleı1ir. Aıııa aynı zamaı1da özdeş
lik 11iıeliğine de sahiptirler ve bu yüzde11 de birbirleriyle ilişkilidirler . 
• 
l�Le Lcıı i11, diyalekıiğiı1 "kaı·�1L lar111 ııasıl özdeş olabi ldikleri11i" i11ce-
lediği11i söylerkeı1 bunu kastediyordu . Peki, nasıl özdeş olabilirler? 

• •  

Olabilirler, çünkü her biri öbürünün varlık koşuludur. Ozdeşliğin bi-
rinci anlamı budur. 

Ama sadece çelişmeli yönlerdeı1 her birinin ötekiniı1 varlık ko
şulu olduğunu, aralarında özdeşlik bulunduğunu ve bu nedenle de 
tek bir varlık içinde bir arada var olabileceklerini söylemek yeterli 
midir? Hayır, değildir. Sorun,  var olabilmeleri içiı1 birbirlerine ba
ğımlı olmalarıyla bitmez, daha da önemli olan, birbirlerine dönüş
meleridir. Yani belli koşullarda bir şeyin içindeki çelişmeli yönler
den her biri karşıtına dönüşür, karşıtının yerini alır. Bu  da çelişme
nin özdeşliğinin ikinci anlamıdır. 

Peki, acaba burada neden özdeşlik vardır? Çünkü, bir zamanlar 
ezilen sınıf olan proletarya, devrim yoluyla hakim sınıf durumuna 
gelir, buna karşılık bir zamanlar hakim sınıf olan burjuvazi, ezilen 
sınıf durumuna gelir ve karşıtının ilk baştaki yerini alır. Bu daha 
şimdiden Sovyetler Birliği'nde gerçekleşmiştir ve bütün dünyada da 
gerçekleşecektir. Eğer belli koşullarda karş ıtların karşılıklı il işkisi 
ve özdeşliği diye bir şey olmasaydı, böyle bir değişiklik nasıl ger
çekleşebilirdi? 

Çağdaş Çin tarihinin belli bir aşamasında belli bir olumlu rol oy
nayan Guomindang, kendi sırf niteliği ve emperyalistlerin satın alma 
girişimleri yüzünden (bunlar koşulları oluşturuyordu) 1927'den sonra 
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karşıdevrimci bir parti haliııe geldi. Ama Çiıı ile Japoııya arasıııdaki 
çelişmeniıı keskinleşmesinden ve Komünist Partisi'ııiıı birleşik cephe 
siyasetindeıı dolayı (koşulları buıılar oluşturuyordu) Japonya')'a karşı 
direıımeyi kabulleıımek zoruııda kaldı. Çelişmeli şeyler birbirlerine 
dönüşürler ve burada kesin bir öz.deştik vardır. 

Bizim toprak devrimimiz, toprakları eliııde tutaıı toprak ağası sı
nıfının toprağını yitirmiş bir sınıfa dönüşti.iğü, buııa karşılık bir za
manlar topraklarını yitirmiş olan köylülerin de toprak edinen küçük 
mülk sahipleri durumuna geldiği bir süreç olmuştur ve ileride geııe 
böyle bir süreç olacaktır. Belli koşullarda sahip olmak ile sahip ol
mamak, edinmek ve yitirmek arasında karşı lıklı bir ilişki vardır; bu 
iki yan arasında özdeşlik vardır. Sosyalizm koşullarında, özel köy
lü  mülkiyeti sosyalist tarımda kamu mülkiyetiııe döııüşür. Bu  daha 
şimdiden Sovyetler Birliği'nde gerçekleşmiştir ve bütün dünyada da 

• • 
gerçekleşecektir. Ozel mülkiyetten kamu mülkiyetine uzaııaıı bir 
köprü vardır ve buna felsefede özdeşlik, birbiriııe dönüşme ya da iç 
içe girme adı verilir. 

Proletarya diktatörlüğünü ya da halk diktatörlüğünü sağlamlaş
tırmak, aslında bu diktatörlüğe soıı vermenin ve bütün devlet sistem
lerinin ortadan kalktığı daha yüksek bir aşamaya geçmenin koşulla
rını hazırlamak demektir. Komünist Partisi'ni kurmak ve inşa etmek, 
aslında Komünist Partisi'nin ve bütün siyasi partilerin ortadan kalk
masının koşullarını hazırlamak demektir. Komüııist Partisi önderli
ğinde devrimci bir ordu inşa etmek ve devrimci savaşı sürdürmek, 
aslında savaşın tamamen yok edilmesiniıı koşullarını hazırlamak de
mektir. Bu karşıtlar aynı zamanda birbirlerini bütünlerler. 

Savaş ve barış, herkesin bildiği gibi, birbirine dönüşür. Savaş; 
barışa döııüşür; sözgelimi, Birinci Dünya Savaşı savaş sonrasının 
barışına dönüşmüştü, sonra bugün Çiıı'deki iç savaş sona ermiş ve 
yerini iç barışa bırakmıştır. Barış savaşa döııüşür; sözgelimi, Gu
omindang komünist işbirliği l 927'de savaşa dönüşmüştü ve günü
müz dünyasıııdaki barış durumu, ikinci bir dünya savaşına dönüşe-
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bilir. Bu niçiı1 böyledir? Çüı1kü, sınıflı toplumda savaş ve barış gi
bi çelişmeli şeyler arasında belli koşullarda bir özdeşlik vardır. 

Bütün çelişmeli şeyler arasında karşılıklı bir ilişki vardır; bunlar 
sadece belli koşul larda tek bir varlığın içinde bir arada var olmakla 

• 

kalmazlar, daha başka koşullarda birbirlerine de dönüşürler. işte 
karşıtların özdeşliğinin gerçek anlamı budur. Lenin, ''nasıl olup da 
özdeş olduklarını (nasıl özdeş duruma geldiklerini), haı1gi koşullar
da birbirlerine dönüşerek özdeş olduklarını" tartışırken, işte bunu 
söylemek istiyordu. 

Niçin "insan aklı bu karşıtları ölü ve katı şeyler olarak değil de, 
yaşayan, koşula bağlı ,  hareketli ve birbirine dönüşen şeyler olarak 
kabul etmelidir?'' Çünkü nesnel gerçeklikte şeyler tam olarak böy
ledir. Çünkü, gerçekte nesnel şeylerdeki karşıtların birliği ya da öz
deşliği ölü ya da katı değil, canlı, koşula bağlı, hareketli, geçici ve 
görelidir; bel l i  koşullarda her çelişmeli yön kendi karşıtına dönüşür. 
Bu, insan düşüncesine yansıdığında, Marksist diyalektik materya
list dünya görüşü olur. Karşıtları canlı, koşula bağlı, hareketli ve 
birbirine dönüşen şeyler olarak değil de, ölü ve katı şeyler olarak 
görenler sadece geçmişteki ve şimdiki gerici hakim sınıflar ve on
ların hizmetindeki metafizikçilerdir. Bunlar halk kitlelerini kandır
mak için bu aldatmacayı her yerde yayarlar ve böylece hakimiyet
lerini sürdüı ıııeye çalışırlar. Komünistlerin görevi, gericilerin ve 
metafizikçilerin aldatmacalarını açığa çıkarmak, şeylerin özündeki 
diyalektiği yaymak ve böylece şeylerin dönüşümünü hızlandırmak 
ve devrim hedefine u laşmaktır. 

Karşıtların belli koşullardaki özdeşliğinden söz ederken, gerçek 
ve somut karşıtları ve karşıtların birbirine gerçek ve somut olarak • • 

dönüşmelerini kastediyoruz. Mitologyada sayısız dönüşme vardır; 
örneğin, Şan Hay Cing'de20 Kua Fu'nun güneşle yarışması, Huay 

20 Şan Hay Çing (Dağların ve Denizlerin Kitabı), Savaşan Devletler dönenıinde 
(MÖ 403-221 )  yazılmıştı. Bu eserd�ki ma.�allardan birinde, bir üstün-insan olan 
Kua Fu güneşi kovalar ve yakalar. Am;ı açlıktan ölür ve adamları da Teng Or
ınanı'na dönüşür. 
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Naıı Zu'da2 1  Yi'niıı dokuz güneşi vuı ıııası ,  Si Yıl Ci'dc22 Maymun 
Kralın 72 kılığa girmesi, Lia<> Çay'ııı Gaı·ip Masallaı·ı 'nda23 insana 
dönüşeıı hortlak ve tilkilere ilişkin çeşitli serüvenler vb. Ama bu efsa
nelerdeki karşıtların dönüşümü, somut çelişmeleri yaıısıtan somut de
ğişmeler değildir. Buıılar, karşıtların birbirine sayısız gerçek ve kar
maşık dönüşümünün insan kafasında uyandırdığı safça, düşsel, öznel 
olarak tasarlanmış dönüşümlerdir. Marks şöyle demişti: ' 'Bütün mito
logya, doğa güçlerini hayalgücü içinde ve hayalgücü yoluyla denetim 
altına alır, yönetir ve biçimlendirir; bu yüzden de, insan doğa güçle
rini denetim altına alır almaz mitologya yok olur."24 Mitologyadaki 
(ve aynı zamanda çocuk masallarındaki) binlerce değişme insaııların 
hoşuna gider, çünkü bunlar insanın doğa güçlerine üstün gelmesini 
düşsel olarak canlandırırlar ve Marks'ın dediği gibi en güzel efsane
lerde ''ölümsüz bir çekicilik'' vardır. Ama efsaneler belli koşullarda 
var olan somut çelişmeler üzerine kurulmamışlardır ve dolayısıyla da 
gerçekliğin bilimsel bir yansıması değildirler. Yani efsanelerde ya da 
çocuk masallarında bir çelişmeyi oluşturan yönlerin somut bir özdeş
liği değil, yalnızca düşsel bir özdeşliği vardır. Gerçek dönüşümlerde
ki özdeşliğin bilimsel bir biçimde yansıtılması, Marksist diyalektiktir. 

Neden bir yumurta civcive dönüştürülebilir de, bir taş civcive dö
nüştürülemez? Neden savaş ile banş arasında özdeşlik vardırda, savaş 
ile taş arasında özdeşlik yoktur? Neden insanlar sadece insan doğura-

2 1  Yi, eski Çin'in destan kahran1anlarından biridir. Ok atmadaki ustalığıyla nam 
salmıştır. MÖ. il. yüzyılda yazılmış olan Huay Nan Zu'daki bir destana göre, 

• 
imparator Yao zamanında gökyüzünde on tane güneş vardır. Bu kavurucu gü-
neşlerin ekinlere verdiği zararı önlemek için İmparator Yao, Yi'ye onlan okla 
vurup aşağı indiııııesini buyurur. Vang Yi (MS il .  yüzyıl) tarafından kaybedil
miş başka bir destanda ise, okçunun on güneşten dokuzunu vurduğu anlatılır. 

22 Si Yu Ci (Batıya Hac Yolculuğu), 1 6 .  yüzyılda yazılmış bir romandır. Bu ro
manın kahramanı, Maymun Tanrı Sun Vukung'dur. Maymun Tanrı dilediği va
kit kuş, ağaç, taş gibi yetmiş iki değişik kılığa girebiliyordu. 

23 17 .  yüzyılda Pu Sungling tarafından yazılan Liao Çay'ın Garip Ma.�allan ge
nellikle honlaklar ve tilki hayaletleriyle ilgili 43 1 n1asaldan oluşan ünlü bir 
derlemedir. 

24 Kari Marx, "Ekonomi Politiğin Eleştirisine Giriş", Ekononıi Politiğin Eleş
tirisine Katkı, Sol Yayınları. 
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l1 i l i ı·ler cie. bask,ı l1ir SC\' doğtır<ıın<ızl<ır·? Bu ııtııı l1 iricik ııedeıı i. karsı !-> > .. .... > 

laı·ııı L1 irliğiıı i ıı s<ıtiece beliı·li zoru ıılu koştı l larda \'aı· olıııasıdır. Bu l1e-
l iı·li zoı·tııılu koşu ll<ır olın<ıd<ııı heı·lı<ıııgi l1 iı· öztieşlik olaınaz. 

Nedcıı Rusy<ı'(ia l 9 1 7'dc l1tıı·juva-dcıııokr<ıtik Ştıbat Devı·iıııi doğ
ı·udaıı doğruya proleter-sosyalist Ekirıı Dcvriıni'ııe bağlandı da, Fran
sa'd<ı burjuv<ı dcvriıni doğru(iaıı doğrLl)'<I bir sos)1alist (icvriıııe b<ığ
laııııı<ıdı ve 1 87 1 Paris Koıni.i ııi.i25 başarısızlıkla soııuçlaııdı? Öte )'aıı
d<ııı, ııedeıı Moğolistaıı ve Orta As)'a'claki göçebelik düzeııi tloğrud<ııı 

, 

doğı·ııya sosyalizıııe bağlaııdı? Çiıı Devriıııi ııedeıı kapitalizııı aşanıa-
s ı ııLlaıı gcçıııcLlcıı Llc cLlcl1ilir ve B•ılı i.i lkclcriııiıı eski Larilıi yuluııu tuı
m<ıtiaıı, yaııi bir burjuva diktatörlüğü döııemiııdeıı geçıııedeıı doğru
daıı doğruya sos)1al izıne bağlaııabilir? Buııuıı biricik ııedeııi ,  zaınaııııı 
soınut koşullarıdır. Belirli zortııı lu koşullar var olduğuııda, şeylerin 

• 

gelişme süı·eci ııcle belirli çelişmeler doğaı·. Ayrıca, bu çel işınelerdeki 
k<ırşı t lar birbirine bağ ıınlıdır ve birbirine dönüşür. Yoksa bunların hiç
biri münıküıı olmazdı. 

Özdeşl ik soruııu budur. Peki öyleyse mücadele ııedir? Özdeşlik ile 
mücadele arasındaki i lişki ııedir? 

Leııiıı şöyle deınişıi: 

Karşıtların birliği (tıygunluğu, özdeşliği, eşit etkisi) koşullu, ge
çici, süreksiz, görelidir. Birbiriııi karşı lıkl ı olarak dışlayan kar
şıtlarııı mücadelesi ise, tıpKi ��e ve hareket gibi mutlaktır.26 

25 Paris Konıünü, düııy<ı tarilıiııde i lk  proleter ikt idar orgaıııydı. Fraııs<ı proletar<ı
y<ısı 1 8  l\1art 1 87 1 'de P<ıris'c bir ayaklaıını<ı düzenledi ve iktidarı ele geçirdi. 
Prolet<ırya önderl iğindeki Paris Koıııünü, 28 Mart't<ı seçimle kuruldu. Paris Ko
ınünü, proletaryanın burjuv<ı devlet <ıygıtını parçalanıak için giriştiği ilk devrin1-
c i  <ıtıl ın1 ve y ı k ı l ;ın burjuva ikt idarının yerine proletary<ı iktidarını geçiııııe)' i 
<tı11<ıçl<ıyan eşi görülı1ıenıiş bir olaydı.  O s ırad<ı yeterince olgun olı11<tyan Frans<ı 
prolet<ıry<ts ı ,  n1üttefiki yoksul köyl ülerle birleşn1eyi başaran1adı, k arşıdevrinıe 
Çllk yunıuş<ık d<ıvraııdı ,.e k <ır<ırlı askeri s<ıldırı ları t<1111 z<ımanınd<ı başl<ıtıı1adı. 
Bti)'lece k<ır�ıde\•riııi dağılnıış lll<ııı kuvvetlerini ral1<1t rah<ıt top<ırl<l)'<ıbi ldi ,  eski 
llurıııııuıııı )'Cııidcıı k;ız;ıııllı \'C <l)' <ıkl<ı11111;ı)'<I k<ıtı l;ın lı;ı lkı  v;ıb�iı·c k ;ıt lctti.  P<ıris 
Kll111ünü 28 M<ı):ıs'ta çöktü.  

' " 

2(ı V. I .  Lc11i11. "Di}·<ılcktik Slıruı111 Uzcri11c" Büt üıı Eserleri, cilt  38. l\lılsklıv<ı, 1 958, 
s .358. 
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Btı sözleriıı aııl<ııııı ııedir? 
Her süreciıı bir başlaııgıcı ve bir soııu ''ardır. Heı· süreç. kendini 

karşıtıııa döııüştüriir. Her süreciıı değişınezliği görelidir, ama bir sü
recin başka bir sürece döııüşmesiııde görüleıı değişebi lirlik ınutlaktır. 

Bütüıı şeylerde, biri göreli durguııluk, öbürii de gözle görülür de
ğişme olnıak üzere iki hareket dtıruınu vardır. Her ikisiııe de yol 
açarı, biı· şeyin içiııdeki iki çelişmeli uıısur arasındaki ınücadeledir. 
Bir şeyiıı hareketi birinci durtınıu gösterdiği zaınaıı, ııiteliksel bir de
ğişikliğe değil, sadece ıı iceliksel bir değişikliğe uğramaktadır ve btı 
ııedenle dış görüııüşüyle hareketsizdir. Bir şeyiıı hareketi ikiııci duru
mu aldığı zaınan, biriııci duı·tınıdaki 11icel iksel değişiklik, eıı yüksek 
noktasına varın ıştır ve o şeyiıı bir varlık olarak yok olmasıııa yol açar 
ve buı1u da 11iteliksel bir değişme izler; böylece ortaya gözle görülür 
bir değişme çıkar. Güıılük hayatta gördüğüınüz bu birlik, dayaııışma, 
bileşim, uyum, denge, durguııluk, hareketsizlik, dinginlik, değişınez
lik, istikrar, katılık, çekim vb. gibi duruınlar hep ııiceliksel değişıne 
halindeki şeyleriıı görünüşleridir. Öte yaııdaıı, birliğin parçalaııması, 
yaııi bu dayanışmanın, bileşimin, uyumuıı, deııgenin, durgunluğuıı, 
hareketsizliğin, dinginliğin, değişmezliği11, istikrarın, katılığııı, çeki
min yok olması ve her biriniı1 karşıtına döııüşmesi ise hep ııiteliksel 
değişme halindeki şeylerin görünüşleri, bir süreciı1 başka bir sürece 
dönüşmesidirler. Şeyler kendilerini durmada11 biriııci hareket duru
mundan ikiııci hareket durumuna dönüştüı ıııektedirler; karşıtların 
mücadelesi her iki durumda da vardır, ama çelişme ikiııci durum için-

• 

de çözülür. işte karşıtların birliğinin koşullu, geçici ve göreli; birbiri-
ni  karşı l ıklı olarak dışlayan karşıtların mücadelesiııin ise mutlak ol
duğuııu söylememizin nedeni budur. 

Yukarıda, aralarında özdeşlik olduğu içiıı iki karşıt şey tek bir 
varl ık içiııde bir arada var olabi lir ve birbirine döııüşebilir demiştik. 
Burada koşulluluğu, yani iki çelişmeli şeyin bel li koşullarda birle
şebileceğini ve birbirine dönüşebileciğini; ama bu koşullar olmadı
ğı zaman bu iki çelişmeli şeyiıı bir çelişme oluşturamayacağını, ay-
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nı varlık içiııde bir arada var olamayacağını ve birbirine dönüşeme
yeceğiııi kastediyorduk. Özdeşliğin koşullu ve göreli olduğunu söy
lememizin nedeni ,  karşıtların özdeşl iğiııin ancak belli koşullarda 
geçerli olmasıdır. Ayrıca şunu da ekleyebiliriz: karşıtlar arasındaki 
mücadele bir süreciıı başındaıı soııuna kadar varlığını sürdürür ve 
bir süreciıı başka bir sürece döııüşmesiııi sağlar, her yerde vardır ve 
dolayısıyla mücadele koşula bağlı değildir ve mutlaktır. 

Koşullu ve göreli özdeşlik ile koşula bağlı olmayan ve mutlak mü
cadelenin bileşiıni bütün şeylerdeki karşıtların hareketini oluşturur. 

B iz Çinliler sık sık şöyle deriz: ' 'B irbirine karşı olan şeyler aynı 
zamanda birbirini tamamlar. ••27 Yani birbirine karşı olaıı şeyler ara
sında özdeşlik vardır. Bu deyiş, diyalektiktir ve metafiziğe aykırı
dır. ' 'Birbirine karşı olan'' sözü, iki çelişmeli yönün birbirini karşı
lıklı olarak dışlamasını ya da ikisi arasındaki mücadeleyi dile geti
rir. ' 'B irbirini tamamlar'' sözü ise, iki çelişmeli yönün bell i  koşullar
da birleştiği ve özdeşliğe vardığı anlamına gelir. Ama özdeşlikle de 
müçadele vardır ve mücadele olmadan özdeşlik de olamaz. 

Ozdeşlikte mücadele, özellikle evrensel lik ve bireysellikte de 
genellik vardır. Lenin'in deyişiyle, '' göreli olanın içinde bir mut
lak olan vardır'' _28 

VI. Uzlaşmaz Karşıtlığın Çelişmedeki Yeri 

Karşıtların mücadelesi sorunu uzlaşmaz karşıtlığın ne olduğu 
sorununu da içerir. Kanımızca, uzlaşmak karşıtlık, karşıtların müca
delesinin bir biçimidir, ama tek biçimi değildir . 

• 

insanlık tarihinde, sınıflar arasındaki uzlaşmaz karşıtlık, karşıt-
ların mücadelesinin özel bir görünümü olarak vardır. Sömüren ve 

27 "Birbirine karşı olan şeyler aynı zamanda birbirini bütünler" sözü ilk kez MÖ 1 .  
yüzyılııı ünlü tarihçisi Ban Gu'nun Han Hanedanı'nın ilk Dönen1lerinin Tarihi 
adlı eserinde görüldü. Uzun zamandır bir halk deyişi haline gelmişıir. 

28 V.İ .  Lenin, "Diyalektik Sorunu Üzerine", Bütün Eserleri, cilt 38, Moskova, 
1 958, s .358. 
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sömürülen sınıflar arasındaki çelişmeyi alal ım. Bu çelişen sınıflar 
ister köleci toplum, ister feodal toplum, ister kapitalist toplum olsun 
aynı toplum içinde uzun bir süre bir arada yaşarlar ve birbirleriyle 
mücadele ederler; ama bu iki sınıf arasındaki çelişme a11cak belli bir 
aşamaya vardığı zaman açık bir uzlaşmaz karşıtlık biçimini alır ve • 

devrime dönüşür. Ay11ı şey sınıfl ı  toplumda barışın savaşa dönüş-
mesi için de geçerlidir. 

Bir bomba, patlamada11 önce, içindeki karşıtların bel l i  koşullar
da bir arada var oldukları tek bir bütündür. Ancak, yeni bir koşul or
taya çıktığıı1da, yani tutuşma olduğunda patlama meydana gelir. En 
sonunda açık çatışma biçimine bürünerek eski çelişmeleri çözen ve 
yeni şeyler yaratan bütün doğa olaylarında benzer bir durum mey
dana gelir. 

Bu  gerçeği kavramak so11 derece önemlidir. Çünkü bu gerçeği 
kavramak, sınıfl ı  toplumda devrimlerin ve devrimci savaşların ka
çını lmaz olduğunu, devrimler ve devrimci savaşlar olmadan top
lumsal gelişmede herhangi bir sıçrama sağlamanın, gerici hakim sı
nıfları yıkmanın ve dolayısıyla da halkın siyasi iktidarı ele geçirme
sinin ve mümkün olmadığını kavramamızı sağlar. Komünistler, ge
ricilerin toplumsal devrimin gereksiz ve olanaksız olduğu yolunda
ki aldatıcı propagandaların ı  açığa çıkarmalıdırlar. Komünist ler, 
Marksist-Leninist toplumsal devrim teorisini kararlı lıkla savunma
l ı  ve toplumsal devrimin sadece tamamen gerekli değil, aynı za
manda tamamen mümkün olduğunu ve bütün bir insanlık tarihinin 
ve Sovyetler B irliği'nin zaferinin bu bilimsel gerçeği doğruladığını 
halka kavratmalıdırlar. 

Ne var ki, karşıtların her mücadelesinin koşullarını somut olarak 
incelemeli ve yukarıda tartıştığımız foııııülü her şeye gelişigüzel bir 
biçimde uygulamamalıyız. Çelişme ve mücadele evrensel ve mutlak
tır, ama çelişmeleri çözme yöntemleri, yani mücadele biçimleri çeliş
melerin niteliğindeki farklılıklara göre değişir. Bazı çelişmeler açık 
uzlaşmaz karşıtlıkla belirlenir, bazılarıysa açık uzlaşmaz karşıtlıkla 
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bcliı·leıımez. Şe)1leriıı soınuı gelişmesiııe bağlı olarak, ilk başta uzlaş
ınaz olınayaıı bazı çelişmeler uzlaşmaz çelişnıelere, ilk başta uzlaş
maz olan bazı çelişmeler de uzlaşabilir çel işmelere döııüşiir. 

Daha öııce de belirttiğimiz gibi, sııııflar var olduğu sürece, Koınü
nist Part isi içiııde doğru fikirler ile yaıı lış fikirler arasıııdaki çel işıne
ler sııııf çelişmeleriniıı parti içiııdeki yaıısımalarıdır. Bazı soruıılarda 
bu çelişmeler ilk başta uzlaşmaz bir biç imde belirıneyebilir. Ama sı
ıııf nıücadelesiııin gelişınesiyle birlikle bu çelişmeler de büyüyebilir 
ve uzlaşmaz duruma gelebilir. Sovyeıler Birliği Komüııisı Partisi'n iıı 
ıaı·ihi bize şuııu gösteriyor: Leııiıı ve Sıalin'in doğru fikirleri ile Troç
ki, Buharin ve diğerleriııiıı yaıılış fikirleri arasıııdaki çelişnıeler ilk 
başta uzlaşmaz bir biçimde ortaya çıkmadılar, ama daha soııra uzlaş
maz duruma geldiler. Buna bcıızer durumlar Çin Komüııist Partisi'n iıı 
ıarihiııde de vardır. Partili yoldaşlarımızdan birçoğunuıı doğru fikirle
ri Ceıı Dusiu, Çang Guotao ve diğerleriniıı yaıılış fikirleri arasındaki 
çelişmeler de ilk başta uzlaşmaz bir biçimde ortaya çıkmamışlardı, 
ama daha sonra giderek uzlaşınaz bir hale geldiler. Bugüıı partimizde 

' 

doğru fikirler ile yanlış fikirler arasıııdaki çelişme kendiııi uzlaşmaz 
bir biçimde göstermiyor ve hata işlemiş olan yoldaşlar, hatalarını dü
zeltebilirlerse uzlaşmaz bir hale gelıneyecektir. Bu nedenle parti bir 
yandan hatalı fikirlere karşı ciddi bir mücadele yürütmeli, öte yaı1dan 
da hata işlemiş olan yoldaşların hatalarını kavramaları için onlara fır
sat tanımalıdır. Bu durumda bu yoldaşlara karşı aşırı mücadele hiç 
kuşkusuz doğru olmaz. Ama hata işlemiş olanlar hatalarında diretir ve 
hatalarını daha da artırırlarsa, bu çelişmenin uzlaşmaz bir çelişmeye 
dönüşme olasılığı vardır. 

Ekonomik bakımdan, şehirler ile köylük bölgeler arasındaki çeliş
me, hem burjuvaziniıı yönetimi altında şehirleriı1 köylük bölgeleri 
amaı1sızca yağmaladığı kapitalist toplumda, hem de yaba11cı emper
yalizıniıı ve Çin'i11 koınprador büyük burjuvazisiııiıı yöııetimi altııl,da 
şehirlerin köylük bölgeleri doymak bilmez bir açgözlülükle yağmala
dığı Çin'deki Guomindaııg bölgelerinde son derece uzlaşmaz bir çe-
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lişıııcdir. Aına sosyalist bir i.ilkcdc \'C hiziın dc\'riıııci üs bölgelcriıniz
dc bu uzlaşınaz çelişme uzlaşabilir hir çelişıncye dönüşınüştür ve ko
müııisı ıoplunıa erişildiğiııde ı:.ıınaıneıı ort:.ıdaıı kalkacaktır. 

Lcııiıı şöyle demişti : "Uzlaşmaz karşıtlık i le çelişıne, asla [Jir ve 
ayıı ı  değildir. Sosyalizınde biriııcisi ortadaıı kal�ar, ikincisi kal ır. "29 
Yaııi uzlaşınaz karşıtl ık, karşıılarııı 11ıücadelcsi11iı1 bir biçiınidir, 
anıa ıek biçiıııi değildir. Uzlaşmaz karşıtlık formülü her yerde 
gelişigüzel bir biçiınde uygulanaınaz. 

VII. Sonuç 

Şimdi sorunu kısaca toparlayabiliriz art ık. Şey,lerdeki çelişme 
yasası, yani karşıtlarıı1 birliği yasası doğa11 1 11 ve toplumun ve 
dolayısıyla da düşüncenin temel yasasıdır. Bu yasa metafizik dün-

• 

ya görüşüne karşıdır. insan bilgisinin tarihinde büyük bir devrimdir. 
Diyalektik materyalizme göre, çelişme, nes11el olarak var olan şey
lerdeki ve öz11el düşüncedeki bütün süreçlerde vardır ve bütün bu 
süreçlerin başlangıcından sonuna kadar varl ığını sürdürür. Bu, 
çelişmenin evrenselliği ve mutlaklığıdır. Her çelişmenin ve çeliş
medeki her bir yönün kendi özellikleri vardır. Bu,  çelişmenin özel
liği ve göreliliğidir. Belli koşullarda karşıtlar özdeşliğe sahiptirler 
ve bu yüzden de tek bir varlık içinde bir arada var olabilirler ve bir
birlerine dönüşebil irler. Bu  da gene çelişmenin özel l iği  ve 
görelil iğidir. Ama karşıtlarıı1 mücadelesi hiç durmaz; karşıtların 
mücadelesi hem karşıtlar bir arada var olurken, hem de birbirlerine 
dönüşürlerken devam eder ve birbirleri11e dönüşürlerken özellikle 
belirgin duruma gel ir. Bu da, çelişmeniı1 evreı1sel liği ve mutlak
lığıdıı·. Çelişmenin özelliğiı1i ve göreliliğini incelerken, baş çelişme 
ile iki11cil çelişmeler arasındaki ayrıma ve bir çelişmenin birincil 

29 V. İ .  l.cnin, "N. İ . B uhari'nin Geçi� Dtinenıi Ekonııııı isi  Üzerine Dü�ünccleri" 
Seçnıe Eserler. cilı  1 1 . Moskov;ı-Leningrad, l 9J 1 ,  s .J57 . 
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)1Ö11ü ile ikiııcil yöııii arasıııdaki ayı·ıına dikkat eımeııı iz gerekir. 
Çelişıneı1i 11 evrcııse ll iğini ve çelişınedcki karşıtlarııı mücadelesiııi 
iı1c;:clcrkeı1, farklı miicadelc biçimleri aı·ası ııdaki ayrıma dikkat et
memiz gerekir. Yoksa hatalar işleriz. Eğer yukarıda açıklanan temel 
ilkeleri iııceleme yoluyla gerçekteıı kavrayabil irsek, Marksizm
Leı1i11izıniı1 temel ilkeleriııc aykırı ve de\1rimci davamıza zararlı 
olaıı dogmacı fikirleri yıkabiliriz ve pı·aıik tecrübesi olaıı yoldaş
larıınız da tccı·übeleriııi toparlayarak ilke lere dönüştürebilir ve 
deneyci hataları tekrarlamaktan kaçıııabilirler. Buıılar, çelişme 
yasasıııı incelerkeıı çıkardığıınız birkaç basit sonuçtur. 

l 
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