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JAPON iSTİLf.\SINA KARŞI D.İRENME İÇİN 
SİYASETLER, ONLEMLER VE OLASILIKLAR* 

23 Tenınııtz 1937 

l. lKI SiY ASET 
Çi11 Komünist Partisi Merkez Komitesi, 8 Temmuz'da Luguciao 

Olayı111111 ertesi günü direnme savaşı için bütün millete çağrıda bu
luı1an bir bildiri yayınladı. Bildirinin bir kısmı şöyle idi: 

Yurttaşlar! Peyping•• ve Tiancin tehlikededir! Kuzey Çin teh
likededir! Çin milleti tehlikededir! Tek çıkar yol bütün mi lletin ve-

• Japc.ın enıperyalistlPri 7 Teııınıuz 1 937'de Çin'in tamaınını silah zoruyla illıak eıme ça
balan içiııde Luguçiaq Olayını te1.gahladılar. Çin halkı. tanı bir birlik içinde. Japonya'ya 
karşı savaş istedi. Çan Kayşek, Luşan'da Japonya'ya karşı silahlı direnişi ilan edene ka
dar on gün geçti. Buııu da. halkın ülke çapındaki baskısı a ltında ve Japon istilasının Çan 
Kayşek'in doğrudan doğruya tenısilciliğini yaptığı büyük burjuvazi ve toprak ağalan ile 
lngiliz ve ABD eıııperyalistlcrinin Çin'deki çıkarlarına indirdiği ciddi darbenin sonucu 
olar<ık yaptı. Aıııa aynı 1..anıanda. Çan Kayşek hükünıeti. Japon saldırganlan ile banş 
görüşıııelcrine devanı etti ve hatta yerel yöneticilerle üı.erinde anlaştıklan sözüm ona 
L•�nşçı çözüıııleri de kabul etti. Çan Kayşek'in silahlı direnişe gcçnıek zorunda kal ışı. 1 3  
Ağustos 1937'de Japon saldırgaıılannın Şanghay'a büyük bir saldınya girişip. Çan Kay
şek'in Güneydoğu Çiıı'de h:ikimiyeıiııi inıkônsız kılınasından sonradır. fakat Çan Kay
şck. Japonlarla banş yapnıa yolundaki gizli girişiınlcrine ta 1 944'e kadar hiç ara ver
ııı<><li. Çan Kayşek Direnıııe Savaşı lx>yunca. bütün halkın seferber edildiği topyekün 
lı:ılk s:ıvaşına k<ırşı çıknıış ve bir yaııdan Jap<."llıya'ya pasif bir şekilde dirennıe. <>büryan
d:ııı Kt>nıüııist Partisiııe ve lıalka aktif olarak karşı çıknıa gerici siyasetiııi izlcıııişıir. 
bi>ylccc Çaıı Kayşck 11ratikıe l..uşan'd.� keııdi verdiği denıcçteki "savaş bir kere patlak 
verdikıcıı sonra. ister genç. ister yaşlı. ister kuzeyde, ister güneyde olsun herkes. Ja
pc.>ııya'ya k<ırşı direınııek ve anavaıanınıızı savunnıak S<>runıluluğunu yüklenmelidir>> sö
züııü de tanıaıııen çiğııenıiştir. Mao 7.cdung yoldaşın bu nıakaledc ele aldığı iki siyaset, 
iki dizi <>ıılenı ve iki olasılık, Dir<'llıııe S:ıvaşı'nda Kmıünist Partisi'nin çizgisi ile Çan 
Kayşck'iıı çizgisi arasındaki ıııücadelcyi yaıısıtıııaktadır. 
I. 7 Teııınıuz 1 937'de Japon istila kuvvetleri Pekiıı 'in 1 O kııı. güneybat ısında Lu
giuçia<>'daki Çin ganıizonuna saldırdı. Çin birlikleri. ülke çapındaki ateşli Japon alcyh
t:ırlığıııın etkisi ile dirennıeye başladı. Bu olay. Çin halkının sekiz yıl kahranıanca sür
dürdüğü Japonya'ya Karşı Dirennıe Savaşı'nııı b:ışlangıcı olnıuştur. 
*" Peypiııg. Pekiıı'in eski adıydı. Ç.N. 
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receği bir direı1me savaşıdır. İstilacı Japoı1 orduları11a karşı kararlı bir 
dire11işe geçilmesiı1i ve bütüıı acil durumları karşılamak üzere derhal 
hazırlıklara girişilmesi11i istiyoruz. Milletiıı her ferdi. Japoıı sal
dırganlanııa boyu11 eğerek oıılarla barış içiı1de yaşayabilme yoluııda 
her türlü düşüı1ceyi derhal terk etmelidir. Yurttaşlar! Feı1g Çian'ın bir
likleriııin kahramanca direı1işi11i alkışlamalı ve desteklemeliyiz. Ana
yurdu ölünceye kadar savuııacaklannı bildiren Kuzey Çiıı'iıı yerel yö-

• 

ııeticileri11iı1 açıklamalarını alkışlamalı ve ot..;t-cklemeliyiz. Geııeral 
Sung Çeh-yuan'ın bütüıı 29. Orduyu2 derlıal sefer-bcr ederek sav�şmak 
üzere cepheye göııderrnesiııi istiyoruz. Naııciııg'deki Merkezi Hü
kümetten şunları istiyoruz: 29. Orduya gerekeıı yardım yapılsın. Kit
leler ara'iındaki yurtsever hareketlere konulan yasak derhal kaldınlsın 
ve halkın büyük bir şevkle silahlı direııişe katılması engellenmesin. 

• • 

Ulkenin bütün kara. deııiz ve hava kuvvetleri derhal harekete ge-
çirilmek üzere seferber edilsin. Çin'deki bütün gizli haiı1lerin ve Japoıı 
ajanlanııın derhal kökü kazınsın ki. cephe gerimiz de sağlamlaştınlsın. 
Bütüıı ülke halkıııı, Japonya'ya karşı bu kutsal savuııma savaşına var
gücüyle katılmaya çağınyoruz. Sloganlarımız: Peypiııg'i. Tiancin'i ve 
Kuzey Çin'i silahla savunalım! Anayurdu kanımızı11 son damlasına ka
dar savuııalım! Bütüı1 ülke halkı, hükümet ve silahlı kuvvetler bir
leşsiıı ve milli birleşik cepheyi. Japon saldınsı11a karşı direııişimizin 
Çin Seddi olarak i11şa edelim! Guomindaııg ve Komüııist Partisi sıkı 
bir işbirliği yapsıı1 ve Japoıı saldırganlarını11 yeııi saldırılarıııa karşı di
reıısiı1! Japon saldırgaıılarıııı Çin'den kovalım! 

Bu bir siya'ietin açıklanmasıdır. 
Çaıı Kayşek 17 Temmuz'da Luşaıı'da bir demeç verdi. Bir direııme 

s•ıvaşıııa hazırlaı1mak içiıı siyaset ortaya koya11 bu açıklama. Gu
omiı1daııg'ın dış siyaset soruııları hakkıııda yıllardaı1 beri yaptığı ilk 
doğru açıklamadır ve dolayısıyla bizim kadar bütüıı yurttaşlarca da 
memııuı1lukla karşılanmıştır. Açıklama, Luguçiao Olayıııııı çözülmesi 
içiıı dört şart koyuyordu: 

( 1) Hiçbir çözüm Çiıı'iıı egemeııliğiııe ve toprak bütüıılüğüııe lıalel 

2. Eskiden Fcng Yusiang k<>nıutasındaki Gu<>ıııindillıg'ın Kuı.eybat ı Ordusunun parçası 
olan 29. Ordu. o sırada <;.'ahar ve 11opcy Eyalcılcriııdc üslcnıııişıi. Ordunun koıııuıanı 
Suııg Çch-yuan'dı ve Fcııg Çiaıı bu orduııwı ıünıcıı konıulillılanııdan biriyt\i. 
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getirmemelidir; (2) Hobey ve Çahar Eyaletleri11i11 idari yapısıı1da hiç
bir kaı1uı1suz değişiklik yapılmaın:ılıdır; (3) Merkezi hükümet ta
r:ıı·111daı1 ata11mış memurlar. başkaları11111 isteği ile değiştirilmemeli ya 
da azledilmemelidir: (4) 29. Ordu şimdi buluı1duğu bölgeye hap
sedilmemelidir. 

Demeci11 soı1uç kısınıı1da şuı1lar yer almıştır: 
Hükümet. Luguçiao Olayı koı1usuı1da. daima bağlı kalacağı bir si

yaset ve bir tutum saptamıştır. Bütü11 millet savaşa girdiğiı1de. soı1uı1a 
kadar ı·edakarlık gerekeceğiı1i11 ve kolay bir kurtuluş koı1usuı1da e11 kü
çük bir umut beslenmemesi gerektiği11i11 farkındayız. Savaş bir kere 
patlak verdikteı1 soı1rJ. ister geı1ç. ister yaşlı. ister kuzeyde. ister gü
neyde olsuı1 l1erkes. Japo11ya'ya karşı dirc11mek ve a11av:ıtanımızı sa
vu11mak sc>rumluluğu11u yükle11melidir. 

Bu da bir siyasetin açıklaı1masıdır. 
Şimdi elimizde. Luguçiao Olayı üzeriı1e biri Kon1üı1ist Partisi11iı1. 

öbürü Guc>mindaı1g'ıı1 olmak üzere iki taril1i siyasi açıklama var. Ortak 
11oktaları şudur: Her ikisi de kararlı bir diı:eı1me savaşıı1daı1 yaı1alar. 
uzl:ışmaya ve ödüı1 veıı11cye karşı çıkıyorl:ır. 

Bu. Japc:>ı1 istilası karşısıııda i1.leııccck siyasetlerdeı1 biridir. doğru 
olaı1 siyasettir. 

Ama bir başka siyasetiıı bcı1imscıımesi de mümküı1dür. Geçtiğimiz 
ayl:ırda. Peypi11g ve Tiaııciıı'dcki h:ıiıılcr ve Japon y:ıı1lısı uı1surlar çok 
etkiı1diler. Y erci yö11eticileriıı. J:ıpc:>ııya'ııı11 talepleriııi kabul etmeleri 
içiıı çalışıyorlardı. Kararlı silalılı dirc11mc siyascti11i b:ıltalamaya ça
lışıyl>rl:tr. uzl:ışmayı ve ödüıı vcı ıııcyi s:ıvuı1uyorl<ırdı. Buıılar so11 de
rece telılikeli iş:tretlerdir. 

• • 

Odüı1 vcrıne ve uzl:ışma siy:ıscti. k:ıı·:trlı sil:ılılı dirc11me siyasetiııc 
t:ıl>:ııı t:ıb:ıııa zıttır. Duruın lıızla tcrsi11e çcvrilınediği t:ıkdirde Pcypi11g. 
Ti:ıııci11 ve Kuzey Çiı1'iı1 bütüı1ü. düşma11ı11 cliı1e gl·çecek ve bütüıı üt-

. 
. 

kc ciddi bir ıcl1likcyle k:ırşılaş:ıc:ıktır. Hcı·kcs tetikte olm:ılıdır. 
29. Orduııu11 yurtsever sul>:ıy ve erleri. birlcşiıı! Uzl:ışm:ıcılığ:ı ve 

t>düı1 vcrıncye karşı çıkııı ve kaı·:ıı·tı l>iı· sil:ıl1lı clircıııı1c yiirütüıı! 
Pcypiııg. Ti:ıııciı1 ve Kuzey Çiıı'iı1 yuı·tscvcı·lcı·i. birleşiıı! Uz

l:ışm:ıcılığ:ı ve t>düıı vcnncye k:ırşı çıkııı ve k:ırarlı sil:ıl1lı tlirc11işc gi
rişi 11 ! 
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Ulkcnin her yanıı1dak.i yurtseverler, birleşin! Uzlaşmacılığa ve 
ödüıı vermeye karşı çıkın ve kararlı silahlı direnişe girişin! 

Çaıı Kayşek ve Guomindan'ı11 bütün yurtsever üyeleri! Si
yasetiııize sıkı sıkıya bağlı kalacağınızı, verdiğiniz sözleri tutacağınızı, 
uzlaşmacılığa ve ödün veııııeye karşı çıkacağınızı, kararlı bir silahlı 
direııme yürüteceğinizi ve böylelikle düşmaııın saldırılarına fiilen kar
şılık vereceğinizi ümit ederiz. 

Kızıl Ordu dahil, ülkedeki bütün silahlı kuvvetler, Çan Kayşek'in 
demecini destekleyip, uzlaşmacılığa ve ödüıı vermeye karşı çıkın ve 
kararlı silahlı direı1işi yürütün! 

Biz komünistler, kendi bildirimizi canla başla ve inançla uy
guluyor, aynı zamaııda Çan Kayşek'in demecini de kararlılıkla des
tekliyoruz; Guomindang üyeleri ve bütün vatandaşlarımızla birlikte 
anavatanı kanımızın son damlasına kadar savunmaya hazırız; ka
rarsızlığa, bocalamaya, uzlaşmaya ve ödünlere karşıyız ve kararlı si
lahlı direnişi yürüteceğiz. 

il. lKI ÖNLEM DIZISl 
Kararlı silahlı direnme siyasetini11 amacına ulaşması için bütün bir 

öıılemler dizisi gerekir. 
Nedir bunlar? Başlıcaları şunlardır: 

1. Biitiiıı ülkeııiıı silahlı kıt\'Vetlerini sefeı·beı· edelim. 
Kara. deniz ve hava kuvvetleri, Merkezi Ordu. yerel birlikler ve 

Kızıl Ordu da dahil olmak üzere iki milyonu aşkııı silahlı kuvvetimizi 
seferber edelim ve asayişi korumak içiı1 bazı kuvvetleri geride bı
rakırken. aı1a kuvvetleri derhal milli savuııma hatları11a göııderelim. 
Çeş'itli cepl1elerde komutayı milli çıkarlara bağlı geı1erallcre verelim. 
Stratejiyi kararlaştırmak ve askeri harekatlarda amaç birliğine ulaşmak 
içiıı bir milli savuı1ma toplantısı düzeııleyelim. Subaylarla erler ve or
du ile halk arasında birliği sağlamak içiıı ordudaki siyasi çalışmayı 
gözden geçirelim. Gerilla savaşınııı. stratejik görevin bir parçası ol
ması gerektiği ilkesini yerleştirelim ve gerilla savaşı ile düzenli savaş 
arasıııda gerekli uyumu sağlayalım. Hainleri ordudan temizleyelim. 
Yeterli sayıda ihtiyat askeri toplayalım ve bunları cephe hizmeti için 
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eğitelim. Silahlı kuvvetlerin donatım ve levazımını yenileyelim. Bun
larla ilgili askeri planlar, kararlı silahlı direnme geı1el siyasetine uygun 
bir şekilde yapılmalıdır. Çin'in çok askeri vardır, ama bu planlar uy
gulaı1mazsa düşmanı yenmek olaı1aksızdır. Buı1uııla beraber, eğer si
yasi ve maddi etkenler biFleştirilirse. silahlı kuvvetlerimiz Doğu As
ya'da eşsiz olacaktır. 

2. Biitiiıı hlılkı sefeı·beı· edelinı. 
Yurtsever hareketler üzcriı1deki yasak kaldırılsın, siyasi 

mahkumlar serbest bırakılsın. <<Cumhuriyeti Tehlikeye Sokan Ey
lemler Hakkında Olağanüstü Durum Karamamesi>>3 ve <<Basın Sansür 
Yöııetmeliği>> 4 iptal edilsin; mevcut yurtsever örgütlerin yasallığı ta
nııısııı: bu örgütleri işçiler. köylüler. işadamları ve aydınlar arasında 
genişletelim; kendini savunmak ve orduyu desteklemek için halkı si
lahlaııdıralım. Tek kelimeyle, halka yurtseverliği11i ortaya koyma öz-

• 

gürlüğü verilsin. Halkın ve ordunun birleşik gücü Japo11 em-
pcryalizmiııe öldürücü bir darbe indirecektir. Kuşkusuz. bir ulusal sa
vaşta bütü11 halk kitlelenne dayanmadaı1 zafer kazaı1f1!ak mümküı1 de
ğildir. Habeşistan'ın düşüşü, bizler için bir uyan olsuri'.5 Kararlı bir di
renme savaşı veııııe koı1usunda samimi olan hiç kimse bu noktayı göz 
ardı edemez. 

J. Yöııetinı aygıtıııı iyileştiı·c·linı. 
Bütün siyasi partilerin ve grupların ten.silcileri ve halk önderleri, 

devlet işleri11i birlikte yti11etınek üzere hükümette yer alsın: hü
kümetteki gizli Japon yanlısı uı1surlar ve hainler temizlensin ve böy
lece hükümet halk.la yekvücut olsun. Japoııya'ya karşı direnme. yal
nızca birkaç kişiyle gerçekleştirilemeyecek muazz<un bir görevdir. Bu 

3. Guonıindang hükümcıi. 31 Ocak 1931 'dc. yurtseverleri ve dcvriıııcileri baskı altında 
tutmak ve kaıleınıek için «Cumhuriyeti Tehl ikeye St>knıak" uyduııııa suçlanıas ını kul
lanarak "Cunıhuriyeıi 'l"ehlikeye Sokan Eylenıler Hakkında Olağanüstü Durunı Ka· 
ramamesİ••ni uygulamaya kt>ydu. Bu karamanıe çok 1.ali111 bas kı önlenıleri getirdi. 
4. «Basın Sansür Yöııetnıeliği••. Gu<>nıiııdaııg hükünıcıi ıarafıııdan. halkın sesini boğ
nıak için 1934 Ağusıos'unda çıkanlan "Da. ın Sansürü İçin Genel Önlenıler»in öteki adı
dır. Duna göre «bütün haberlerin birer kopyasının sansür kuruluna verilnıcsi•• ge
rekiyordu. 
5. Bkz. Mao Ze<lung. «Japonya'ya Karşı Dirennıe Döncnıinde Çin Konıünisı Paıtisi'nin 
Görevleri>•. Seçnıe Eserler, Cifi 1. Kaynak Yayınlan, İstanbul, 1989, s. 341 
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görevi kendi tekelleri11de tutmakta ısrar edenler onu yüzlerine göz
lerine bulaştıracaklardır. Hükümel gerçek bir milli savunma hükümeti 
olacaksa. mutlaka halka daya11malı ve demokratik merkeziyetçiliği uy
gulamalıdır. Aynı zamanda l1em demokratik, hem de merkeziyetçi ol

malıdır: eı1 güçlü hükümeı b<)yle bir hükümetıir. Milli meclis, halkıı1 
gerçek temsilcisi olmalı. eı1 yüksek yetki orgaı1ı olmalı. devleti11 
öı1emli siyasetlerini saptamalı ve Japonya'ya karşı direı1mek ve milleti 
kurtarmak içiı1 siyaset ve planlan kar.ırlaşıırmalıdır. 

4. JaıJoıı ale)'htaı·ı biı· dış siyaset beııinıse)•e/inı. 

Japoı1 emperyalistlerine l1içbir avantaj ya da imkan ıaı1ımayalım: 
tersiı1e malları11a el koyalım. borçlarını reddedelim, uşakları111 te
mizleyelim ve ajaı1lannı sürelim. Japonya'ya karşı direnmede eı1 gü
venilir. eı1 güçlü ve Çiı1'e e11 çok yardım edebiletek ülke olaı1 Sov
yeıler Birliği ile derl1al askeri ve siyasi ittifak yapalını. Sovyetler Bir
liği ile sıkı sıkıya birlik olalım. 111giltere, Amerika Birleşik Devletleri 
ve Fraı1sa'ı1ıı1. Japoı1ya'ya k;ırşı direı1işimize dosıluklan111 ka1.aı1alım 
ve toprak bülü11lüğümüzde ya da egemeı1lik haklarımızda bir kayba 
yol açmamak koşuluyla yardımları111 sağlayalım. JapcJıt saldırgaı1larını 
ye11mek içiı1 esas ol;rrak kendi gücümüze dayaı1malıyız: ama dış yar-, 

1 
dımdaı1 vazgeçilemez ve keı1dimizi tecrit edeı1 bir siyaset sadece düş-

• • 
maı1ıı1 ışıııe yarar. 

5. /lalkııı .\·cışcınıcı k<Jşııllaı·ıııı dii:::.<•ltnıek içiıı 

hiı· ı,ı·o.r:ı·(ın ı ilcııı <'c/elinı ı·e deı·htı/ 11.\',r:ıı/anıa,\'a hcışla)'cılını. 

Aşağıdaki ;ısgari 11oktal;rrdaı1 b;ışlayalım: Aşın vergiler ve çeşitli 
lt<rrçl;ır kaldırılsıı1. ıopr;ık kirası ;ızalıılsın. telccilik kısıtlaı1sıı1. iş
çileri11 ücı·ctlcri artırılsıı1. askcrlcri11 ve küçük rütbeli sub;ıyları11 ve l1ü
ro n1eınuı·laı111ıı1 yaşama koşulları düzeltilsiıı. Doğ:ıl alet kurbaı1larıı1a 
y;u·dım y;ıpılsıı1. Bu öı1leınler bazı kişileriıı iddia etliği gibi. ülkcııi11 
m;ıliycsiııde k;ırıştklık yar:.ııın:.ıyacak. ıam tersiııe l1alkıı1 satıı1 alın;ı gü
cüıtü aı·ıırrıcak ve ıicaı·i ve m;ıli kc>şulları11 düzelmesiııe yc>I ;ıçac;ıkıır. 
Buıılar J;ıpc>ııya'ya karşı direııınede ve hükümeıiıı temelleriııi pe

kiştirmede gücümüzü l1üyük t>lçüde arııracakıır. 
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6. Egitinıi, nıilli saı•ıııınıa içiıı yapalını. 
Bugünkü eğitim siyaseti11de ve sistemiı1de köklü bir reform ya

palım. Acil olmayaı1 bütüı1 projeler ve akılcı olmayaı1 bütü11 öı1lemler 
bırakılmalıdır. Gazeteler. kitaplar ve dergiler. filmler. oyu11lar. ede
biyat ve sanat, tümüyle ulusal savu11maya hizmet etmelidir. İhanet 
propagandası yasaklaı1malıdır. 

7. llt/Joııya')'G kaı·şı diı·eıınıeye hi::.nıet edeıı 

nıali ı•e ekoııonıik siı·a.5etleı· heııinısevelinı. , , 

Mali siyaset. parası c>laı1ları11 paralan ile katkıd<ı buluı1maları. Ja
p<111 empcryalistleri11i11 ve Çiı1li hainlerin mülkleri11e el koı1ulması il
kesi11e: eko11omik siyaset de Japo11 mallarını11 boykot edilmesi. yerli 
ürüı1leri11 teşvik edilmesi ilkesi11e dayanmalıdır. Her şey Japonya'ya 
karşı dire11işe hizmet etmelidir. Mali sıkıı1tı. yaı1lış önlemleri11 ürü
nüdür ve l1alkıı1 çıkarlarıı1a l1izmet edeı1 bu tür ye11i siyasetleri11 be-
11imsenmesi ile kesiı1likle giderilebilir. Bu kadar geııiş bir toprağa ve 
bu kadar büyük l)ir ııüfusa sal1ip olaı1 bir ülkeııi11 mali ve iktisadi ba
kımdaıı aciz olduğuı1u söylemek tamameıı saçmadır. 

8. Milli hiı·leşik ı·eplıe)·i Slt,�lcını Çiıı Seddinıi::. ollıı·lık iıışa etnıek i<·iıı 

hiitiiıı Çiıı hlılkıııı, lıiikiinıeıi ı·e .çilahlı kııı.·ı·eıleı·i biı·leştiı·elinı. 
Silal1lı dire11me siyasetiııiıı ve yukandaki öı1lemleriıı uygulaııması 

bu lJirleşik cepheye bağlıdır. Burada belirleyici 11okta. Guomiııdaı1g ve 
Komüııist Partisi ar<ısıı1daki yakıtı işbirliğidir._ Hükümet. askeri bir
likler. bütüıı siyasi partiler ve bütüıı l1alk. iki pa'rti arasıııdaki bt>yle bir 
işbirliği temeli ü7.eriııde birleşsi11. <<Milli bulıraııı gt)ğüsleınek içiıı s<ı
mimi birlik>> slc1ga111 güzel sözler ol<ırak kalm<ım<ılı. iyi işlerle lı<ıyata 
geçirilmelidir. Birlik samiıni <>imalıdır: iyi işlerle l1<1yata ge
çirilmelidir. Birlik samimi olmalıdır: ikiyüzlülük bir işe ya
ramayacaktır. Devlet işleri dal1a ge11iş görüşlülükle ve dalıa titiz bir şe
kilde yürütülmelidir. Küçük hczirgaı1lıklar. h<ıy<ığı lıileler. bürokr<ısi 
ve Alı Kuculuğuıı6 kesiıılikle lıiçl)iı· y<ırarı yoktuı·. Buıılaı· düşmaı1 kar-

6. Alı Ku. büyük Çinli y;ızar [.u Suıı'un <<Alı Ku'nun Gerçek llikaycsi>• adlı üıılü cscriniıı 
ba�ki�isidir. Alı Ku gerçek lıay;ıll<ıki lıaşansızlıklannı ve karşılaştığı ıcrsliklcri. alılaki ve 
ıııancvi 7. <ıfcrler tılarak göıüıı kcııdiııi ıeselli edc ıılcıi ıeııısil ctıııcktedir. 
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şısın<la bize hiçbir yarar sağlamaz. kendi yurttaşlarımıza uygulanması 
da sadece gülünç olur. Her şeyde temel ve ikincil ilkeler vardır ve 
ikiııcil ilkeler temel ilkelere tabidir. Yurttaşlarımız sorunları temel il
keler ışığında dikkatle düşünmelidir. çünkü ancak böylelikle kendi fi
kirlerini ve eylemlerini doğru bir şekilde yönlendirebilirler. Bugün 
birliği içtl!nlikle istemeyen kişi; kendi başına kaldığında vicdanının se
sine kulak veııııeli ve kimse oııu suçlamıyorsa bile utanç duymalıdır. 

Kararlı silahlı direnme için yukarıda açıklanan önlemler dizisiııe 
Sekiz Maddelik Program adı verilebilir. 

Kararlı silahlı direııme siyaseti, bu önlemler dizisi ile birlikte yü
rütülmelidir. Yoksa zafer hiçbir zaman kazanılamayacak. Çin'e karşı 
Japon saldırısı durdurulamayacaktır. Çin, Japonya ile başa çı
kamayacak ve Habeşistan'iıı akibetine uğramaktan kurtulamayacaktır. 

Kararlı silahlı direnme siya<>etinde samimi olan herkes bu önlemler 
dizisini uygulamalıdır. Ve bu önlemler dizisini kabul edip etmemek. 
oııları uygulayıp uygulamamak, kararlı silahlı direnme koııusuııda sa
mimi olup olmamayı gösterir. 

Bu önlemler dizisine her konuda karşıt olan bir başka öıılemler di
zisi daha vardır. 

. 

Silahlı kuvvetlerin topyekun sefertıer edilmesi yerine hareketsizlik 
ve çekilme. 

Halka özgürlük yerine baskı. 
Demokratik merkeziyetçiliğe dayanan bir milli savunma hükümeti 

yerine bürokratların. kompradorların ve büyük toprak ağalarının zorba 
hükümeti. 

Japoııya'ya karşı direııme yerine oııa yaltaklanma şekliııdeki bir dış 
siyaset. 

Halkın yaşama koşullarının düzeltilmesi yerine acı altında iıı
lemelerine ve J;ıponya'ya karşı direıımede güçsüz kalmalarına yol 
açan sürekli wrla el koymalar. 

Ulusal savuııma için eğitim yerine kölelik için eğitim. 
Japoııya'ya karşı direnme için mali ve iktisadi siyasetler yeriııe: 

kendi ülkemizdeıı çok düşmaııa yarayaıı. aynı. eski hatta daha da kötü. 
mali ve iktisadi siyasetler. 

Japoııya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe'yi Çin Seddi'mi1 olarak iıışa 
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etmek yeriııe onu yıkmak; ya da habire birlikteıı söz ederkeıı birliği 
gcli�tiııııek için hiçbir şey yapmamak . 

. Öıılemler siyaselteıı çıkar. Eğer siyaset, direıımeme siyaseti ise bü
tlll\'Öırlemler bu siyaseti yaıısılacaktır; son allı yıl bize bu dersi öğretti. 

• • • 

Eğer siyaset. kararlı silahlı direnme ise. uygun öıılemleıi Sekiz 
Maddelik Programı uygulamak zoruııludur. 

111. 1K1 OLASILIK 
Olasılıklar nelerdir'? Herkesin merak ettiği şey budur. 
Biriııci siyaseti izleyelim ve birinci öıılemler dizisiııi be

nimseyelim, soııuç kesiıılikle Japon emperyalizminin kovulması ve 
Çiıı'iıı kurtuluşuııuıı sağl<tııması ol�caktır. Bu konuda hala herhangi bir 
kuşku olabilir mi? Kanımca olamaz. 

ikinci siyaseti izleyelim ve ikinci önlemler dizisini benimseyelim. 
soııuç kesiıılikle, Çin'iıı Japoıı emperyalistleri tarafıııdaıı işgal edilmesi 
ve Çiıı halkınııı köle ve yük hayvanları haline gelmesi olacaktır. Bu 
koııuda hala herhangi bir kuşku olabilir mi? Gene, kaııımca olamaz. 

iV. SONUÇ 
Biriııci siyaseti uygulamak, biriııci öıılemler dizisiııi beııin·ıseınek 

ve birinci soııuca ulaşmak içiıı mücadele etmek şarttır. 
lkinci siyasete karşı çıkmak, ikiııci önlemler dizisini reddetmek ve 

ikiııci sonucu öıılemek şarttır. 
Guomiııdaııg'ııı tüm yurtsever üyeleri ve Komüııist Partisi'ııiıı tüm 

üyeleri, birleşin ve biriııci siyaseti kararlılıkla uygulayııı, biriııci öıı
lemler dizisiııi beııimseyiıı ve biriııci soııuç içiıı mücadele ediıı: ikiııci 
siyasete kararlılıkla karşı çıkııı, ikiııci öıılemler dizisiııi reddediıı ve 
ikiııci soııucu öııleyiıı. 

Tüm yurtseverler, yurtsever askerler ve yurtsever partiler ve grup-
• 

tar tek bir yumruk gibi birleşiıı ve biriııci siyaseti kararlılıkla uy-
gulayııı, biıiııci öıılemler dizisiııi benimseyin ve biriııci soııuç içiıı mü
cadele ediıı; ikiııci siyasete kararlılıkla karşı çıkııı. ikiııci öıılemler di
zisiııi reddediıı ve ikiııci soııucu öııleyiıı. 

Yaşasııı ulusal devrimci savaş! 
Y aşasııı Çiıı milletiııiıı kurtuluşu! 
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MİLLETİN BÜTÜN GÜÇLERİNİN 
DİRENME SAV AŞI'NDA ZAFER UÖRUNDA 

SEFERBER EDİLMESİ İÇİN* 

25 Ağustos 1937 

A. 7 Temmuz Luguçiao Olayı. Çiıı Seddi'ııiıı güııeyiııde kalaıı Çin 
topraklanııııı Japoıı emperyalistleri ıaraı·ıııdaıı ıamameıı istilasıııııı baş
langıcıdır. Çiıı birliklerinin Luguçiao'da giriştiği çarpışma da. Çin'in 
ülke çapıııdaki Direııme Savaşı'ııın başlangıcıdır. Aralıksız Japoıı sal
dırıları. lıalkııı kararlı müC;adelesi. milli burjuvazinin direnme eğilimi. 
Komüııisı Partisi'ııin bir milli birleşik ceplıe siyaseıiııi ateşli bir şe-

, 
kilde savunup sıkı sıkıya uygulaması ve bu siyasetiıı ülke çapıııda ka-
1,aııdığı destek: bütüıı buıılar. Çiıı yöııeıicileriııi. 18 Eylül l 931 Ola
yıı1d<ıı1 beri izledikleri direıımeme siyascıiııi değiştirmeye. Luguçiao 
Olayıııdaıı itibareıı bir direııme siyasctiııe döııüştürmeye zorlamış ve 
Çiıı devrimiııiıı. 9 Aralık Harekeıiııdeıı 1 soııra ulaştığı aşamaııııı öle
siııe. yaııi iç savaşı s<>ııa erdirme ve direıımeye hazırl<ıııma aşa
masıııdaıı geçerek pratikte direıııne aşamasına doğru gelişmesiııe yol 
açınışıır. Si<ııı Olayı ve Guomiııdaııg Merkez Yürütme Komitesi 3. 

• [Ju ıııakale. Ma<ı 7..cJuııg y<ılJaşııı Çiıı Ktııııüııisı Partisi Merkez K<ııııilesi'niıı prtı
pag:ıııJa tırgaııl:ııı içiıı 1937 Ağusl<ıs'uııJa yaz<lığı ıır<�ıagaııda ve ajiıasy<ın taslağı iJi. 
Merkez Ktııııiıesi Siyasi Bür,ısu'ııuıı Kuzey Şcnsi'Je. L..ıx:uan'Jaki genişletilnıiş t<ıp
lantısınJ:ı LıııaylaııJı. 
1. 1935 yıl ı .  bütün ülkeJeki yurtsever lııılk h:ırekeıinde yeni bir yükselişe t;ıııık <ılu
ytırJu . i>ekiıı'Jeki iiğreııciler 9 Ar.ı.lık'ı;ı Çiıı Konıüııist Partisi ön<lerliğ.inde bir yurtsever 
giisteri Jüzenlcyerck <<İç s;ıvaşı JurJur;ılıııı ve yabancı saldınyı. karşı direnıııek içiıı bir
leşc l i ııı>• ve <<Kalır<ılsuıı Jap<ııı eıııpcry:ıli1.nıi>• gibi sl<l<,:aıılıır"atıılar. Bu lı;ırckeı. Gu
<>ıııiııd;ıııg hükünıeıiııiıı Japoıı isıil;ıcı l:ınyla birlikle yürüııüğü uzuıı teriir Jiiııenıiniıı ka
raıılığıııı yırtıı ve ç<ık kısa zaııı;ııı<l•ı büıüıı ülkede lıalkııı Jcsıcğiııi ka7,anJ1. Bu lıarckc! 
,,9 A ralık l l:ırekeıi>• tıl:ır;ık biliııir. S<ınuç. ülke<leki ç<·şiıli sııııflar arasıııJ:ıki i lişkilerJe 
giirülen değişiklikler <ılJu ve �·in K<ııııüııisl Partisi ıarafıııd;ın önerilen Jaıxwıya'ya Karşı 
Milli Birleşik Cephe. bütün yurtseverlerin açıkça savuııduğu siyascı lıaline geldi. Çan 
Kayşek lıüküıııeıi. ilı;ınet siy;ıseti st11ıucuı1Ja öııenıli iilçüJc lccriı oldu. 
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Geııel Oturumu ile, Guomi11dang'ıı1 siyasetinde görülen ilk de
ğişiklikler. Çaı1 Kayşek'in Japonya'ya karşı direııme konusundaki Lu
şa11 açıklaması ve ulusal savuııma konusuııdaki öı1lemlerini11 birçoğu 
övgüye layıktır. Kara ve hava kuvvetleri olsuı1, yerel ·silahlı birlikler 
olsuı1. cephedeki birlikleri11 hepsi cesaretle savaştılar ve Çin millcti11i11 
kal1ramaı1lık ruhuııu ortaya koydular. Çiı1 Komünist Partisi. yurtsever 
birliklerimizi ve Çiıı'in lıer yanıııdaki yurttaşlarımızı milli devrim adı-
11a büyük bir coşkuyla selamlar. . . ' 

B. üte yaı1daı1 Guomindaııg yöııeticileri, 7 Temmuz Luguçiao Ola-
., 

yıı1daı1 soı1ra bile. uzlaşarak ve ödüı1 vererek�. yurtsever birlikleriı1 
şevki11i kırarak ve yurtsever halkın milli kurtuluş hareketiııi ya
saklayarak 18 Eylül Olayıı1daı1 beri izledikleri yanlış siyaseti sür
dürmektedirler. Peypi11g ve Tia11ciı1'i ele geçiren Japon emperyalizmi. 
kuşkusuz kendi vahşi askeri gücüııe dayanırken, aynı zamaı1da Almaı1 
ve ltalya11 emperyalizmiııden de destek alarak ve lngiliz em
peryalizmi11in bocalamaları ile Guomindaı1g'ın geniş emekçi l1alk kit
leleriııe yabancılaşmasıı1daı1 yararlanarak geniş çapta saldın siyaseti 
izleyerek ilerleyecek. öı1cedeı1 tasarlanmış savaş plaı1ını11 iki11ci ve 
üçüı1cü adımları111 atacak ve bütün Kuzey Çin'e ve öbür bölgelere kar
şı şiddetli saldırılara geçecektir. Savaş111 alevleri Cahar ve Şanghay'ı 
şimdiden sarmıştır. Guomiı1daı1g yöı1eticileri ve tüm halk. a11avatanı 
kurtarmak. güçlü istilacıların saldırılarına karşı direnmek. Kuzey Çiı1'i 
ve kıyıları savuıımak ve Peypi11g. Tiaııciıı ve Kuzeydoğu Çiıı'i geri al
mak içiı1: Kuzeydoğu Çiı1'in. Peyping ve Tiaı1cin'iı1 kaybedilmesindeıı 
Habeşistaıı'ııı işgaliı1deı1, Sovyetler Birliği'niıı geçmişte yabaııcı düş
maı1lara karşı ka1.aııdığı zalerlerden3: bugün lspaı1ya'da Madrid'iıı ba
şarısıyla savuı1ulmasıı1d�1114· ders almalı ve aı1avataı1ı11 savuııulması 

2. Rkz. bu ciltte «Jaıx>n lstilııs111a Karşı Direnn1e lçin Siyasetler. Önlc111ler ve Olıı
sılıklar>• adlı nıakale11iıı giıiş nfıtu. 
3 .  IJkz. S<>ı·.ı·etleı· Biı·fiği Koıııı/ııist Paı·ıisi (B<>lşcı·ik) Taı·i/ıi Kı.•·a Deı·.,, Aydınlık Ya
yınlıırı. İstanbul 1975. s. 276-29M 
4. Madıid'in savunulıı1ıısı. 19.�6 [�kiııı'indcn başlayar:ık iki yıl. beş ay sürdü. l936'd:ı fa
şist Ahııanya ve İtalya. lspaııyıı'ya karşı bir saldırı savaşıııa gimıck için faşist lspany<>I 
sııvaşağası Pr:ınkı>'yu kullaııdı . llıtlk Ccplıesi liüküıııeti tarafıııdaıı yi\ııctileıı lsııııııyı>I 
lııılkı. saldırıy;ı karşı deıııokr:ısiyi kalıraıııaııca savuııdu. lspanya'ııııı başkeııti olaıı Mad
ıid'te yapılan çatışnııı. bütün savıışın en şiddetli çarpışnıasıydı .  Madrid. Lıgiltere. Pransa 
ve i\.bür enıpcryalist ülkelerin ikiyüzlü <<ıııüdahalc ctnıcnıe•• siyaseti ile saldırgaıılan 
destekleıııelcıi ve l lalk Cephesi içiııde bıış göstereıı bi.\lüıımeler nedeniyle l 939 
Mart 'ında düştü. 

25 



içiı;ı sonuna kadar dövüşmek amacıyla sımsıkı birleşmelidir. Bundan 
böyle görev: <<Direnme Savaşı'nda zafer için millet�11 bütün güçleriı1i 
seferber etmek>> tir. Guomindaı1g'ın siyasetinin tam ve köklü de
ğişiminin anahtarı budur. Direnme sorununda Guomiı1dang'ın ileri adı
mı övülmelidir: Bu, Çi11 Komüı1ist Partisi'ni11 ve bütüı1 ülke halkının 
yıllardan beri özlemini çektiği şeydir ve bunu sevi11çle karşılıyoruz. 
Aı1cak Guomindang. kitlelerin seferber edilmesi ve siyasi retoıııılann 
başlatılması gibi konularda siyasetini henüz değiştirmemiştir. Japon 
aleyhtarı halk hareketi üzeriı1deki yasağı kaldıııııaya ya da yöı1etim 
aygıtında köklü değişiklikler yapmaya hala esas olarak isteksizdir: 
halkın yaşama koşullarını düzeltecek bir siyaseti yoktur ve Komünist 
Partisi ile işbirliğinde yeteri kadar samimi değildir. Eğer Guomiı1daı1g. 
milletimizin bu canalıcı ölüm kalım döı1emccinde eski alışkaı1lığ1111 
sürdüıiir ve siya..etini hızla değiştiııııezse Direnme Savaşı'na ı·eıaket 
getirecektir. Bazı Guomindaı1g üyeleri '<Siyasi reformlar zaterdeı1 soı1-
ra uygulaı1sın>> diyorlar. Buı1lar. Japon saldırganlarının sadece hü
kümetin çabaları ile yenilebileceğini düşöı1üyorlar. ama yanılıyorlar. ' 

Bir direnme savaşıı1da hükümet tek başına birkaç çarpışma ka-
zanabilir: ne var ki Japon saldırganlarını tamamen yenmesi ola
naksızdır. Bu. ancak bütü11 milletin vereceği topyekun bir direnme sa
vaşı ile gerçekleştirilebilir. Buı1uı1la beraber böyle bir savaş. Gu
omindaı1g'ın siyasetinde tam ve kesin bir değişikliği ve Japoı1ya'ya 
karşı kusursuz bir direnme programını. yaı1i Guomindang-komü11ist 
işbirliğinin ilk döneminde bizzat Dr. Sun Yatsen tarafında11 ortaya ko-
11ulan Üç Halk llkesi'ni11 ve Üç Büyük Siyaset'iı15 ruhuı1a uyguı1 ola
rak foııı1üle edileıı bir milli kurtuluş programı111 yürütmek içiı1. eıı üst 
düzeydeı1 en alta kadar bütün milletiı1 ortak l1areketi11i gerektirir. 

C. Çiı1 Komünist Partisi bütüıı içte11liğiyle. Guomi11daııg'a. bütü11 
ülke halkıı1a. bütün siyasi parti ve gruplara. bütüıı mesleklerdeıı ki-

5. Üç !laik ilkesi. Çin"in burjuva dcntt>kratik devrin1inde Sun Yatsen tarafından ortaya 
konulan milliyetçilik. den1okrasi ve halk111 refahı ilkeleri ve pr<1gran1141r. 1924'tc Gu
on1indang'ın 1. Milli Kongresi'nde kabul edilen bildiriyle Sun Yatsen. Uç Halk İlkesini 
yenid�n saptadı .  Milliyetçilik. e111peryali1.n1e karşı çıkn1a olarak yoru.n1landı ve işçile�n 
ve ki.)ylülerin hareketlerine etkin <lestck ifade edildi. Böylece. eski Uç !laik llkcsi. Uç 
Büyük Siyaset: yani Rusya ile ittifak, K<1n1iajist Partisi ile işbirliği ve köylülere ve !§· 
çilere yardın1 siyaset leriyle belirlc11cn yeni Uç Halk llkesi'11c di.inüştürüldü. Y�ni Uç 
Halk ilkesi. Biriııci Devrinıci lç Savaş dönen1inde Çin Kon1ünist Partisi ile Gu
on1indang arasındaki işbirliğinin siyasi tenıelini oluşturdu. 
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şilele ve bütün silahlı kuvvetlere. Japon istilacılanı1ı tamamen yenmek 
için On Maddelik Milli Kurtuluş Programını önerir. Anavatanı sa
vunmanın ve Japo11 saldırgaıılannı yenmeniı1. ancak bu programı ta
mamen, samimiyetle ve kararlılıkla uygulayarak mümküı1 olacağına 
kesinlikle inanmaktadır. Aksi halde sorumluluk. işlerini ihmal eden
lere ve durumun kötüleşmesiı1e göz yumanlara ait olacaktır; bir kez ül
kenin ölüm feııııanı imzalandı mı, pişmanlık duymak ve feryat etmek 
içiı1 vakit çok geç olur. On Madde şunlardır. 

1 .  JaıJoıı emperyaliznıiııi alt edelinı. 

Japonya ile diplomatik ilişkileri keselim. Japon görevlilerini ko
valım. Japon ajanları11ı tutuklayalım, Çin'deki Japon mülkleri11e el ko
yalım, Japo11ya'ya olan borçları ve Japonya ile imzalanan anlaşmaları 
iptal edelim ve Japonlara tanınan ayncalıklann hepsini geri alalım. 

Kuzey Çin'in ve kıyıları11 savunulması için sonuna kadar sa
vaşalım. 

Peyping, Tiancin ve Kuzeydoğu Çin'in geri alınması için soı1una 
kadar savaşalım. 

Japon empetyalistleriııi Çi11'den sürüp atalım. 
Her türlü yalpalamaya ve uzlaşmaya karşı çıkalım. 

2. Biitüıı nıilletin askeı·i güciiııii sefeı·beı· edelim. 
Bütü11 kara. deniz ve hava kuvvetlerini ülke çapında bir direnme 

savaşı için seferber edelim. 
Pasil" bir salt savu11ma stratejisiı1e karşı çıkalım. aktif bağımsız bir 

strateji benimseyelim. 
Ulusal savuı1ma plaı1ları111 ve stratejisini tartışmak ve ka

rarlaştırmak içiı1 bir daimi milli savuı1ma koı1seyi kuralım. 
Halk,ı silahlandırdlım ve esas kuvvetlerin harekatıyla uyum içiı1de 

Japoı1ya'ya karşı gerilla savaşı11ı geliştirelim. 
Subaylar ve erler arasında birlik sağlamak için silahlı kuvvetler 

içi11deki siyasi çalışmayı düzeltelim. 
Halk ve ordu arasıı1da birlik sağlayalım ve orduı1uı1 milita11 rul1uı1u 

canlandıralım. 
Japonya'ya Karşı Kuzeydoğu Birleşik Ordusu'ı1u destekleyelim ve 

27 



düşmaı1ı11 gerisi11i keselim. 
Dire11me Savaşı'ı1da çarpışa11 bütüı1 birliklere eşit davranalım. 
Ülkeı1i11 her ya11ı11da askeri l"lÖlgelcr kuralım. bütüı1 milleti savaşa 

katılmak üzere seferber edelim ve böylece ücretli askerlik sistemiı1deı1. 
' 

geı1el askeri hizmete doğru adım adım bir değişme sağlayalım. 

J. Biitiiıı iilke hlılkı �·efeı·beı· edilnıelidiı· 
Haiı1ler dışı11da bütü11 ülke halkı. Japoı1ya'ya karşı direnme ve mil

leti kurtarma yoluı1da söz. basın. toplaı1ma ve den1ek kurma öz
gürlüğüı1e ve düşmaı1<1 karşı silal1a sarılma hakkıı1a sahip olmalıdır. 

Halkıı1 yurtsever hareketleri11i kısıtlayaı1 eski yasalar ve ka
rarı1ameler t"cshedilmeli ve ye11i. devrimci yasalar ve karan1ameler çı
karılmalıdır. 

Bütün devrimci ve yurtsever siyasi mahkumlar serbest bırakılmalı 
ve siyasi partiler üzeriı1deki yasak kaldırılmalıdır. 

Bütü11 l1alk seferber olmalı. silaha sarılmalı ve Direı1me Savaşı'ı1a 
katılmalıdır. Gücü ola11 gücüyle. parası olaı1 parasıyla. silal1ı olaı1 si
lal1ıyla ve bilgisi olan da bilgisiyle katkıda buluı1malıdır. 

Moğol. Huy ve bütü11 azıı1lık milliyetler. milletleri11 keı1di ka
derleri11i belirleme ve özerklik ilkesiı1e uygu11 olarak. Japo11ya'ya karşı 
c>rtak savaşa set·erbcr edilmelidir. 

4. Yijııeıinı cı_\'.'�lltııda ı·ej'oı·nı )'O/Jt/n1cılıclıı·. 
Gerçekte11 demokratik bir aı1<1y<ısa l1azırlamak. Japoı1ya'ya karşı di

re11me ve milleti kurtarmak içiı1 siyasetler saptam<ık ve bir milli sa
vu11ma l1ükümeti seçmek içi11 l1alkı gerçekte11 temsil edeı1 bir ınilli 
meclis tc>plaı1malıdır. 

Milli s<ıvu11m:ı l1ükümeti. l)ütü11 parti ve kitle t>rgütleri11deki dev
rimcileri tcıpl<ımal ı ve J apoı1 yaı1 lısı uı1surları <ıtm<ıl ıdır. 

Milli savu11ma hükümcti. dcmc>kratik merkeziyetçiliği uy
gulay<ıcak ve l1em demokratik. l1em de merkeziyetçi c>l<ıc:ıktır. 

Milli s:ıvu11ına l1üküı11cti. Jap<.>11ya'ya k:lrşı direıımek ve milleti kur
tarmak içiı1 devrimci siy<ısetler izleyecektir. 

Y erci yöı1etimlcriı1 keı1di keı1diı1i yö11etmesi sağlaı1malı. yozl:ışmış 
memurlar atılmalı ve dürüst bir yt>ı1etim sağlaı11nalıdır. 
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5. Japoıı cıfe,11htcıı·ı biı· dış Sİ)'OSet beııinıseıınıefidiı· 
Japoıı saldırısıııa k:ırşı çıkaıı bütüıı ülkelerle. t<>prak ve egemenlik 

haklarımızııı kaybıııa yol açmamak koşuluyla. karşılıklı askeri yardım 
içiıı saldırma1.lık iıtil.akları ve Japoıı aleylıtarı paktlar kurulmalıdır. 

Uluslar:ırası barış cephesi destekleıımeli: Almaııya. Japonya ve 
1t:ıly::ı'ı1ı11 saldırı cephcsiııe karşı çıkılmalıdır. 

Japon emperyalizmiııe k:ırşı Kore ve Japo11ya'ı11ıı işçi ve köylü kit
leleriyle birleşilmelidir. 

6 .  Scıı•cış Jıcıfiııiıı .�eı·ektiı·di.�i nı,ıfi ı·e 
ekoıı<Jnıik ,çi ı·a.çetf eı· heııi nı,çeıınıef idi ı· •' 

Mali siyaset. s:ıvaş m::ısratlarıııı karşılamak içiıı parası olaı1ları11 
para ile k:ııkıda buluııması ve lıaiıılerin mülkleriııe el koııulması il
kesiııe dayaıım:ılıdır. Ekoııomik siyaset. savuııma içiıı üretirni ye11ideı1 
düzeıılemek ve geııişletmek. kırs:ıl ekoııomiyi geliştiı ıııek ve savaş ha
liııiıı •1erektirdiöi mallarda keııdi keı1diı1e yeterliliöi saölamak ol-� e o · e 

malıdır. Çiıı mallanı1ı11 kullaııılması teşvik edilmeli ve yerel ürüııler 
geliştirilınelidir. Japoıı malları tamameıı yasakl:ııımalıdır. Vurguııcu 
tüccarlara ba.-;kı yapılmalı. spekülasyoıı ve piyasa dalavereleri ya
sak laıımal ıdır. 

7 l lafkııı )'ll_şcınıcı k<ışııff<ıı·ı dii:efıifnıefidiı· 
lşçileriıı. küçük memurlarııı. öğretı11eı1leriıı ve Japcıııl:ıra karşı sa

v:ış:ııı askerleriıı duruınl:ırı düzeltilmelidir. 
J:ıpoııl:ıra karşı sa\':ış:ııı askerleriıı aileleriııe ıercilıli muamele ya-

pılmalıdır. 
Aşırı vergiler ve çeşitli lı:ırçlar k:ıl<lıı·ılın:ılıdır. 
Kir:ıl:u· ve ı·:ıizler a1.altılı11:ılıdıı·. 
işsizlere y:ırdım y:ıpılm:ılıdır. 
Talııl ikmali düzeııleıımelidir. 
Doğ:ıl afet kurbaıılarııı:ı yardım edilınelidir. 

8 . . lcıJJ<Jıı cıfe,ı·htcıı·ı hiı· l'.�İtinı ,çi_ı·cı.ı·eıi heııinı�•eıınıefidiı·. 
Bugüııkü eğitim sisteıni ve ders prograını değiştiıilmeli. J:ı

p<>ııy:ı'y:ı k:ırşı direıımeyi ve milleti kurtarmayı amaçlay:uı yeııi bir sis
ıenı ve ders programı uygulaıım;ılıdır. 
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9. Haiııleı· ı•e Japoıı yaıılısı uıısıırlaı· tenıizlenme(i ve 
cephe geı·isi pekiştiı·ilnıelidiı·. 

10. JaıJoııya')'a kaı·şı nıilli biı·/ik Slıglaıınıalıdıı· 
Dire11me Savaşı'11ı yönetmek,'iyi niyetle birleşmek ve milli buhranı 

göğüslemek içiı1. Guomiı1dang-komünist işbirliği temeliı1de. bütün si
yasi parti ve grupları11, her meslekte11 halkın ve bütün silahlı kuv
vetleri11 Japo11ya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe'si iı1şa edilmelidir. 

D. Sadece hükümeti11 direnmesi siyasetini reddetmek ve bütü11 mil
letin topyekfıı1 direnme siyasetini uygulamak mutlaka gereklidir. Hü
kümet halkla birleşmeli. Dr. Sun Yatsen'in devrimci ruhu yeı1iden ta
m:ımen caı1laı1dırılmalı, yukandaki On Maddelik Program uy
gulaı1malı ve kesin zaı·er içiı1 mücadele edilmelidir. Çin Komünist Par
tisi. halk kitleleriyle ve öı1derliği altındaki silalllı kuvvetlerle birlikte, 
bu programa kesiı1likle bağlı kalacak ve Direnme Savaşı'ı1da en öı1 
saı·ıa yer alarak aı1ayurdu kaı1ının son damlasına kadar savuı1acaktır. 
Çin Komüı1ist Partisi. bu tutarlı siyaseti izleyerek aşağılık Japon sal
dırgaı1lanı11 ye11mek ve bağımsız. ıriutlu ve özgür bir ye11i Çiı1 kuı ıııak 
için, milli birleşik cephenin yıkılmaz Çin Seddi'ni inşa etmede Gu
omindang ve öteki siyasi parti ve gruplarla omuz omuza olmaya ve 
birleşmeye hazırdır. Bu· amaca ulaşmak için. hainlerin uzlaşma ve tes
limiyet teorileri11i kesiıılikle reddetmeli ve Japon saldırganlarını yen-. 
meniı1 mümküıı olmadığını öı1e süren milli teslimiyet siyasetine karşı 
savaşmalıyız. Çin Komüı1ist Parıisi yukarıdaki On Maddelik Progranı 
uygulaı1dığı takdirde. Japoıı safdırgaı1lan111ıı kesinlikle yenilgiye uğ
ratılabileceğine kuvvetle iı1aıımaktadır. Eğer 450 milyon yurttaşımız 
eliııdeı1 geleni yaparSa. Çiı1 milleti mutlaka kesi11 zafere ulaşacaktır! 
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Kahrolsuı1 Japoı1 emperyalizmi! 
Yaşasın milli devrimci savaş! 
Yaşasın bağımsız, mutlu ve özgür Yeni Çiı1! 



LİBERALİZMLE MÜCADELE EDELİM 

7 Eyliil 1937 

Biz, aktif ideolojik mücadeleden yanayız: çüı1kü bu mücadele, Par
ti ve devrimci örgütler içiı1de savaşımızın yararına olan birliği sağ
laya11 silahtır. Her komüı1ist ve her devrimci bu si laha sarılmalıdır. 

Buna karşılık liberalizm, ideolojik mücadeleyi reddeder ve ilkesiz 
barıştaı1 yanadır; bu yüzden yoz ve bayağı bir tutuma yol açar. Parti ve 
devrimci örgütler içiı1deki bazı birimlerde ve bireylerde siyasi soy
suzlaşmayı doğurur. 

Liberalizm. kendisini çeşitli biçimlerde gösterir. 
Bir kimse açıkça hata işlediğiı1de. barış ve dostluk uğruna işi olu

runa bırakmak: eski bir taıııdık. bir hemşeri, okul arkadaşı. yakıı1 bir 
dost. sevilen biri. eski bir meslektaş ya da alt kademeden eski bir ar
kadaştır diye ilkelere bağlı ıartışmadaı1 kaçınmak. Ya da ar.ıyı boz
mamak içi11 koı1uya deriı1liğiııe giııııeyip şöyle bir dokunup geçmek. 
Buııuı1 sonucunda hem örgüt. hem de o kişi zarar görür. Bu. li
beralizmin biriııci biçimidir. 

Düşüı1celerini örgüte aktif olarak iletmek yerine, özel çevrelerde 
sclrumsuz eleştirilere girişmek. Kişileriıı yüzlerine karşı hiçbir şey söy
lenıeyip arkalarıı1daı1 ko11uşmak ya da toplantıda bir şey söylemeyip 
soı1radaı1 dedikodu yapmak. Kolektif hayatııı ilkeleriı1e kulak asmayıp 
keı1di bildiğini okumak. Bu. liberalizmin ikinci biçimidir. 

Kendisini kişisel olarak ilgilcı1diı ıııeyen işlere kayıtsız kalmak: 
yanlış olaı1ı pek iyi bildiği halde, mümküı1 olduğu kadar az şey SÖ)'
lemek. açıkgö1. davraıııp kaçak güreşmek: sadece suçlanmamaya bak
mak. Bu. libcralizmi11 üçüııcü biçimidir. 

• • 

Emirlere uymayıp kendi gt>rüşlcriııi her şcyi11 üstünde tutmak. Or-
gütteı1 özel bir ilgi beklemek. buı1a karşılık örgüt disipliııini la-
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ııımamak. Bu. liberalizmiıı dt>rdüııcü biçimidir. 
Birlik. ilerleme ya da çal ışmaııııı gerektiği gibi yapılması içiıı lıa

t;ılı gc>rüşlere karşı t;ırtışmak ve n1ücadeleye girişmek yeri11e. kişisel 
saldırılarda buluı1m;tk. hır çık;ırın;tk: kişisel kiı1 gütmek ya da öç al
ınaya bakmak. Bu. libcralizmi11 beşinci biçimidir. 

Karşı çıkmaksızııı yaı1lış görüşleri diı1lemek ve hatta karşı
devrimci düşü11celcri duyup d;ı lıaber vermemek. buı1ları saı1ki lıiçbir 
şey olmamış gibi sükfıııetle k;ırşıl;ırn;tk. Bu. libcralizmiıı alt111cı bi
çimidir. 

Kitleler arJsıııd;ı olup da prcıpagaı1da ve ajitasyon yapmamak y;ı da 
kitle toplantılarıı1da kcıııuşınam{tk. kitleler içiııde araştırm;ı ve iı1-
celeme yapmamak: tersiııe. kitlelere karşı k;ıyıtsız kalmak. kitleleri11 
dertleri ile hiç ilgileıımcmek. bir koınüııisl olduğuııu uı1ut;ırak ko
müııisl olmayan sıradaı1 biri gil)i davra11mak. Bu. libcralizmi11 yediı1ci 
biçimidir. 

Biri11i11 kitlelcri11 çıkarl;ırı11;1 ı.arar verdiği11i görüp de tepki gös
termemek. oııu vazgeçiııııeınek. eı1gel lememek ya da ik11a etınemek 
ve buı1u sürdürmesi11e göz yumm;tk. Bu. libcralizmi11 sekiziı1ci bi
çimidir. 

Bel li bir plaı1 ya da yöı1eliın cılmadaı1. gt'ıı1ülsüz. '.>aşta11 savm;ı ça
lışm;tk. gün doldurmaya b;ıkm;ık. <<gözlerimi kaparım, vaı.il.emi ya
p;ırım>> tutumu t;tkııımak. Bu. libcralizmi11 dcıkuzuı1cu biçimidir. 

Keı1disiı1i devrime büyük lıizmetlerde buluı1muş s:ıymak. kıdemli 
cılmakla böbürleıımek. büyük gc>revler içiı1 yetersiz olduğu l1alde kü
çük görevlere dud;tk bükmek. Çalışm;ıd;ı savruk. öğrenmede gevşek 
olm;tk. Bu. lillCralizmiıı 011uı1cu l)içimidir. 

H;ıtal;ır111111 f;ırkıı1d;1 cılm;ık. ;ıına oııl;ırı düzeltme yoluııda l1içl1ir 
ç;ıba göstermemek: keı1diııe karşı liberal biı· t;ıvır takıı1n1ak. Bu li
bcr;ılizmi11 cıı1 biri11ci biçimidir. 

D;ıl1;1 birçoğuı1u say;ıl1iliriı .. Am;ı l1u cı11 l1ir t;ıııesi libcralizmi11 b;ış
lıca biçimleridir. 

Buı1l;ır111 l1epsi ele libcr:ılizıniıı bireı· y;ııısım:ısıdır. 
LillCı-;ıl iı.ın de\1rimci l1ir tcıpluluğa scııı derece ı.;ır:ırlıclır. Birliği ke

mireı1. d:ıya11ışmayı zayıll;1t;111. k:ı}·ıtsıı.lığ:ı ycıl a�·;111 \'e aynlık y;ır;ıt;111 
yıkıcı l)ir şeydir. Devrimci sa ll:ırı s:ığlaın bir örgütleı1mcdeı1 ve sıkı bir 
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disipliı1deı1 yokı;un kı lar. siyasetlerin uygulanmasını engeller, parti ör
gütleri11i Parti11iıı öı1derlik ettiği kitlelerdeı1 koparır. Bu, son derece 
kötü bir eğilimdir. 

Liberalizm. küçük burjuva bcncilliğindeıı kaynaklaı1ır. kişisel çı
karları biriı1ci plaı1a alır. devrimci çıkarları ikiııci plana iter ve bu da 
ideolo_j ik . siyasi ve örgütsel liberalizme yol açar. 

Liberal kimseler Marksizmi11 ilkelerini soyut birer dogma olarak 
görürler. Marksizmi kabul ederler ama 011u uygulamaya ya da hak
kıyla uygulamaya ya11aşmazlar: liberalizmleriııiıı yeriı1e Marksizmi 
koymaya y�ınaşmazlar. Bu kimselerde Mark.<>izm vardır, ama aynı za
manda libcraliı.m de vardır. Marksizmdeıı söz eder. liberalizmi uy
gularl�ır. Marksizmi başkalarıı1a. liberalizmi kendileriııe uygularlar. 
Buıılar her iki malı da dağarcıklarıııda bulundurur ve her biriııi kul
lanacak yer bulurlar. Bazılanııın kafası işte böyle işler. 

Liberalizm . oportüııizmin bir it"adesidir ve Marksizme tamameıı 
aykırıdır. Olumsuzdur ve nesııel olarak düşmaııa lıizmet eder: içi
mizde sürüp gitmesindeıı düşmaııııı hoşııut olması buııdandır. Bu ni
teliğindeıı dolayı liberalizmiıı devrim satlarıııda yeri olmamalıdır. 

Olumsuz bir <>zü olaıı liberalizmiıı üstesiııdeıı gelmek için olumlu 
bir t>zü olaıı Marksizmi kullaıımalıyız. Bir Komüııist soruııları kap
sam lı bir şekilde ele almalı ve sağlam ve aktif olmalıdır: devrimiıı çı
karlarıııı caııı gibi korumalı .  kişisel çıkarlarıııı devrimiıı çıkarlarıııa ba
ğımlı kılmalıdır: Partiııiıı kolektif hayatını sağlamlaştuıııak ve Parti ile 
kil leler arasıııdaki bağları güçleııdiı ıııek için her zamaıı ve her yerde 
ilkelere bağlı kalmalı ve bütü11 yaıılış düşüııccler ve eylemlerle bık
madaıı us�ııımadaıı mücadele etmelidir. Parti ve kitlelerle. herhaııgi bir 
kimse ile ilgileııdiğiııdeıı daha çok ve geııe başkalarıyla, keııdisi ile il
gileııdiğiııdeıı d�ılıa çok ilgileıımelidir. Ancak böylece komüııist adıııa 
hak k�ızaııabilir. 

Bütüıı sadık. dürüst. aktif ve açıkyürekli komüııistler. arJmizdaki 
b�ızı kimselerde <>rt�ıya ç ıkaıı liberal eğilimlere karşı koymak içiıı bir
leşmeli ve <ıııları doğru yola getirmelidir. Bu. ideolojik ceplıemizdeki 
gt>revlerdeıı biridir. 
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GUOMİNDANG-KOMÜNİST İŞBİRLİÖİNİN 
KURULMASINI İZLEYEN ACİL GÖREVLER 

29 Evliil 1937 ' 

Çiı1 Komüı1ist Partisi. daha 1933 yılında. Kızıl Ordu'ya yapılaı1 sal
dırılarııı durdurulması. halka demokratik özgürlük� verilmesi ve hal
kın silalılaııdırılına.-;ı koşuluyla Japonya'ya karşı direııme içi11 Gu-, 

omindang ordusunun herhaı1gi bir kesimiyle aı1laşma yapmaya hazır 
olduğuııu açıklayan bir bildiri yayııılamıştı. B u  bildiri. 193 1 'deki 1 8  
Eylül Olayı'ı1daıı sonra emperyalist Japoı1 istilası11a karşı direnme. Çin 
halkıııııı başgörevi haliııe geldiği için yayıı1laı1dı. Ne var ki. ama
cımıza ulaşam<ıdık. 

Çiıı Komüııist Partisi ve Çiıı Kızıl Ordusu 1 935 Ağustos'und<ı. bü
tüı1 siyasi parti ve grupları ve bütün ülke lıalkıııı Japoıı em
pcryalizmiııe karşı ortak bir savaş içiıı Japoııya'ya karşı bir birleşik or
du ve bir milli savuııma l1ükümeti kurmaya çağırdı 1 Çiı1 Komüııist 
Partisi ayııı yılııı Aralık ayıı1da milli burjuvazi ile Jap<.>ııya'ya karşı 
milli birleşik cephe kurulması lıakkıı1da bir karar aldı.2 Kızıl Ordu. 
1936 M<ıyıs'ıı1da Nanciııg hüküıneti11iıı iç s:ıvaşı durduııııasıııı ve J:ı
poı1ya'ya karşı mücadeleyi milli bir dava haliııe ge!iı ıııesi11i t:ılep edeıı 
bir açık telgraı· yayıııladı. 3 O yılııı Ağustos ayıııda Çiıı Komüııist Par
tisi Merkez Komitesi. Guomiııdaııg Merkez Yü'rütme Komitesiııe l1ir 
mekıup4 gciııdererek Guomiııd:ıııg'ııı iç savaşı durdunnası111 ve J:ıp<.>11 

I .  !Jkz. <<Jap<.>11y;ı'ya Ka�ı l)i renı11e l)<;ııeı1ı i11Je Çiıı K<ınıüııist P;ırt isi'ııi11 Gi;rcvlcrİ•• 
N<lt 2. Mao ZeJuı1g. Sc�·ıııc E,·cı·/cı-. Cilt !, Kaynak Yayınlan. lsıa11bul . 19K9. s. 352-353 
2. Kar;ır içiıı bkz. ''·"''' .ı•cı·dc. N<ıt J.  s.  353-356. 
3. Açık telgraf için bkz. a.ı•ııı _ı·cı·ı/ı·. Nt1t 4. s.  356-358 .. 
4. Mcktubu11 içeriği için bkz. <<\';u1 Kay�ek'in Açık1an1ası Uzeri11e Bir Açıkl;ın1a••. ıı.ı·ııı 
ı•scr, Ntıt 7 ,  s.  J.l 1 -335 
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emperyalizmiı1e karşı birlikte çarpışmak içi11 iki parti11i11 bir birleşik 
cephe kuııııası111 talep elli. Kc>müı1ist Partisi. ayııı yılın Eylül ayıı1da 
Çiı1'de bir birleşmiş demcıkratik cumlıuriyel kurulması l1akkıı1da bir 
karar aldı.5 Bildiri. :ıçık telgraı·. mektup ve k:ırarlar ya11ında. birçok 
vesileyle Guomiı1daı1g'l:ı tartışmalar yapm:ık üzere temsilciler göıı
derdik. aı1cak bir soı1uç alamadık. Ancak 1936 yılıı1111 soıılarına doğru 
Siai1 Olayı'ı1daı1 soı1ra. Çiı1 Komünist Partisi'ııiıı tam yetkili temsilcisi 
ile Guomiı1daııg'ıı1 scırumlu şeı·i ara�ıııda caı1aJıcı öııemde güııcel bir 
siyasi soru11 üzeriııde. ya11i. iki parti arasıı1daki iç savaşıı1 dur
durulması üzeriı1de :ıı1laşmaya varıldı ve Siaı1 Olayı'ı1a barışçı bir çti
züm getirildi. Bu. Çiı1 taril1iı1de büyük bir olaydı ve iki part i ara
sındaki işbirliği11iıı yeııileıımesi içi11 gerekli öı1koşulu sağladı. 

Çiı1 Kc>müı1ist Partisi Merkez Komitesi bu yıl 10 Şul)at'ta Gu
omiı1daı1g Merkez Yürütme Komitesi11i11 3. Geı1el Oturumuı1a.. toplaı1tı 
başlamadaı1 öı1ce. iki parti arasıı1daki somut işl)irliği içiı1 kapsamlı 
öı1eriler getireı1 bir telgraı· göııderdi.6 Bu telgrrıfta Guomindaııg'da11 
Komüı1ist Partisi'ı1e şu beş konuda güveııce vermesiııi talep ettik: iç 
savaşa soıı verilmesi. demc>kratik özgürlükleriı1 taıııııması. bir milli 
meclis topl:ıı1ması. J:ıpo11ya'ya karşı dire11me içiı1 l1ızla hazırlık ya
pılm:ısı ve l1alkıı1 yaşamcı kcışullarııı111 düzeltilmesi. Ayı1ı zam:ıı1da 
Komüı1ist P:ırtisi de şu diirt koı1uda Guomiııdaııg'a güveı1ce vermeyi 
ciı1eriyordu: iki rej iın ar:ısıııd:ıki düşmaıılığııı ortadaıı kaldırılması. Kı
zıl Ordu'ı1un adıııııı de�iştirilmesi. devrimci üs bölgeleriııde yeııi de-� . 

mokraıik düzeı1 iıı uygulaıını:ısı ve toprak :iğ:ılarıı1ı11 l<>prakl:ını1a el ko-
11ulmasıı111ı durdurulması. Bu da. ayııı şekilde. iiı1emli bir siyasi adım
dı çüııkü llu adıın atılın:ıs:ıydı iki parti :ır:ısıııd:ıki işbirliği gecikecekti: 
bu gecikme de J:ıpcıııy:ı'ya karşı direıııne içiıı lıızla l1azırlık ya
pılm:ısıı1a büyiJk z:ır:ır verecekti .  

O z:ım:ıı1d;111 beri iki p:ırı i. giirüşmeleriı1de birbirleı·iııe bir :ıdım d:ı
ha yaklaşmış cıldul:ır. Kcımüııist P:ırt isi. iki p;ırıi iç iıı cırt:ık bir siy:ısi 
program y:ıpılması. kitle l1aı·cketleri üzeriı1deki y:ıs:ığııı k;ıldırılın:ısı. 
siyasi ınal1kfıınlaı·ıı1 serl>esl bır:ıkılın:ısı ve Kızıl Oı·du'ııuıı ismiııiıı de
ğiştirilınesi kcıı1ul;ırıı1da d:ıl1:1 bi rçcık scımut öııeri getirdi. Heııüz 11e cır-

5. Karar içiıı lık ı  .. ,,J,ııxıııya'ya Kilf>il l)i rcıınıc Diiııcııı inJc �·iıı K<ııııüııisı l'artisi'niıı G<i
rcvlcıi >> aı·ııı c·sc·ı·. N<>I 6. s .  358-.�59 . • 

6. 'l'clgr.ıf için bkz. <ı.rııı _ı·cı·tiı:. N<ll 7. s. 359-.l60 
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tak programııı uygulanmasıııa başlandı. ne kitle hareketleri üzerindeki 
yasak kaldırıldı. ııe de devrimci üs bölgeleriııdeki yeııi-demokratik dü
zeıı taıııııdı: gene de. Peypiııg ve Tiaııciıı'iıı düşmesiııdeıı aşağı yukarı 
bir ay sonra. Kızıl Ordu'ya. Milli Devrimci Orduııun Sekiziııci Yol Or
dusu (ya da Japonya'ya karşı savaş düzeniııde On Sekiziııci Ordular 
Grubu) adıııı vereıı bir emir yayııılaııdı. Partimiz Merkez Komitesiııiıı 
iki parti arasıııda işbirliği lıakkıııdaki bildirisi dalıa 1 5  Temmu1.'da Gu
omiııdang'a iletilmişti. Anlaşmaya göre bu bildiri. Çaıı Kayşek'iıı Çiıı 
Komünist Partisi'ni resmen taıııdığını ifade eden bir demec i ile aynı 
anda yayınlaııacaktı. Ama bildiri ve demeç. Guamindaııg Merkezi Ha
ber Ajansı tarafıııdaıı (ne yazık ki çok uzun bir gecikmedeıı soııra) an
cak 22 ve 23 Eylül'de yayııılandı. O sırada cephedeki durum kritik bir 
hal almıştı. Komüııist Partisi'ı1i11 bildirisi ve Çan Kayşek'iıı demeci ile 
iki parti arasıııdaki işbirliğiııin kurulduğu ilaıı edildi ve böylelikle mil
leti kurtarmak uğruııa iki parti arasıııda yüce bir itt ifakııı gerekli te
meli atılmış oldu. Komüııist Partisi'ııin bildirisi, sadece iki parti ara
sında birlik ilkesini değil. ayııı zamanda bütün ülke halkının yüce bir
liği temel ilkesini de içeı ıııektedir. Çan Kayşek'in. demeciııde. bütüıı 
Çiıı'de Komüııist Partisi'ni rcsmeıı tanıması ve milleti kurtarmak için 
birliğiıı gerekl iliğiııdeıı söz etmesi iyi bir şeydir. Ancak Çaıı Kayşek. 
Guomiııdang kibirl iliğiı1deı1 vazgeçmemiştir ve gerekli özeleştiriyi 
yapmamıştır: bizim ise bu kadarıyla yetiıımemiz mümküıı değildir. 
Yiııe de iki parti arasıııda birleşik cepheııiıı kurulduğu ilan edilmiştir. 
Bu. Çiıı devrimi tarilıiııde yeııi bir çığır açmıştır. Bu. Çiıı devrimi üze
riııde geııiş ve deriıı bir etki yapacak ve Japoıı emperyalizmi11iı1 ye
ııilgiye uğratılmasıııda belirleyici bir rol oyııayacaktır. 

Guomiııdaııg ve Çiıı Komüııist Partisi arasıııdaki ilişki I 924'teıı be
ri Çiıı devrimiııde bctiı·Icyici bir rol oynamıştır. 1924- 1 927 devrimi iki 
partiııiıı belirli bir program temeli üzeriııde işbirliği11i11 bir soııucu <>la
rak meydaııa gelmiştir. Sadece iki-üç yılda, Dr. Suıı Yatsen'in kırk yı
l ıııı adadığı ve tamamlaıımamış olarak bıraktığı milli devrimde büyük 
başarılar elde edildi: bu başarılar Guaııdung'daki devrimci üssüıı ku
rulması ve Kuzey Set"eri'ııiıı 1.alcri idi. Buıılar iki p<ırti <ırasıııda bir
leşik ceplıe kurulmasıııın ürüııleriydi. Ama tam devrimiıı ı.aı·ere yak
laştığı sırada devrim davasıııı savuıımaktaıı vazgeçeıı bazı kişiler. iki 
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parti arasıı1daki birleşik cepheyi parçalayarak devrimin yenilgiye uğ
ramasına 11edeı1 oldular ve kapılar ardıı1a kadar yabaı1cı saldırıya açıl
dı. Buı1lar. iki parti arasıı1daki birleşik cepl1e11i11 parçalanmasın111 so-
11uçlarıydı. Şimdi iki parti arası11da yeni kurulaı1 birleşik cephe Çiı1 
devriminde yeni bir döı1em açmıştır. Birleşik cepheı1i11 tarihi rolüı1ü ve 
büyük geleceği 11i kavrnmayaı1 ve onu y;ılı1ızca olayl<ırın baskısı al
t111da alıı1;111 geçici bir öı1lem sayaı1lar l1ala var. Geı1e de. bu birleşik 
cephe sayesiı1de taril1i11 tekerleği Çiı1 devıimi11i yepyeı1i bir aşamaya 
doğru ilerletecektir. Çin'iı1 l)ugüı1kü çc>k ciddi milli ve t<>plumsal buh
raı1daı1 keı1disi11i kurtarıp kurt<ıramayacağı. bu birleşik cepl1eı1i11 nasıl 
gelişeceğiııe bağlıdır. Şimdideıı gelişmeleri11 olumlu olacağıııı gös
tereı1 yeı1i belirtiler var. Birincisi. Çin Komüııist Partisi birleşik cephe 
siyasetiı1i ortaya attığ111d;ı hu siyaset lıer yerde halkın 011ayını ka1.aı1dı. 
Bu. halkıı1 iradesi11iı1 açık bir ifadesidir. İkincisi. Sian Olayı barışçı bir 
şekilde çözüldükte11 ve iki p:ırti iç savaşı sc>11a erdirdikteı1 hemeı1 sc>ıl
ra. ülkedeki hütüıı siyasi parti ve gruplar. bütün mesleklerdeı1 insanlar 

•• 

ve bütüı1 silalılı kuvvetler. eşi görülmedik bir birliğe ulaştılar. Ancak 
bu birlik. ö:t.ellikle lıükümet ve lıalk arasıııdaki birlik sc>ruı1u esas ola· 
rak çtizülmedikçe. Japoııya'ya karşı direı1işi11 il1tiy:ıçlarına cevap ver-

• • 

mekte11 g_eı1e de çc>k u1..aktır . .  Uçüııcüsü ve eı1 çaıvıcısı ise. ülke ça-
pıı1da Dire11me Savaşı'11111 haşı·amış olmasıdır. Dire11rrıe Savaşı'ı1111 hu
güııkü durumu bizi tatmiıı etmiyc>r. Çüı1kü hu savaş her ııe kad:ır milli 
bir ııitelik taşıyc>rsa da. lıala sadece hükümet ve sil:ıl1lı k_uvvetler ta
raı·1 11d:111 yürütülmektedir. D:ılı;ı öııce belirttiğimiz gibi. J :ıJX>ı1 em
pcryali1.mi hu tür bir direıımc s;ıv:ışıyla alt edilemez. Buı1uı1l;ı bcr:tl)Cr 
Çiı1. yüz yıldır ilk kez yahaı1cı l)ir istilacıya karşı ülke çapıı1da bir di
rcı1işi kesiı1likle h:ışl:ıtmış hu luı1uyor: iç h:ırış ve iki p:ırti arasıııda iş
birliği <>lmasaydı hu mümküı1 c>l<ım:ızdı. J;ıpcı11 saldırgaı1 laı·ı. iki parti 
ar:ısıııdakt birleşik cepheı1iıı p:ırçal:111mış huluııduğu bir sırad:ı. dört 
Kuzeydoğu ey:ıletiııi tek kurşuıı atmadaıı ele geç irel)ifdiler: cıys;ı bir
leşik ceplıe11i11 yeııideıı kurulduğu hugüıı: k:ıı1lı ç<ıtışm;ılara girişınedeı1 
dal1:ı fazla Çiıı l<>pr:ığı ele geçireıneyeceklerdir. Döı·düı1cü cılarak . bir
leşik cepl1e11in ulusl;ır;ır;ısı etkisiı1i lıes;ıh;ı k;ıtmak gerekir. Çiıı Ko
mü11ist Partisi'11i11 Japoı1ya'ya k:ırşı birleşik cepl1e öı1erisi. l)iitüıı düıı
y;ıdaki koınüı1ist p:ıı· tileri11 ve işçi ve köylüleriıı desteği11i kaza11mıştır. 
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Guomiı1daı1g ile KcJmüı1ist Partisi arasıı1da işbirliğiniıı kurulması. çe
şitli ülke lıalklanıııı1 ve özellikle Sovyetler Birliği'ni11 Çiı1'e dal1a etkin 
bir şekilde yardım etmesiııi sağlayacaktır. Çiı1 ve Sovyetler Birliği bir 
�ıldırmazlık anlaşması7 imzalaıımış buluı1uyor. lki ülke arasındaki 
ilişkileriı1 daha da gelişmesi bekleniyor. Bütün bu belirtilere bakarak 
kesiı1likle söyleyebiliriz ki; birleşik cepheni11 gelişmesi. Çiıı'i parlak 
ve büyük bir geleceğe. ya11i Japoıı empcryalizmi11in alt edilmesi ve 
birleşmiş bir demclkraıik cuml1uriyeti11 kurulması l1edel.iııe ulaş
tıracaktır. 

Buı1uı1la bcr;ıbcr birleşik cephe bugüı1kü durumuııu k<Jruduğu sü
rece. bu şaı1lı görevi başaramaz. iki parti arasıı1daki birleşik cephe da
l1a da geliştirilmelidir: çüııkü bugüı1kü durumuyla heı1üz geı1iş bir te
mele oturtulmuş ya da sağl<ımlaştırılmış değildir. 

Japoı1ya'ya Karşı Milli Birleşik Cepl1e sadece Guomiı1daııg ve Ko
müı1ist Partisi'yle mi sıııırlı kalmalıdır'! Hayır. iki parti11i11 sadece bir 
parçasıı11 meydaı1a getirdiği bütüı1 milleti11 birleşik cephesi <llmalıdır. 
Japoı1ya'ya Karşı Birleşik c'ephe. bütü11 parti ve gruplan11. bütüıı mes
leklerdeı1 kişileri11 ve bütü11 silal1lı kuvvetlerin birleşik ceJJlıesi. bütüı1 
yurtseverleriıı işçileriıı. köylüleriıı. askerleriıı. aydıı1ları11 ve iş<ı
d;ımlar111111 birleşik ceplıesi olınalıdır. Şimdiye kad;ır birleşik cephe 
gerçekte iki partiyle sıııırl ı kalmıştır: öte yandaıı işçi. köylü. asker ve 
şelıir küçük buıjuv;ızisi kitleleri ve çcık sayıda yurtsever heııüz uyaıı
dırılmış. örgütleıımiş. lıarekete geçirilmiş ya da silahl;ıııdırılmış de-

-

ğildir. Bugüıı eıı ciddi scıruıı budur. Ciddidir çüııkü ceplıede z;ıferi ola-
ıı;ıksız kılmakt;ıdır. Gerek Kuzey Çiıı'de ve gerekse Ciaııgsu ve Çe
ciaııg Eyaleıleriııde ceplıedeki v;ılıiın durumu gizlemek ;111ık ınümküıı 
değildir: buıı;ı gerek de yoktur. Scıruıı. durumuıı ııasıl düzeltileceğidir. 
Ve buııuıı ıtı tek yolu Dr. Suıı Y;ıtseıı'iıı V;ısiyetiııi yeriııe getirmek. 
<<lıalk kitleleriııi h;ırekete geçirmek>>tir. Dr. Suıı ölürkeıı y�ıptığı Va
siyetiııde. kırk yılda ediııileıı tecrübeye dayaıı;ırak. devıim hedel'iııe 
aııc;ık bu şekilde ulaşıl;ıbileceğiııe kesiıılikle ikıı;ı olduğuııu ilaıı et
miştir. Bu Vasiyeti yeriııe getirmeyi iııatla reddetmek içiıı bir 11edeı1 
v;ır mı'! Milletiıı k;ıderiııiıı telı likede olduğu bir aııd<ı buııu yeriııe ge-

7. Çiıı Cuııılıuıiycıi ile Scıvycı &ısy;ı lisı Cunıhuıiycılcıi Birliği ar.ısııı<l;ıki S;ıl<lımıa71ık 
Anlaşnıası. 21 Ağusıc1s 1937'<le inı7.alannıışı ı. 
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tirmemek için bir 11edeı1 var mı'! Baskı ve zulmüı1 <<halk kitleleri11i l1a-
-

rekete geçirme>> i lkesiı1e ters düştüğüı1ü herkes bilir. Sadece hü-
kümeti11 ve orduı1uı1 dire11mesi. Japoı1 emperyalizmi11i asla alt edemez. 
Bu yıl Mayıs başları 11(l;ı Guomiı1daı1g yöı1eticileri11i. halk kitleleri di
re11me içi11 l1arekete geç ir i lmedikçe Çi11'i11 H;ıbcşista11'111 akibct iııe uğ
r;ıyac:ığı konusuı1da c iddiyetle uyarmıştık. Sadece Çi11 koınüı1istleri 
değil .  bütüıı ülkedeki ilericiler ve birçok :ıklı başında Gu(>miııdaııg 
üyesi de bu ll(lktay ı bcl irtınişlerdir. Geııe de z<>rbalıkla y<>ı1etim si
yaseti değişmedi. S<>ı1uç (Jlar;ı.k lıükümet keııdisi11i lı:ılkta11. orduyu kit
lelerdeı1 ve askeri k<>mut:ıyı da ordu meı1suplarıı1daı1 S(lğutıu. Birleşik 
cephe. kitlelerin kat ı l ın;ısıyl;ı güçleııdirilmedikçe. savaş cep
l1eleri ııdeki buhraıı h:ıl"itlemeyecek. kaç ıııı lmaz ol:ır:ık artacakt ır. 

J;ıpoııya'ya karşı bugüııkü birleşik cepheıı iıı . Gu(>miııiliıııg'ııı zor
bal ıkla yöııetim siyasetiııiıı yerini alacak bir siyasi pr<lgr:ımı .  iki paı·t i 
taı·:ıı·1 11daıı da k:ıbul edilmiş ve resmeı1 il�ııı edilmiş bir prograını l1fılfı 
y(lktur. Guomiııdaııg.  kitleleı·e karşı soı1 011 yı ldır izlediği uygul:ım:ıyı 
sürdürmektedir: hiçbir değişiklik <>lm:ımıştır ve yöııetim aygı t ı .  (lrdu 
sisteıni ve sivil lere karşı siy:ısetteıı. maliye. iktisat ve eğitim si
yasetleriııe kadar her şey s<>ıı 011 y ılda ııeyse öyle kaim ıştıı·. De
ğişikl ikler. l1em de büyük değişiklikler olmuştur. iç s:ıvaşııı S(lııa er
dirilmesi ve Japoııya'y:ı k;ırşı l)irlik. iki parti iç savaşı S<lıı;ı erdirıniş ve 
ülke ç:ıpıııda Japo11ya'y:ı K:ırşı Direııme Sav:ışı'nı başl:ıt ınışl:ırdıı·: bu. 
Si:ııı Olayı'ı1daı1 soı1r.1 Çiı1 siy;ısi s:ıl111esiı1de büyük hir değişiklik aı1-
laınıı1a gelmekte(lir. Aııcak yuk;ında sır:ılaıı:ııı uygul:ım:ıl:ırLl:ı l)ugüııe 
k;ıd:ır değişiklik olınaınıştır ve bu 11edeı1lc değişeıı şeylerle de
ğişıneyeııler ar;ısıııd;ı hir uyumsuzluk v:ırdır. Eski uygul;ıın:ılaı· s;ı(lece 
dışt:ı uzl;ışmaya ve içte devı·iıniıı h:ıst ı rılmasııı;ı lıizmeı eder ve iş em
peryalist J:ıpo11 istilasıyla l):ış;ı ç ıkın;ıya geliı1ce. hu uygulanı;ılanıı l1eı· 
hakımd:ıı1 elverişsiz ve yetersiz olduğu (lrt:ıy;ı ç ık:ır. J:ııxlııy;ı'y:ı k;ıı·şı 
direı1mek istemeseydik durum d;ıh;ı h:ışka (llacakıı.  m:ıdeınki huııu is
tiy<>ruz ve direı1me gerçekteıı haşlamıştır ve ın:ıdcmki ciddi l1ir hulır:ııı 
keııdiııi gi>stcımiştir. yeııi yoll:ırı rcddetınck ;ık.l;ı gelcllilecek eıı valıiııı 
tel1likclcre y(>I aç:ıcakt ır. J;ıpoııy:ı'y:ı k;ırşı direııınc geııiş hiı· ıcınele 
d:ıyaı1:111 hir birleşik ceplıeyi gerektirir ve hu 11edeııle bütüıı lıalk huıı:ı 
kat ılnı:ık üzere scı·erbcr edilınelidir. Japoııya'y:ı karşı diı·eııme. s:ığ-
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lamlaştırılmış bir birleşik cepheyi gerektirir ve b,ı.ınuıı içiıı de ortak bir 
·' 

programa ihtiyaç vardır. Ortak program birleşik cepheniıı eylem kı-
lavuzu olacak ve aynı zamaııda bir kordoıı gibi, birleşik cephede yer 
alaıı bütüıı örgütleri ve kişileri. bütüıı siyasi parti ve grupları, lıer mes
lekteıı kişileri ve bütün silahlı kuvvetleri birbirine sıkıca bağlayan bir 
bağ görevi görecektir. Aııcak böylelikle sağlam bir birlikten söz ede
biliriz. Biz eski bağlayıcı kurallara karşıyız, çüııkü bunlar milli dev
rimci savaşa uyguıı değildir. Biz eskileriııin yerini alacak yeııi bağ
layıcı kuralları, yaııi ortak bir pr<lgramııı ilaıııııı ve devrimci düzeııiıı 
kurulmasıııı beklemekteyiz. Başka hiçbir şey Direııme Savaşı'na uy
guıı düşmeyecektir. 

Ortak program ııe olmalıdır'? Ortak program Dr. Sun Yatseıı'iıı Üç 
Halk İ lkesi ve bu yıl 25 Ağustos'ta Komüııist Partisi tarafıııdan öııe
rileıı Japonya'ra Karşı Dircııme ve Milleti Kurtarmak İçin Oıı Mad

delik Pr<lgram olmalıdır. 
Çiıı Komünist Partisi, Guomiııdaııg-komünist işbirliğiııi ilaıı edeıı 

bildirisiııde şunu belirtmişti: <<Çiıı'iıı bugüıı ihtiyacı olaıı şey. Dr. Suıı 
Yatseıı'iıı Üç Halk İlkcsi'dir ve Partimiz buıılarııı tamameıı ger
çekleşmesi içiıı mücadele etmeye hazırdır.>> Bazı kişiler Komüııist 
Partisi'ııiıı Guomiııdaııg'ııı Üç Halk l lkesi'ni uygulamaya lıazır ol
masıııı ıuhat· buluyorlar; önıeğiıı Şaııglıay'daıı Çu Çiııglay 9 yerel bir 
gazetede . kuşkulanııı belirtmiştir. Bu kişiler. komünizmiıı ve Üç Halk 
l lkesi'ııiıı birbirine karşıt şeyler olduğuııu düşüııüyor. Bu, tam:ımeıı bi
çiınsel bir yaklaşımdır. K<lmüııizm, devrimiıı gelişmesiııiıı ileri bir 
aşamasıııda uygul:ımaya koııulacaktır: komüııistler bugüııkü :ışamada 
buııu gerçekleştirebilme koııusuııda lıiçbir hayale kapılma:-- ;ıt-:ık. ıa
rilıiıı gerektirdiği milli ve demokratik devrimi sürdürecekler,lir. Ko
müııist Partisi'ııiıı Japoııya'y:ı karşı bir milli birleşik cephe ve birleşmiş 
bir dem<lkratik cumlıuriyet t)ııermiş olmasıııııı temel ııedeııi budur. Oıı 
yıl t)ııce iki p:ırtiııiıı. ilk birleşik cephesi dt;ııemiııde Guc>miııdaııg'ııı 1 .  
Milli Koııgresi'ııde. Komüııist Partisi ve Guclıniııdaııg. Üç Halk 1 1-

8. ()ıı Madtlclik Prııgraııı içiıı lıkz. tıu cilııe <<Mil letiıı Bütün Güçleriııiıı l)irenıııe S;ı
v;ışını.la Zafer Uğrunda Seferber Etlilnıesi İçiıı>• aı.llı nı;ıkale. s. 24-30 
9. Çu Çiııglay. Milli S<ısyalisı P;ırtisi'niıı (gerici tııpr<ık ağalanııın. tıürokraı lann ve tıü
yük tııırjuvaziniıı i\rgütlediği küçük tıir klik) liderlerindeıı tıiriydi. Daha S<>ııra lıaiıı V;ıng 
Cinvey hüküıııetiııin üyesi oldu. 
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kesi11i uygulamaya birlikte karar verdiler ve bu i lkeler l 924'te11 
l 927'ye kadar bütün sadık komüı1istleri11 ve Guomindaııg'ın bütü11 sa
dık üyeleri11iıı çabaları ile ülkeııiıı ge11iş alaıılarında uygulaııdı . Bir
leşik cephe 11e yazık ki 1927'de parçalandı ve soııraki oıı y ı lda Gu
omiııdaııg. Üç Halk l lkesi'ni11 uygulanmasıııa karşı ç ıktı. Aı1cak Ko
müııist Partisi'ııi11 bu 011 yı l  içi11de bütüıı siyasetleri. Dr. Sun Yatseıı'iıı 
Üç Halk l lkesi'ııiıı ve Üç Büyük Siyaseti'niıı devrimci rulıu ile esas 
olarak ayı11 çizgideydi. Komüııist Partisi'ııiıı emperyalizme karşı mü
cadele vermediği güı1 olmamıştır. Bu. Milliyetçilik llkesi'ı1i11 kusursuz 
bir şekilde uygulaı1ması aıılamıııa gelir: demokratik işçi-köylü dik
tatt)rlüğü. Demokrasi l lkesi'ııiıı kusursuz bir uygulamasındaıı başka bir 
şey değildir: Toprak Devrimi de Halkıı1 Ret.ahı l lkesi'ı1i11 kusursuz bir 
uygulamasıdır. O halde Komüııist Partisi ııedeıı demokratik işçi-köylü 
diktatörlüğüııün kaldırı ldığııı ı ve t<>prak ağalarınııı topraklarına el ko
ııulmasını11 durdurulduğuııu ilaı1 etti. Buııuı1 ııedeııi ,  bir süre öııce de 
aç�ladığımız gibi. buı1ları11 yaıılış olması değildir: silalı l ı  Japoı1 em
pcry;ılist saldırısı ülke içiııdeki sıı1ıt· ilişkileriı1de bir değişikliğe ycıl 
açmış ve l)()ylece ülkedeki bütü11 sıııınarııı Japon empcryalizmiı1e kar
şı birleşmesiııi sadece gerekli kılm;ıkla kalm:ımış. aynı zamaııda lıuııu 
mümküıı lıale getiıııı iştir. F;ışizme karşı cırt;ık mücadele uğruııda ı·a
şizme karşı bir birleşik ceplıe. sadece Çiıı'de değil bütü11 düııyada lıeın 
gerek li .  lıeın de mümküııdür. Bu nedeııle Çin'de bir mil l i  ve de
mokratik birleşik ceplıe kurulmasıııdaıı yaııayız. Demokratik işçi
köylü . diktatörlüğü yeriııe lıütüıı sııııllarııı ittit.ak ıııa dayaııaıı bir de
mokr;ıtik cuınlıuriyeti .  işte bu esaslara dayaııarak öııermiş lıu
luııuyoruz. Tcıprak Devrimi. Dr. Suıı Yatscıı'iıı öııerisi olaıı <<t<ıpr;ık iş
leyeııiııd ir>> ilkesiııi uygulamıştır. Japoıı emperyaliı.miııe karşı d;ılı;ı 
çok sayıda iıısaııı birleştiı·me uğruıı;ı buııu şimdi durdurmuş hu
luııuycıruz: ;ıııc;ık bu. Çiıı' iıı tcıprak sc>ruııuııu çt)ı.meye gerek olm;ıdığı 
aıı l;ıınııı;ı gelınez. Siyasetteki hu değişikl ikleriıı ııedeııleri ve ı.;ım;ıııı 

• • 

koııusuııcl;ıki tutumuınuzu içteıı likle açıkladık. Ulkeıniziıı güçlü bir 
s;ıldıı·gaıı t;u·aı·ıııdaıı istila ecl i ldiği lıu mil l i  lıulıraıı aııı ııruı Part i. ın il leti 
kurt;ır;ıhilecek tek siy;ıset <>l<ııı bir ın illi ve demcıkratik birleşik ceplıe 
t)ııerisiııi zamaı1ıııda <>rtaya at;ıhildiyse ve lıu siyaseti sürekli bir ça
bayla uygul:ıyahildiyse buııuıı ııedeııi. Maı·ksist ilkelere dayaııaıı Çiıı 
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Komüı1ist Partisi'nin sürekli olarak devrimci üç Halk llkesi'ı1e i lk 
Guc>miı1d<ı11g-komüı1isl birleşik cephesi11i11 ortak programıı1a bağlı 

• •  

kalınası ve bu i lkeleri geliştirmesidir. Ş imdi soruı1 devrimci Uç Halk 
İlkesi'ı1e iııaı1aıı111 ya da uygulaya11111 Komüııist P<ırtisi olup olmadığı  
değil. Gomiııd<ıı1g'ı11 bunu yapıp yapmadığıdır. Bugüııkü görev. Dr. 
Suı1'uı1 Üç Halk 1lkesi'ı1i11 devrimci rul1uı1u bütüı1 ülkede ye11ideı1 c<ıı1-
laı1dırmak ve bu temel üzeriı1de belirli bir progr:ım ve siyaset s:ıp-

• 

tamak ve buı1ları. isteksizce değil içteıı likle. baştaı1 savma bir şekilde 
değil tit iı.likle. ağırdaıı alarak değil bir aı1 öııce uygulamaya k<>y
m:ıktır. Çiıı Komüı1ist Partisi buııuı1 gerçekleşmesiı1i içteı1likle is
temektedir. işte bu ı1edeı1ledir ki. Çiı1 Komüııist Part isi Luguçiao Ola
yı'ı1daı1 soı1ra Japonya'ya ·Karşı Direıımek ve Mil leti Kurtarmak lçiı1 
011 Maddelik Pr<>gramı ortaya atmıştır. Oıı Maddelik Program. l1em 
Marksizmle ve hem de gcrçekte11 devrimci Üç Halk i lkesi ile ayııı çiı.
gidedir. Bir l1aşlaı1gıç programıdır. Çiı1 devrimi11iıı Japoııya'ya karşı 
mill i  devrimci savaş aşaması 01:111 bugüı1kü aşam:ısıııın programıd ır: 
Çiıı. aı1cak bu program uygulaıı ırsa kurtarılabilir. Tarih. bu programa 
herlı:ıı1gi bir şekilde karşı ç ıkmakta ısrar edeı1leri cezalandıracaktır. 

Guomiı1daı1g'ı11 onayı olm:ıksızııı bu prc>gramı ı�ütüı1 ülkede uy
gul:ıın:ık <>l:ıııaksı7.dır: çüııkü Guomindaııg bugüı1 l1fılJ Çiıı'deki eıı bü
yük p:ırtidir ve iktidar p:ırtisidir. Guomiı1d:ıı1g'ıı1 aklı başıııda üye
lcri11i11 bu programı kabul edeceği güııleri11 geleceğine iı1anıyoruz. 
Çüııkü buııu k:ıbul etmeyecek olurlarsa. Üç Halk i lkesi sonsuza dek 
b<>Ş l:ıı· ol:ırak k:ılacak ve Dr. Suıı Yatseıı'iıı devrimci ruhuııu c:111-
l :ıııdıııııak. Japc>ıı empcry:ıl izmi11i yeıımek ve Çi11 lıalkı içiıı yabaııc ı 
bir devleıiıı k<>lesi olnıakıaıı kurtulınak iınkfııısız ol:ıcaktır. Gerçekıeıı 
:ıklı l1aşıııda lıiçbir Guc>ıniııd:ıııg üyesi böyle bir şey olmasıııı ke
siı1likle isteyemez ve lıalkımız d:ı keııdisiııiıı köle lıaliııe getirilmesiııe 
iziıı vermeyecekt ir. Qstelik Ç:ııı K:ıyşek. 23 Eylül tarihi demeciııde 
ş<>ylc di y<>rdu: 

Devrimdeıı yaııa ol:ııı bizleriıı. kişisel kiııleri ve öııy:ırgıl:ın bir ya
ııa bır:ıkınamız \'e keııdimizi Üç Halk llkesi'ııiıı gerçekleşınesiııe ad:ı
m<ımız gerektiğiııe iıı:ııııy<>rum . Bu caııal ıcı  <>Iüm kalıın dtiııemcc iııde 
geçmişi mümküıı olduğu kadar uı1utalım ve bütüıı m;ııetle birlikle lıer 

• • 

şeye yeııideıı başlayalım. Ulkemiziıı lıayatıııı ve varlığıı11 korumak 
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umuduyla. birlik içiı1 azimle çalışalım. 
Bu çc>k doğrudur. Bugüı1kü ac il görev. Üç Halk İlkesi'ı1i11 ger

çekleşmesi " iç iı1 çaba gösteı·mek: kişisel ve l1izipçi ö11yargıları bir ya11a 
atmak. eski uygulamaları değişti111ıek: Üç Halk İ lkesi'ı1e uyguı1 bir 
devrimci programı derhal uygul:ımak ve bütüı1 mi l letle birlikte her şe
ye yeı1ideı1 başlamaktır. Bugüı1 tek yol budur. Dal1a çc>k gecikilirse 
sc>ı1 pişmaı1lık para etmeyecektir. 

Aı1cak. Üç Halk llkesi ve 011 Maddelik Programı uygulamak içiı1 
araçlar gerekir: bu ise l1üküınette ve <>rduda refoı·ııı yapma koı1usuı1u 
getirmektedir. Bugüı1kü l1üküınet l1ala Guomiı1daı1g'ıı1 tek parti dik
tatörlüğüı1üı1 hükümetidir ve bir mil l i  demokratik birleşik cephe hü
küıneti değildir. Bir mil l i  demokratik birleşik cepl1e hükümeti ol
ın:ıdaı1 Üç Halk llkesi'ı1i ve 011 Maddelik Prc>gramı uygulamak ola-
11aksızdır. Guc>miı1daı1g'ıı1 bugüı1kü ordu sistemi l1ala eski sistemdir ve 
bu sisteınle ()rgütleı1miş birliklerle Japc>11 empcryalizmi11i yeı1mek ola-
11aksızdır. Şimdi birlikler direı1meye başlamışl;rrdır ve hepsiı1e. özel
likle cepl1ede ç:ırpışa11 birliklere k:.trşı büyük l1ayraı1 lık ve saygı duy
m:ıktayız. Ama Direı1me Sav:.ışı'11111 sc>ıt üç :ıyıı1daı1 ç ıkardığımız ders
ler. Guc>m iı1daı1g'111 ordu sistemi11i11 değiştirilmesi gerektiğini g<>s
terın iştir. Çüı1kü hu sisteın. Japoı1 s:ıldırgaı1 larıı11 tamamen yeııilgiye 
uğr:.ıtma ve Üç H:ılk i lkesi ile devrimci programı haŞ<ınyla uygulama 
g<>revi11e ters düşmektedir. Değişiklik. subaylarla erler ve orduyla l1alk 
:rr:ısıı1da l1irlik ilkcleri11e dayaı1malıdır. Guomiı1dang'ıı1 hugüı1kü c>rdu 
sistemi hu ilkeleriıı lıer ikisiııe de temeldeıı aykırıdır. Bugüııkü sistem. 
sul1:.ıy ve er kitlesi11i11 bağlılık ları ı1:1 ve cesaretleriııe karşııı el leriı1deı1 
geleııi y:ıpm:ıl;ın 11;1 eı1gel c>lın:ıkt:ıdır ve l>u 11cdeı1lc de sistemde re
ı·c>rın y:ıı>maya dcrl1:ı l başlaı1malıdır. Bu. sistemde rcl"c>.rm y:ıpılaııa dek 
s:ıv:ışııı durdurulması aı1 l:ımıı1a gelmez: savaş devam ederkeı1 de re
ı·c>rm y:ıpıl:.ıhilir. Bur:ıd:ı merke7.i g<>rev. c>rduı1uı1 siy:ısi ruhuııda ve si
yasi ç:ılışınasıııda değişiklik yapm:ıktır. Kuzey Sel.eri sırasındaki Mill i  
Devrimci Ordu h:ıyr:ııı lık uy:ıııdırıcı hir örnek <>luşturmaktadır. Çüı1kü 
Mill i  Dcvriınci Ordu. geııel olarak. subaylarla eı·ler ve orduyla halk 
ar:.ısıııd:ı l1i ı·l ik kurmuştu. O güı1leri11 ruhuı1u11 caı1 l:111dırılması mut laka 
gerekl idir. Çiıı. Cumhuriyetçi Orduı1u11 soıı derece güç koşullarda ku
rulduğu lspa11ya'daki savaştaı1 ders almalıdır. Çiı1. İsp:u1ya'daı1 dalıa 
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iyi bir durumdadır: Ama Çiı1'de ge11iş  bir temele dayanaı1 ve pe
kiştirilmiş bir birleşik cephe, devrimci programıı1 tamamını uy
gulayabilecek güçle bir birleşik cephe hükümeti ve ye11i sisteme göre 
örgütleıımiş çok sayıda birlik yoktur. Bu eksiklikler giderilmelidir. Sa
vaş bir bütü11 olarak alıı1dığında, Çi11 Komüııist Partisi'ı1i11 yö-
11et imiı1deki Kızı l  Ordu bugü11 aııcak bir öncü rolü oynayabilir. ülke 
çapıı1da belirleyici rolü heııüz oynayamaz .. Yiı1e de siyasi, a.o;keri ve 
örgütsel yeteııekleri bütüıı ülkedeki dost ordular tarafıııdan be-
11imseı1meye değer. Kızıl Ordu, başlaııgıçta bugUnkü Kızı l  Ordu de
ğildi: o da birçok refoı ııılardan geçti. Buııların başlıcalan, ordu içi11-
deki feodal uygulamalarııı terk edilmesi. subaylarla askerler arası11da 
ve c>rduyla halk arasıııda birlik ilkesiııin uygulanmasıydı.  ·Bütüıı ül
kedeki dost ordular bu deı1eyden yararla11abilirler. 

iktidardaki Guon'ıindang Partisi'nde buluı1aıı Japon aleyhtarı yol
daşlar! Bugüıı milleti yok olmaktan kurtaı ıııa ve varlığı111 sür
dürmesiııi sağlama sorumluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. Daha şim
dideı1 bizimle Japonya'ya karşı bir birleşik cephe kurmuş bu
luııuyorsuııuz. Bu çc>k iyi bir şeydir. Japonya'ya karşı direı1meye baş
ladınız. Bu da çok iyidir. Ama öbür siyasetlerde eski yc>lda devam et
meı1izi oııaylamıyoruz. Birleşik cepheyi geliştiııııeli ve 
geııişletmeliyiz. halk kitleleriı1i cepl1e etrat'ında toplamalıyız. Birleşik 
cepheyi pckiştiı ıııek ve ortak bir program izlemek gereklidir. Siyasi 
sistemde ve ordu sistemiı1de mutlaka reı·orm yapılmalıdır. Mutlaka ye
ııi bir l1ükümet kuı ıııak gereklidir. çüı1kü sadece böyle bir hükümet 
devrimci programı uygulayabilir ve ordularda ülke çapıııda reı·orm ya
pabilir. Bu ö11cı ilerimiz güı1üı1 ihtiyaçlarıı1a cevap vermekıedir. Par
t i11izdeki bı ı·çcık kişi de buı1u uygulama zama11ı11111 geldiğiı1e i11aıı
maktadır. Dr. Suı1 Yatsen başta iken. kararını verdi ve siyasi sistemde 
ve ordu sistemiı1de reı·onn yaparak. 1924- 1927 devrimi11 i 11 ıemeliı1i al
ın ış <>ldu. Ayııı tür rel(>rm yapma scırumluluğu şiındi size düşmektedir. 
Guomi11daı1g'ıı1 sadık ve yurtsever hiçbir üyesi11 iı1 . öııerimiziı1. du
rumuı1 il1tiyaçlaı·ıı1;1 cevap vermediği11i düşüı1meyeceği11e iı1a11ıycıruz. 

• • 

Oı1crimiziiı 11cs11el ihtiyaçl<trı karşılaJığıı1a kesiı1 likle iı1aıııycıruz. 
Milleıimizi11 geleceği tel1l ikededir, Gucımi11daı1g ve Komüı1ist Par

tisi sıkı sıkıya biı·leşiı1 ! Köle olmayı reddedeı1 bütü11 yurttaşlarımız, 
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Guomi11dang-Komüı1isı birliği temelinde sıkı sıkıya birleşiı1! Bugün 
Çiı1 devrimiııi11 aci l  göı·evi .  bütü11 güçlükleri yeı1mek içiı1 gerekli olaı1 
bütü11 refoııııları yapmaktır. Bu görev yerine getirildiği zaman Japon 
emperyalizmiııi mutlak�ı alt edeceğiz. Vargücümüzle çalışırsak ge
leceğimiz parlak olacaktır. 
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İNGİLİZ GAZETECİSİ JAMES BERTRAM'LA • • • • 

GORUŞME 

25 Ekin1 19J7 

ÇIN KOMÜNiST PARTiSi VE DiRENME SAV AŞI 
Janıes Beı·tı·anı: Çi11 Komünist Partisi. Çin-Japon savaş111ın patlak 

veı ıııcsiı1den öı1ce ve soı1ra savaşla ilgili 11e gibi somut açıklamalarda 
bulundu? 

Mao Zedıııı.�: Çi11 Komüııist Partisi. savaş patlak vennedeı1 öı1ce. 
Japonya ile savaşın kaç111 ı lmaz olduğuı1u. Japon cmpcryalistlcriı1i11 bü
tüıı <<banşçı çözüm>> latlarıı1 111 ve Japoıı diplomatlarıııın süslü cüm
leleri11in sadece savaş l1azırlıklarıı11 gizlemek içiı1 söyleı1diği11i bi l
direrek. bütün milleti delalarca uyardı. Birleşik cephe güç
leııdirilmedikçe ve devrimci bir siyaset bcı1imsenmedikçe milli kur
tuluş savaşııııı1 zat.ere ulaşmayacağı111 deı·aıarca belirttik. Bu devrimci 
siyasette eı1 ciııemli 11okta. Çiı1 hükümetiı1iı1. Japo11ya'ya karşı cepheye 
kat ılması içiıı bütüıı lıalkı seı·erbcr etmek amacıyla dem<>kratik re
fonnlar yapmak zoruııda <>luşudur. Jap<>ı1ya'ı1111 <<barış s<>zü>>11e iıı:ı
ııaıılarııı savaştaıı kaç111ın:ııı 111 mümküıı olduğuı1u düşüı1eı1leriıı. ya da 
kitleleri seı·erbcr etmedeıı J:ıp<>ıı saldırılarıııa karşı direı1meııi11 müm
küıı oldu�uıı:ı iııaı1aı1l:ırııı düştü�ü yaıı ılgıyı def:ılarca belirttik. S:ı-._.. . ""'-' ._.. 

vaşı11 lıem p:ıtlak vermesi lıem de seyri. gc>rüşlerimizin d<>ğruluğuııu 
kaııı tladı. Komüı1isı P:ırtisi. Luguçia<> Olayı'ı111ı ertesi güı1ü bütüıı ül
keye l1itabcı1, b(itüıı siy:ısi p:ır\ileri ve grupları ve bütü11 t<>plumsal ta
bakal:ırı Japc>ıı saldırısıııa k:ırşı işbirl iği yapınaya ve milli birleşik cep
heyi güçlcı1dinneye çağıraı1 bir bildiri yayıı1ladı. Çok kısa llir süı·c 
sc>ı1ı·a da. Çiıı hükümeıi11iıı Dircı1me S:ıvaşı'ı1da bcı1imsemesi geı·ekeıı 
siyasetleri ortaya kc>yduğumuz. Jap<>11ya'ya Karşı Direııme ve Millet i 
Kurtarmak lçi11 Oıı Maddelik Prc>gramı ilaıı ettik. Guomiııdaııg-
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komünist işbirliğinin kurulmasıyla birlikte bir başka önemli bildiri ya
yı11la<;lık. Bütü11 buı1lar. Direnme Savaşı'ı1ı birleşik cepheyi güç
leı1direrek ve devrimci bir siyaset uygwlayarak yürütme ilkesi11e olaı1 
sıkı bağlılığımızı kaı1ı tlamaktadır. lçiı1de bulunduğumuz döı1emde te
mel sloganımız. <<mil letçe topyekun direniş>>tir. 

SAV AŞ DURUMU VE ÇIKARDlÔIMIZ DERSLER 
Sorıı: .'li:ce, saı ·aşıa bıı,giiııe kadaı· elde edileıı soıııtçlaı· ııeleı·diı·? 
Yaı11t: Soruı1uı1 ba.�lıca iki yöııü vardır. Bir yarıdan J apoı1 em

peryalistleri şel1irlerimizi zapt ederek. topraklarımızı ele geçirerek. ır
za geçerek. yağmalayarak. yakıp yıkarak ve halkımızı katlederek Çi11 
l1alkıı1ı milli kölelik tehlikesiyle geri dö11ülmez bir biçimde yüz yüze 
getiııııiş buluı1maktadır. Öte yaı1daı1 bunun sonucu olarak Çin halkıı1111 
çoğuı1luğu. buhranıı1. daha büyük birlik ve bütün mil letçe direniş ol
maksızııı giderilemeyeceği11i çok iyi anlamıştır. Aynı zamaı1da. düı1-
yadaki barışsever ülkeler de Japon tehdidine karşı direnişi11 gerekli ol
duğunu fark etmektedirler. Sa•ıaşın bugüne kaci'\f yarattığı soı1uçlar 
bunlardır. 

- Si:c·e Jap<Jıılaı·ııı anıac·ı ııediı· ve bu anıac·a ııe ölçiide ula
şılnıı şlaı·d ıı·? 

- Japoı1ya'ı1ın plaı11, ilk adımda Kuzey Çin ve Şanghay'ı. daha 
sonra da Çiı1'iı1 öbür kesimleri11i işgal etmektedir. Japon sal
dırgaı1larının planlanı11 ne dereceye kadar gerçekleştirdikleriı1e ge
lince. üç eyaleti .  Hebcy. Cal1ar ve Suyyuan'ı kısa bir sürede ele ge
çirdiler ve şimdi Şaı1si'yi tehdit ediyorlar. Buııuı1 11edeı1 i de, Çiı1'iı1 Di
reı1me Savaşı'ı1ı11 şimdiye kadar sadece hükümet ve orduı1u11 di
re11mesiııdeıı ibaret kalmasıdır. Bu buhran aııcak. direııiş. halk ve lıü
kümet tarafıııdan ortaklaşa yürütülürse giderilebilir. 

- ,)i:<:e Çiıı, Diı·eıınıe Stıı·aşı 'ııdtı heı·htıııgi hiı· ba,ı·aı·ı elde etnıiş 
nıilfiı·? Çıktıı·ılnıa.ı·ı geı·ekeıı deı·,çlc·ı· ı·cıı·scı hıııılaı· ııeleı·diı·? 

- Bu sc>ruyu siziı1le ayrı11tılı bir şekilde tartışmak isterim. Her 
şeydci1 <>ı1ce. başarılar elde edilıniştir. l1em de büyü;,; başarılar. Buı1ları 
ş<>yle sırJlayabilirim: ( l )  Çiı1'e karşı eınperyalist saldırı başladığı11daıı 
beri.  bugüı1kü Japo11ya'ya Karşı Direı1me Savaşı'yla kar
şılaştırı labilecek bir şey olmamıştır. Bu savaş coğraı·i bakımda11 ger-
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çekten bütün ülkeyi kapsayan bir savaştır; devrimci niteliktedir. (2) 
Savaş parçalanmış bir ülkeyi görece birleşmiş bir ülke haline ge
tirmiştir. Bu birliğin temeli Guomindaı1g-komüı1ist işbirliğidir. (3) Sa
vaş ,  düı1ya kamuoyu11un sempatisiı1i kazanmıştır. Eskiden, di
reı1mediği için Çin'i hor görenler, şimdi Çin'in direnişine saygı du
yuyorlar. (4) Savaş. Japon saldırganlanı1a ağır kayıplar verdirdi. Japon 
saldırganlarının günlük savaş giderlerinin 20 milyon Yen olduğu bil
dirilmektedir ve henüz elde rakam yoksa da kuşkusuz kayıpları da çok 
ağırdır. Japon saldırganları dört Kuzeydoğu eyaletini kolaylıkla ve he
men l1iç çaba harcamadan ele geçirdiler; ama, artık kanlı çarpışmalar 
olmadan Çin topraklarını ele geçiremezler. Saldıiganlar Çin'de ka
rınları111 t ıka basa doyurabileceklerini sanıyorlardı; ama. Çin'in uzun 
süreli direnişi Japoı1 emperyalizmi11in çöküşüne yol açacaktır. Bu ne
denle Çin, sadece kendini korumak için değil. aynı zamanda faşizme • 

karşı düı1ya cephesindeki büyük görevini yerine getiıııtek için de sa-
vaşmaktadır. Ôirenme Savaşı'ı1ın devrimci niteliği burada da ortaya 
çıkmaktadır. (5) Savaştan bazı dersler çıkardık. Bunların bedelini de 
toprağımız ve kanımızla ödedik. 

Derslere gelince, bunlar da büyük derslerdir. Birkaç aylık savaş. 
Çin'in zaaflarının birçoğunu ortaya çıkaıııııştır. Bunlar. her şeyden ön
ce siyasi alanda görülmektedir. Savaş, coğrafi bakımdan bütün ülkeyi 
kapsadığı halde. savaşı henüz bütün millet veııııemektedir. Geniş kit
lelerin katı lmaları. eskiden olduğu gibi. hükümet tarafından kı
sıtlanmıştır ve bu nedenle savaş henüz bir kitle niteliği ta
şımamaktadır. Kitle niteliği taşımadıkça da. Japon emperyalist sal
dırısıı1a karşı savaş111 başarıya ulaşması mümkün değildir. Bazıları. 
<<Savaş şimdiden her yaı1ı sarmıştır>> diyorlar. Ama bu sadece. ülkenin 
ge11iş kesimleri11i kapsaması bakımından doğrudur. Katılmaya gelince. 
savaş hala kısmi bir savaştır; çüı1kü sadece hükümet ve ordu ta
rat·ı ı1dan yürütülmektedir, halk tarafındaı1 değil. Soı1 birkaç aydaki bü
yük toprak kaybı11ı11 ve askeri güçlüklerin baş ııedeııi kesinlikle budur. 
Bu 11edeııle. bugüı1kü silahlı direııiş devrimci bir direniştir; ama dev
rimci ııiteliği henüz tam değildir, çüııkü o heııüz bir kitle savaşı de
ğildir. Burada da birlik sorunu söz konusudur. Siyasi partiler ve grup
lar eskiye göre görece birleşmiştir. ancak birlik hfila gerekendeıı çok 
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uzaktadır. Siyasi mahkGmlanı1 çoğu henüz serbest bırakılmamıştır ve 
siyasi partiler üzerindeki yasak tam olarak kaldırılmamıştır. Halk ile 
hükümet halk ile ordu ve subaylar ile erler arasındaki i lişkiler hala kö
tüdür ve burada birlik yeriı1e ayrılık görülmektedir. Bu temel bir so
ruı1dur. Bu çöı.ülmedikçe ztıfer söz koı1usu olamaz. Ayrıca askeri ha
talar. iı1san ve toprak kaybımızın bir başka önemli nedenidir. Ger
çekleşe11 çarpışmalar çoğuı1lukla pasif ya da askeri terimle <<salt sa
vu11ma>> çaqıışmaları <>lmuştur. Bu şekilde savaşarak a<>la ka-
1.aı1amayız. Zafere ulaşmak için . hem siyasi hem de askeri alaıılarda 
bugüı1kü siyaseılerdeı1 kt>klü bir şekilde farklı siyasetler gereklidir. 

• • 

Oğreı1diğimiz dersler işte buı1lardır. 
- O halde siya.çi \'e cı.çkeı·i öııkoşııllaı· ııeleı·diı·? 
- Siyasi alaı1da. öı1ce. bugünkü hükümeı halkıı1 ıemsilc ileriı1in 

yer aldığı bir birleşik cephe hükümeıine dönüştürülmelidir. Hükümeı . 
aynı zamaı1da hem demokratik. hem de merkeziyetçi olmak zo
rundadır. Gerekli devrimci siyasetleri uygulamalıdır. lkinci olarak. 
halka söz. basıı1. ıopl:ıı ıma ve derı1ek kurma özgürlüğü ve düşmaııtı 
karşı silaha sarılma l1akkı mutlaka verilmelidir ki: savaş kitle niteliği 

. .  

kaztııısıı1 . Uçüı1cü olar.tk. aşırı vergileriıı ve çeşitli harçların iptali. kira 
ve faizleriıı düşürülmesi. işçilere. küçük rütbeli subaylara ve erlere da
lıa iyi koşullar sağlaııması. Japc>ıılarla s.ıvaşaıı askerlerin ailelerine ter
cihli ınuamele yapılınası ve doğal aı·eı kurbaıılarıııa ve savaş mül
tecileriııe y:ırdım yapılnıası yoluyla. lıalkın y:ışam koşulları dü
zeltilmelidir. Hükümeıin m:ıli siyaseti. parası olaııl:ır p:ıra y:ırdımı 
yapsııılar aııl:ımıııa geleıı. ckc>ııomik yüküıı eşit dağılımı i lkcsiııc da
yaııdıı·ılmalıdır. Dördüııcü c>l:ırak. olumlu bir dış siyaset izleııınelidir. 
Beşiııci olarak. kültür ve eğitim siyaseti değiştirilınelidir. Altıııcısı. ha
iııler :ımaıısızc:ı ezilmelidir. Bu soruıı son derece ciddi bir lıal almıştır. 
Haiııler istedikleri gil1i at oyııaıın:ıkı:ıdırlar. Cephede düşmaııa yardım 
etmektedirler: cephe gcrisiııde k:ınşıklıklar r;ık:ıııııakıadırlar ve hatla 
l1:ızıltırı Jap<>ııya'ya k:ırşıymış gil1i bir poz ı:ıkııım:ıkıa. yurtsever ki
şileri lıaiıı olar:ık il;.ııı eınıekıe ve ıutukl:ııın:ıkı:ıdırl:tr . .  ı\ııc:ık lıalk. lıü
kümeıle serbestçe işl)irliği yapal1ildiği ı:ıkclirde lı:ıiıılcr etkili bir şe
kilde basıırılabilccekıir. Askeri al:ıııda kapsaınlı rcı·oı ıııl:ır ge
rekmektedir: buıılanıı cıı öııcınlilcri şuıılardır: Strateji ve taktiklerde 
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salt savunmadan aktit· saldırı i lkesine dönmek: eski tip orduları yeni 
tip ordulara döııüştürmek: zorla a<;ker toplama yöntemini. halkı cep
heye gitmek üzere ayaklaııdıı ıııa yöntemine döııüşlünnek: bölüıımüş 
komutayı birleşik bir komutaya döııüşlünnek: orduyu halka ya
baııcılaşııran disipliıısizliği. halkın en ufak bir çıkarının bile çiğ
ııeıımesiııi yasaklayaıı biliııçli disipline döııüşlüı ıııek: düzeııli ordunun 
tek başıııa savaştığı bugüııkü durumu. lıalk tarafıııdan verileıı yaygın 
gerilla savaşınııı düzeııli orduııuıı harekatıyla uyum içiııde ge
liştirildiği bir duruma döııüştürmek vb. Bütün bu siyasi ve askeri ön
koşullar yayınlanmış buluııaıı Oıı Maddelik Program'ımızda sı
ralanmıştır. Hepsi de Dr. Suıı Yatsen'iıı Üç Halk İlkesi'nin. Üç Büyük 
Siyaseti'ııiıı ve Yasiyeıi'ııiıı ruhuna uygundur. Savaş. ancak bunlar uy
gulaııdığı zamaıı ka1.aııılabilir. 

- Konıiiııist Paı·ıisi bıı pı·og1·(1n11 ıt)•gıılan1ak içiıı ııe )'apıyoı·? 
- Japoııya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe'yi geııişletme ve pe-

kiştirme. bütüıı güçleri seferber etme ve Direnme Savaşı'ııda :t..afere 
ulaşma çabası içiııde. yorulmak bilmedeıı durumu açıklamayı ve Gu
omiııdaııg ile bütüıı yurtsever parti ve gruplarla birleşmeyi görev ka
bul etmekteyiz. Japoııya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe'ııiıı kapsamı 
hala çok sıııırlıdır ve buııu geııişletmek gerekmektedir. yaııi tabandan 
başlayarak halkı birleşik ceplıeye katılmak üzere seferber ederek. Dr. 
Suıı Yatseıı'iıı Yasiyeti'nde istediği gibi <<halk kitleleriııi harekete ge
çiı 111ek>> gerekmektedir. Birleşik cepheııiıı pekiştirilmesi. bütüıı siyasi 
part i ve gruplarııı faaliyetleriııdc bağlayıcı olacaK <>rtak bir pr<>gram 
uygulamak demektir. Dr. Suıı'uıı devrimci Üç Halk llkesi'ııi. Üç Bü
yük Siyaseti'ııi ve Yasiyeıi'ııi bütüıı siyasi partileıiıı ve bütüıı top
lumsal sııı ı llanıı <>rtak progr�ımı olarak kabul etmeye hazırız. Bu prog
ram . bugüııe kadar bütüıı p�ırtiler taraı·ıııdaıı kabul edilmiş değildir ve 
lıer şeyden tiııce. Gu<>miııdaııg böyle kapsamlı bir _programııı ilaıı edil
mesini kabııl etmiş değildir. Dr. Suıı Yatseıı'iıı Mill iyetçilik İlkesi Gu
omiııdaııg taraı·ı ııdaıı. Japoııya'ya karşı direııişiııde de görüldüğü gibi. 
kısmeıı uygulaıımışıır. Aııcak Dr. Suıı Yatseıı'iıı ııe Dem<>krasi İlkesi. 
ııe de Halkııı Reı·aııı İlkesi uygulaıımamışıır ve Direııme Savaşı'ııd�ıki 
bugünkü ciddi huhrJıı hunuıı soııucudur. Savaş duıumu öylesiııe kritik 
bir hal almıştır ki: Guomiııdaııg'ııı Üç Halk İlkesi'ııi tam olarak uy-
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gulamasının zamanı çokıaıı gelmiştir, yoksa son pişmanlık fayda ver
meyecektir. Komüııist Partisi'ııiıı görevi, sesini yükseltmek ve bütüıı 
buıılan yorulmak bilmedeıı ve ikııa edici bir şekilde Guomiııdaııg'a ve 
bütüıı millete aıılatmakt ır: böylece gerçekteıı devrimci Üç Halk İlkesi. 
Üç Büyük Siyaset ve Dr. Suıı Yatseıı'in Vasiyeti bütün ülkede tam aıı
lamıyla ve bütüııüyle uygulanacak, Japoııya'ya karşı Milli Birleşik 
Cephe genişleti lecek ve pekiştirilecektir. 

DİRENME SAV AŞI'NDA SEKiZiNCi YOL ORDUSU 
- Biı·çok kişiııiıı ilr?ileııdi.�i ,Çeki:iııc·i Yol Oı·dıısıı 'ııdtııı, <)ı·ııe.�iıı �- -- . 

oıııın sıı·aıejisiııdeıı ı·e ıakıikleı·iııdeıı , siyasi ça/ışn1asıııdaıı. ı·b. sö: 
edeı· nıisiııi::? 

- Kızıl Ordu. Sekiziııci Yol Ordıısu olarak isimleııdirilip cepheye 
göııderildiğiııdeıı beri. gerçekten birçok kimse bu orduııun fa
•ıl iyetleriyle ilgileıımeye başladı. Bu konuda size geııel bir bilgi ve
receğim . 

. .  

Oııce askeri harekatıııdaıı söz edelim. Sekizinci Yc>I Ordusu. stra-
te_jik olarak hareketiııi Şeıısi üzeriııde toplamaktadır. Bi ldiğiııiz gibi . . 

lJirçok zafer kaı.aıım ıştır. Orııeğin Piııgsingguaıı çarpışması. Piııglu, 
Niııgvu ve Ciııgpiııg'iıı geri alıııması, Layyuan ve Guaııgliııg'iıı geri 
•ıl ıııması. Zeciııgguaıı'ııı ele geçirilmesi. Japon birlikleriııiıı üç aııa ik
mal yoluııuıı (Datuııg ile Yeıımeııguan, Yüsian ile Piııgsiııgguan arası 
ve Şuosieıı ile Niııgvu arası) kesilmesi. Yeıımeııguaıı 'ııı güııeyindeki 
J<ıpoıı kuvvetleriııin gerisine yapıları saldıtı. Pingsiııgguaıı ve Y eıı
meııguaıı'ııı iki kez ele geçirilmesi ve Cuy<ıııg ve Taııgsieıı'iıı soıı gün
lerde yeııideıı alı�ıması. Şaıısi'deki Japc>ıı birlikleri. Sekiziııci Yol Or
dusu ve titeki Çiıı birlikleri taraı·ı ııdaıı sırate_j ik olar•ik kuş<ıtılmışt ır. Ja
poıı birlikleriııiıı Kuzey Çiıı'de çok çetiıı bir direııişle karr 
şılaşacaklarıııı ke.siıılikle söyleyebiliriz. Eğer Japoıı birlikleri Şeıısi'yi 
çiğııeyip geçmeye çalı şacak olursa: mutlaka eskisiııdeıı daha büyük 
güçlüklerle karşılaşacaklardır. 

Şimdi de stratej i ve taktiklerdeıı söz edelim. Biz. ölJür Çiıı bir
liklcı·iııiıı yaprrı;ıdığıııı yapıyoruz, yaııi esas ol•ırak düşmaııııı ka
ııatlarıııda ve gcrisiııde lıarekatta buluııuyoruz. Bu şekilde savaş. salt 
ceplıe savuıımasıııdaıı çok ı·arklıdır. Kuvvetleriıı bir bölümüııün cephe 
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harekatında kullaı1ılmasıı1a karşı değiliz. çünkü bu gereklidir. Ama 
esas kuvvetler düşmanııı kaı1atlarıı1a karşı kullanılmalıdır ve düşmana 
bağımsız olarak ve iııisiyatifi el imizde tutar.ık saldırabilmek içiıı ku
şatma ve kaı1atl:ını1111 ardıııa sarkma taktikleri esastır: çüııkü düşmaııın 
kuvvetleıiııi yok etmeııiıı ve keııdi kuvvetlerimizi korumanın tek yolu 
budur. Üstelik silahlı kuvvetlerimizdeıı bazıları11ı11 düşmaııın gerisiııe 
karşı kulla11ılması özellikle etkilidir. Çünkü bunlar düşmanın ikm:ıl 
yollarııı ı ve üsleriııi parçalayabil ir. Cephe kuvvetleri bile s.ılt savunma 
taktiklerine değil. esas olarak <<karşı saldırı>>ya dayaıımalıdır. Soıı bir
kaç aydaki askeri gerilemeleriıı öııemli bir 11edeı1i .  elverişsiz savaş 
yöı1temleri11i11 kullanılması olmuştur. Sekiziııci Yol Ordusu'nun kul
laııdığı çarpışma yöntemleri. b:ığımsız olarak ve iııisiyatifi elimizde 
tutarak uygulanan gerilla savaşı ve hareketli savaş dediğimiz yöıı
temdir. İlke olarak, bu yöııtemler iç savaş sırasında kullandığımız yön
temlerle esasta ayıııdır. ancak belli ı·arklar vardır. Önıeğiıı bugüııkü 
aşamada geııiş bir alanda düşmaııııı kaı1atlan11a ve gerisiııe yaptığımız· 
ba.'>kıııları kolaylaştırmak içiıı kuvvetlerimizi bir araya toplamakt:ııı 
çok bölüyoruz. Bir bütün olarak ülkenin silahlı kuvvetleri sayıca güçlü 
l)lduğuııdan bunlarııı bazıları ceplıe savuııması içiıı kullaııılmal ı ve ba
zıları da gerilla harekatı yürütmek ü1.ere yayılmalıdır. aııcak esas kuv
vetler her z;ımaıı düşmaııın kaı1at l:ırıı1a karşı yığılmalıdır. Savaşta ilk 
hedeı·. keııdiııi korumak ve düşınaııı yok etmektir ve bu aınaç içiıı de 
bağımsız ol:ırak ve iııisiyatill elimizde tutarak geril la savaşı ve lı<ı
reketli s..1vaş vermek ve bütüıı pasiı·. katı taktiklerdeıı k:ıçııımak ge
rekir. Sekiziııci Yol Ordusu'ııuıı gerilla savaşıyla desteklediği büyük 
sayıd:ı l)irlikler. hareketli savaş verecek olurs;ı zaı·er mut l:ıka bizim 
<>l:ıcaktır. 

Şiındi de siy:ısi ç:ılışm:ıd:ııı st)z edel im. Seki1.iııci Y l>I Ordusu'ııuıı 
Çl>k tiııemli ve ayırd edici bir başk:ı y:ıııı d:ı üç temel ilkeııin yol gtis
terdiği siy:ısi çalışm:ıdır. Biriııcisi. orduda fec>d:ıl uygulaınalarııı c>r
t:tll:ııı k!ıldırılm:ısı. dayağııı ve kül.rüıı yasaklaıım:ısı. l)iliııçli bir di
sipliıı uygulaııması ve kederiıı ve 11eşeııi11 paylaşılınası demek olaıı 
sul)ayl:u·ı:ı erler ar:ısıııdaki birlik ilkesidir: bu ilke sc>ııucu bütüıı ordu 
sımsıkı l)irleşmiştir. lkiııcisi, l1alkıı1 eıı küçük ç ık;ır111 111 hile çiğ-
11eıımesiı1i y:ısaklayaıı l)ir disipliıı sağl:ıııması. kitleler ara.'>ıııda prc>-
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pagaı1da yapılması. kitleleri11 örgütle11mesi ve silahlandırılması. ·mali 
yükleri11iı1 hafifletilmesi. orduya ve halka zarar vere11 haiı1leri11 ve iş
birlikçileri11 ezilmesi demek olaı1 . ordu ile halk arasıı1daki birlik il
kesidir. Bunu11 soı1ucu olarak ordu l1alkla sıkı sıkıya birleşmiştir ve 

• • 

her yerde iyi karşılanmaktadır. Uçüı1cüsü. düşma11 birlikleri11i par-
çalama ve savaş esirleriı1e iyi davra11ma i lkesi. Zaı·erimiz sadece as
keri harekatımıza değil. düşınaı1 birlikleri11in dağılmasıı1a da da
ya11maktadır. Düşmaı1 birlikleri11i parçalamak ve savaş esirlcri11e iyi 
davraı1mak içi11 aldığımız öı1lemler l1eı1üz elle tutulur soı1uçlar venniş 

• • 

değildir. ancak gelecekte mutlaka verecektir. Ustelik Sekizi11ci Yol 
Ordusu üç i lkedeı1 ikiı1cisiı1e uygu11 olarak. kuvvetlerini. zcırlama yo
luyla değil. çok daha etkili olaı1. halkı cepheye göı1üllü olarak gitmek 
üzere ayaklaı1dırma yö11temiyle ye11ilemektedir. 

Her 11e kadar He bey. C:ıl1ar ve Suyyua11 ile Şansi'ı1in bir bölümü 
kaybedilmişse de cesaretimizi kaybetmiş değiliz. Bütü11 orduyu dost 
ordularla uyum içiı1de hareket etmeye ve Şansi'yi savunmak ve kay
bedileı1 toprakları geri almak için sarsılmaz bir kararlılıkla savaşmaya 
çağırıyoruz. Sekiziı1ci Yol Ordusu Şansi'de direı1işi sürdürmek içiı1. 
eylemleri11i öbür Çin l)irlikleriııiıı eylemleriyle uyum içiııde yü
rütecektir: bu. savaşın bütüııü içi11 ve özellikle Kuzey Çiı1'deki savaş 
içiı1 çok öııemli olacakt ır. 

- Si:.ce Seki:.iııci Y<>I Oı·dıı.çıı'ıı ıııı bıı İ}'İ ııitelikleı·i di.�eı· Çiıı <>ı·
dıı.faı·ıııca dcı kcı:.cııı ılahifiı· nıi?  

- Elbette k:ızaııılabilir. l 924- l 927'de Gu<lmiııdaı1g birlikleri11iıı 
rulıu. Sekiziı1ci Y <>I Oı·dusu'ııuıı bugüııkü ruhuı1a büyük ölçüde bcıı
zeınekteydi. Komüııist P:ırtisi ve Gucımiııdaııg o zamaıılar yeııi türde 
bir silal1lı kuvvet örgütlemek koııusuııda işl)irliği y:ıpıyorlardı: iki 
:ılayla işe başlayarak etrallanıı:ı l)irçok asker tcıpladılar ve Ceıı Çiuııg
miııg'i yeı1erek ilk z:ıl'crleri11i kazaııdılar. Bu kuvvet ler. dal1a S<lııra bü
yüyeı·ek kolordu lıaliııe geldi ve dal1a çok askeri etkisi altıııa :1ldı: Ku
zey Seteri aııcak buı1daıı soı1ra başladı .  Bu kuvvet lerde ye11i bir rulı 
egemeııdi: geııel olarJk sul)ayl:ır ile erler arasıııda ve ordu ile lıalk ara
sıııda birlik vardı ve ordu mi lit:ııı bir devriınci rulıa s:ıl1ipti. Çiıı'de ilk 
kez uygulan:ıı1 Parti temsilcileri ve siyasi şubeler sistemi. bu silal1lı 
kuvvetleriıı çelıresi11i tamaıneıı değiştirmişti. l 927'de kurulaıı Kızıl 
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Ordu ve bugünün Sekizi11ci Yol Ordusu, bu sistemi devralmış ve ge
liştirmiştir. Bu yeı1i rul1la dolup taşan silahlı kuvvetler, 1924- l 927 
devrimi döı1emiı1de. doğal olarak siyasi görüşleriyle tutarlı savaş yöı1-
temleri kullaıldı ,  pasif ve katı bir şekilde değil, i11isiyatif kullanarak ve 
taarruza geçme art.usuyla hareket etti ve soı1uç olarak da Kuzey Se
feri'ı1de zafer kazandı. Bugüı1 savaş meydanlarıı1da işte böyle as
kerlere ihtiyacımız var. Buı1lardaı1 mutlaka milyo11larca olması11ı is
temiyoruz: böyle birkaç yüz bin kişi11iı1 oluşturduğu bir çekirdekle Ja-

• • 

pon emperyalizmini alt edebiliriz. Ulkeı1in her yanıı1daki ordulara. Di-
renme Savaşı'ndaki kahramanca fedakarlıklarındaı1 dolayı deri11 saygı 
duymaktayız: ancak verileı1 kaı1lı çarpışmalardaı1 alı11ması gerekeı1 
dersler de vardır. 

- Jcıpoıı oı·dıı disipliııi {"Ok gii{'lii oldıı.�ııııa göı·e, saı•aş esiı·/eı·iııe 
iyi davı·aıınıa sij•asetiııiz etkisiz ka/nuıyacak mıdır? Öı·ııe.�iıı, siz esiı·
leı·i bıı·akııgıııız zanıaıı Japoıı konııııaıılıgı oıılaı·ı i)/cliiı·ebiliı· ı•e .laıJoıı 
oı·dıısıııııııı biitiiııü si,•asetiııiziıı aıı/anııııı kaı•ranuı,:abiliı· , , 

- Bu mümküı1 değildir. Onlar ne kadar çok öldürürse. Japoı1 as
kerleri arasıı1da Çiı1 kuvvetleriı1e karşı o kadar çok sempati uya
nacaktır. Böyle gerçekler alt kademeden saklanamaz. Bu si-

• •  

yaset imizde ısrar edeceğiz. Orneğiı1 Japoı1 Ordusu. Sekiziı1ci Yol Or-
dusu'ı1a karşı zehirli gaz kullaı1ma niyetiı1i gerçekleştirse bile si
yasetimizi değiştiııııeyeceğiz. Zorlaı1dıkları içi11 bize karşı savaşaı1 ve 
yakalanan Japo11 askerleriı1e ve küçük rütbeli subaylara iyi dav
raı1maya devam edeceğiz. Onlara hakaret etmeyeceğiz, iki ülkeı1in 
halkları11ıı1 çıkarlarıı1ın ay111 olduğuı1u aı1lattıkta11 soı1ra 011lan serbest 
bırakacağız. Geri döı1mek istemeyeı1ler. Sekizinci Yol Ordusu'ı1da hiz
met edebilirler. Eğer bir uluslarara.<;ı tugay. Japo11yıı'ya karşı çarpışma 
cephesiı1de yer alacak olursa. 011lar bu tugaya katılıp Japo11 em
pcryalizmi11e karşı silaha sarılabilirler. 

DiRENME SAV AŞI'NDA TESLIMI YETÇILlK 
---· Aııladığınılı göı·e, .la/Joıı)·a biı· )'cıııdaıı :ı·cıı'llŞI siiı·diiı·ı·iı·keıı 

Şcııı,ghlı)• 'dcı bcıı·ı�· .5ö_vleııtil eı·i de )'Cl)'n1cıktcıdıı· .lcıp<Jll)'a'ııııı geı·{·ek 
anıllC ııediı·? 

- Bazı plaı1la.rı11da başarı elde edeı1 Japoı1 emperyalistleri. üç 
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amaca ulaşmak içi11 bir kere daha barışçı bir kisveye bürüı1ecekıir. Bu 
amaçlar şuı1lardır: ( 1 )  Ele geçirilmiş olaı1 mevzileri i lerdeki taarruzlar 
içi11 stratejik sıçrama tahtası olarak kullaı1mak üzere pckiştiııııek: (2) 
Çin'iı1 Japoı1ya'ya karşı cepl1esiııi parçalamak ve (3) Çiıı içiıı ulus
lararası destek cephesiııi parç<ıl<ımak. Bugüılkü barış söyleııtileri sa
dece ilk sis bombasıdır. Tehl ikeli olan şey, Çiı1'de düşmaı1ıı1 oyu11uı1a 
gelmeye lıazır bazı kararsız uıısurlarııı olması. haiı1leri11 ve iş
birlikçileriıı buıılar arasında ı·aaliyet göstermeleri ve Çiıı'i J<ıpoıı sal
dırgaı1larıı1a teslim etme çabasıyla lıer çeşit söyleıııiyi yaymalarıdır. 

- ,Çi::l·e bıı tehlike ııeı·e\•e ı•c1ı·c1hiliı·? , 

- Sadece iki gelişme yolu <Jlabilir: Ya Çi11 halkı teslimiyetçiliği 
ye11ecektir ya da teslimiyetçilik egemeı1 olacak ve Japoııya'ya karşı 
ceplıeııin parçalaııması ve Çiıı'iı1 k<ırgaşa içiı1e düşmesiı1e yol aça
caktır. 

- Bıııılaı·dc111 haıı.�isi daha <Jlasıdıı·? 
- Bütüı1 Çin halkı savaşın sonuııa kadar sürdürülmesiıı i istiyor. 

Eğer hakim grubuı1 bir kesimi teslimiyetçilik yoluı1u tutarsa. teslim 
olmaya11 öbür kesim doğal olarak bu11a karşı çıkacak ve halkla birlikte 
direı1işi sürdürecektir. Kuşkusuz böyle bir teslimiyetçilik Çiı1'in Ja
p<lııya'ya karşı cephesi içiıı bir talihsizlik olacaktır. Ama tes
limiyetçileriıı kitle desteğiııi kazaııamayacaklanııa ve kitleleriıı tes
limiyetçiliği yeı1ecekleri11e. savaşta ısrar edeceklerine ve zaı·ere ula
şacaklarıııa cmiııim. 

- 1·e.\·finıİ)'et{·ili.�iıı ııasıf ,\•eııilebilec·e.�iııi soı·c1bifiı· nıİ)'İnı? 
- Hem sözle. yaııi tesl imiyetçilik tehlikesiııi teşlıir ederek. hem 

de liileıı. yani teslimiyeıçi raaliyetleri durdurmak içiıı kitleleri ör
güt leyerek. Teslimiyetçiliğiıı k;ıyııağı mill i  b<ızguııculuk ya da mill i  
k<>ı ümserliktir. yaııi bazı çarpışmal<ın kaybettiği içiıı. Çiıı'iıı J<ıpoııya 
ile savaşmaya gücü kalmadığı düşüııcesidir. Ki>tümserler. başanııııı 
aııasıııııı başarısızlık olduğuııu. yaııi başarısızlıklardc:ııı alınaıı dersleriıı 
gelecekteki baş.1rılann temeli <Jlduğunu kavramıy<ırlar. Oıılar. Di
reı1me Savaşı'ııd<ıki yeııilgileri görüy<ır ama başarıları göııııüy<Jrlar: 
i>zellikle llizim yeııilgileıimiziıı içiııde zafer uıısurları taşıdığıııı. buııa 
kınşılık düşmanııı zaı·erleri11i11 de. içiııde yeı1i lgi uıısurları t<ışıdığııı ı  
gi>rcmiyorlar. Halk kitlcleriııc. savaşın mu1.aı·ıer gelcceğiııi g<>sıermek. 
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yeııilgi ve güçlükleriıı geçici olduğuııu ve bütün tersliklere karşııı sa
vaşmaya devam edersek. 1..at·eriıı bizim olacağını aıılamalarına yardım 
etmek zorundayız. Kitle temeliııden y<>k.'>uıı olan �limiyetçileriıı 
oyuııları sökmeyecek ve Japonya'ya k<rrşı ceplıe güçleııecekıir. 

DEMOKRASi VE DİRENME SAV AŞI 
- Kon1iiııisı Paı·ıisi'ııiıı pı·<Jgı·anııııa <tl<lı.�ı <<dem(Jkı·asi •ııiıı <tııl<ınıı 

ııecliı·? Bıı ,  <<SGl '<IŞ hiikiinıetİ >> ile {·elişnıe:: nıi? 
- Asla. Komüııist Partisi. <<demokratik cumhuriyet>> slogaıııııı ta 

l 936 Ağustos'uııda ortaya atmıştır. Siyasi ve örgütsel hakımdaıı hu 
sl<>gaıı şun lan it"ade etmektedir: ( 1 )  Devlet ve hükümet bir tek sııııı·a 
ait olmamalı . haiıı leriıı ve işhirlikçileriıı dışıııda Japoııya'ya karşı bü
tüıı sııı ı llarııı ittifakına dayaıımalı ve işçileri. köylüleri ve küçük bur
juvaziııin t>bür kesimleriııi içiııe almalıdır: (2) Böyle bir hükümetiıı t>r
gütsel biçiıni. gt>rüııüşte birbiriııe karşıt <>laıı demokrasiııiıı ve mer
keziyetçiliğiıı belirli bir biçimde birleşmesiyle meydaııa geleıı de
m<>kratik merkeziyetçilik olmalıdır. yaııi hükümet ayııı 1�1maııda hem 
dem<>kratik lıem de merkeziyetçi olmalıdır: (3)  Bu lıüküınet lıalka bü
tüıı gerekli siyasi t>zgürlükleri. özellikle savuııma içiıı örgütleııme. eği
tim ve si lalılaııma özgürlükleriıı i tanıyacaktır. Bu üç ııokta açısıııdaıı 
bir demokratik cumhuriyetiıı savaş hükümeti ile lıiçbir şekilde çe
l işmediği. tersiııe Direııme Savaşı içiıı yararlı devlet ve hükümet bi-

• 

çimiııiıı ta keııdisi olduğu görülebilir. 
- <<Denı(Jkı·aıik nıeı·ke::i_ı·et{·ifik ,, keııdi keııcli.�i)·fe {·eli�·eıı biı· ıeı·inı 

de.�if nıicliı·? 
- Sadece terime değil. gerçeğe de bakm<ık zoruııday11 .. Çiıı içiıı. 

her ikisi de gerekli ol<ııı dem<>kr<tsi ile merkeziyetçil ik <trasıııda a�ıl
maz bir uçurum y<>ktur. Bir yaııdaıı. istediğimiz lıükümet gerçekteıı 
lı<ılk iradesiııiıı temsilcisi olmak zoruııdadır: bütün ülkede geııiş kit
leleriıı desteğine sahip <>imalı. halk bu hükümeti desteklemekte serbest 
ve siyasetiııi etkileme k<>ııusuııda da hütüıı <>laııaklara salı ip olm<ılıdır . 

• • 

Dcmokrasiııiıı aıılamı hudur. üte yaııdaıı. yürütme gücüııüıı mer-
, 

keı.ileşmcsi de gereklidir ve lı<ılkııı talep ettiği siyasi öıılemler. se-
çimle işhaşıııa geleıı hükümete temsilciler heyeti arac ılığıyla bir kere 
iletildi mi ,  hükümet l)uııları uygulayacak ve elbet halk.ııı isteğiııe uy-
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gu11 <>larJk beı1imseı1e11 siyasete ters düşmediği sürece, bunu rahatlıkla 
yapacaktır. Merkeziyeıçiliği11 aı1lamı da budur. B ir hükümet aı1cak de
mokratik merkeziyetçi liği be11imsediği 1..amaı1 gerçekte11 güçlü olabilir 
ve bu sistem. Japo11ya'ya karşı savaşta Çi11'i11 milli savuı1ma hü
kümetince mutlaka bc11imseı1melidir. 

- Bıı, hiı· saı'aş kcıhiııe.ı·i}'fe ayııı şe}' degildiı·, de.�// nıi? 
- Geçmişi11 savaş kabiı1eleri11i11 bazılarıyla ayı11 şey değildir. 
- Şinıcli}·e kadcıı· hiç bıı tiiı· .�aı•aş kahiııesi kııı·ııldıı nııı? 
- Evet. Sava� sırasındaki l1ükümet istemleri. geı1el olarak savaşıı1 

11iteliğiyle bclirleı1eı1 iki türe ayrılabilir: Biri demokratik mer
keziyetçilik. öteki mutlak merkeziyetçiliktir. Taril1teki bütü11 savaşlar. 
11itel iklerine göre ikiye ayrılır: Haklı ve l1aksız savaşlar. Ömeğiı1. yir-

• 
mi yıl önce Avrupa'daki Büyük Savaş l1aksız. emperyalist bir savaştı. 
Emperyalist ülkelerin hükümetleri. halkı emperyalizmin çıkartan için 
savaşmaya zorladılar ve böylece halkıı1 çıkarlarıı1a ters düştüler: bu sa
v�ış. l11gilıere'deki Lloyd Gec>rge hükümeı i tipinde bir hükümet ge
rektiriyordu. Llclyd George. emperyalist savaşa karşı çıkmayı ya
saklayarak ve savaşa karşı olaı1 kamuoyuı1uı1 görüşleriııi dile getiren 
örgüt ya da dcrııekleri yasaklayarak l11g iliz l1alkıı1a baskı yapt ı. Par
lameııto ayakta kaldı, ama bir grup emperyalistin orga111 olmaktaıı ve 
savaş bütçesiııi oııaylarnaktan başka bir işe yaramadı. Bir savaşta lıü
kümeı ile h�ılk arasıııda birlik olmaması, salt merkeziyeıçil iğiıı <>lduğu 
ve demokrasiniıı hiç buluı1madığı mutlak merkeziyetçi bir hükümcıi 

• • 

dc>ğurur. Ama tarihte devrimci savaşlar da vardır. On1eği11 Fraıısa'da. 
Rusya'da ve güııümüzüıı lspaııya'sıııda. Böyle savaşlarda lıükümet lıal
kııı hoşııuısuzluğuııdan korkmaz. çüııkü b<>ylc bir savaş vermeyi eıı 
çcık lıalk ister. Halktaıı korkmak bir yaı1a. hükümeı. halkı ayak
laııdırmaya ve savaşta eıkiıı olarak yer almaları içiıı düşüııcelcriııi 
açıklamada <>ııları ces.1rctleııdirmeye çalışır. çüı1kü lıükümeı halkııı 
g<>ııüllü desıeğiııe dayaııır. Çiıı'iıı mill i  kurtuluş savaşı. l1alkı11 tam des
teğiııe salıiptir ve halk katılmadaı1 kazaııılamaz: bu 11edeıı le. de
ınokraıik merkeziyetçilik zoruııludur. 1926- 1927 Kuzey Seı·eri'ııde de 
zalerler. demokr•ıtik rnerkeı.iyeıçilik yoluyla kaz•ııııldı. Görüldüğü gi
bi. bir savaşııı •ımaçları doğrudaıı doğruya l1alkııı çıkarlarıııı yaıı
sıtıyorsa. hükümet ııe kadar demokratikse savaş da o kadar etkili bir 
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şekilde yürütülür. Böyle bir hükümeıin, halkıı1 savaşa karşı çı
kacağıı1da11 korkmasıı1a gerek yoktur: tersine hükümet, l1alkın pasif 
kalmasından ya da savaşa ilgisiz kalmasıı1daı1 korkmalıdır. Hükümet 
ile halk arası11daki ilişkiyi bir savaşın 11iteliği belirler bu bir tarih 
yasasıdır. 

- O halde , bıı hiikiin1et sistenıiııiıı kııı·ııln1ası içiıı ııe gibi ha
:ıı·lıklaı· )'Opfllll:? 

- Belirleyici soruı1, Guomindang ile Komüı1ist Partisi arasındaki 
işbirliğidir. 

- Nedeıı ? 
- Çüı1kü, son 011 beş yılda, Çiı1'de belirleyici siya<;i etken Gu-

omiı1daı1g ile Komüı1ist Partisi arasındaki i l işki olmuştur. lki parti11in 
1924- 1 927'deki işbirliği ilk devrimin zaferi ile sonuçlanmıştır. l 927.'de 
iki parti arasındaki ayrılık, son on yıldaki üzücü durumu yaratmıştır. 
Aı1cak, ayrılığın sorumluluğu bize ait değildi: Guominda11g'ıı1 bas
kısıı1a karşı dire11mek zorunda bırakıldık ve Çin'in kurıuluşunu11 şanlı 
bayrağını yüceltmekte ısrar ettik. Şimdi üçüncü aşamaya geli11miştir 
ve iki parti .  Japonya'ya karşı direnmek ve milleti kurtarmak içi11 belirli 
bir program üzeriı1de tam bir işbirliği yapmak zorundadır. Sürekli ça
balarımız sayesinde, işbirliği soı1unda ilan edilmiş bulunuyor, ancak 
soru11 iki tarafın da ortak bir program beı1imsemesi ve buı1a göre ha
reket etmesidir. Böyle bir programın eı1 ö11emli unsurları11dan biri, ye
ni bir hükümet sisıemini11 kurulmasıdır. 

- iki paı·ıiııiıı işbiı·li.�i ile yeni sistenı ııasıl kııı·ıılabiliı·? 
- Yönetim aygıtı11ı11 ve ordu sistemiııin ye11ideı1 i11şasıı1ı öne-

riyoruz. Bugüııkü acil durumu göğüslemek iç in bir geçici milli meclis 
ıoplaı1masıı1ı öııeriy<lruz. Bu meclisin temsilcileri, Dr. Suıı Yaısen'iıı 
l 924'te öı1erdiği gibi, Japo11ya'ya karşı olaı1 çeşitli siyasi partilerdeıı. 
Japoııya'ya karşı olan ordulardaı1 ve Japonya'ya karşı olaıı halk ör
gütleriyle meslek örgütleriııden uygun oraı1larda seçilmelidir. Bu mec
lis. devlet iktidarını11 eı1 yüksek orgaııı olarak milleti kurtaracak si
yasetleri belirlemeli. bir aııayasal pr<lgram beıı imsemel i  ve hükümeti 
seçmelidir. Direı1me Savaşı'ı1111 caııalıcı bir döııüm noktasıı1a ulaştığı 
görüşüı1deyiz ve aı1cak l1alk iradesini temsil edeıı. bu türdeı1 bir yetkili 
milli meclisiıı derhal toplaııma<;ıııııı Çi11'iı1 siyasi hayatıııı caıı-
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la11dırabileceğiı1e ve bugüııkü buhranı yeııebileceğine inanıyoruz. Bu, 
öııeri hakkıııd<ı Guomiı1daı1g ile görüş alışverişinde buluıımaktayız ve 
011u11 011ayı111 alacağımızı ümit ediyoruz. 

- Milli Hiikiinıeı, nıilli nıeclisin kapaııldıgıııı illııı etmedi nıi? 
- Kap<ıtmakta haklıydı. Kapatılan. Guomiı1daı1g'ın toplamaya ha-

zırlaııdığı milli meclistir: Guomindang'ıı1 belirlediği koşullara göre ku
rulaı1 bu meclis e11 ufak bir güce bile sahip olmayacaktı ve seçimi için 
izlcı1e11 yöntem. halk iradesi ile tamamen çatışma halindeydi. Top
lumu11 bütüıı kesimleriyle birlikte biz de böyle bir milli meclisi onay-

• •  

lamıyorduk. Oııerdiğimiz geçici milli meclis, kapatılaııdan esasta fark-
lıdır. Bu geçici mill i  meclisin toplaııması. kuşkusuz bütün ülkeye yeni 
bir rul1 kazandıracak. hükümcti ve orduyu yeniden inşa etmek ve bü
tüı1 halkı seferber etmek için gerekli önkoşulu sağlayacaktır. Direııme 
Savaşı'ııın lehimize dönmesi buna bağlıdır. 
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ŞANGHA Y VE TAYYUAN'IN DÜŞMESİNDEN 
SONRA JAPONYA'YA .. KARŞI SAVAŞTA 

DURUM VE GOREVLER* 

12 KaJ·ını 1937 

1 .  BUGÜNKÜ DURUM KISMİ DİRENME S AV AŞI'NDAN 
TOPYEKÜN DiRENME SAV AŞINA GEÇiŞ DURUMUDUR 

I .  Biz Japoıı empcryal izmini ıı istiia.-;ına karşı .  herhangi bir direnme 
savaşını. kısmi de <>Isa destekleriz. Çüııkü kısmi direııme. direıımeme 
durumuııdaıı dalıa i leri bir adım.dır: bir dereceye kadar devrimci bir ni
telik taşır ve aııayurduıı savunulması için verileıı bir savaştır. 

2. Buııunla bcr<tbcr. dalıa öııce işaret etmiş olduğumuz gil)İ (Parti 
kadrolarıııın bu yılın Nisaıı ayında Yeııaıı'da yapılaıı toplantısıııda. 
Partiııiıı Mayıs ayıııd<tki Milli Koııferaıısında ve Merkez K<ımitesi Si
yasi Bürosuııuıı Ağust<ıs kararıııda 1 • halkııı kitle haliııde katılımı ol
maksızııı sadece hükümetin verdiği bir kısmi dircııme savaşı. mutlaka 
başarısızlığa uğrayacaktır. Çüııkü bu tam aıılamıyla bir milli devrimci 
savaş. bir lıalk savaşı olmayacaktır. 

• Bu nıakale. Mıı<> /'..cduııg y<>ldaşın 1937 Kasını"ında. Yenan'da yaı>ıl;uı hir l'aıti k;ıd
rolan l<ıplaıııısı için l1azırladığı rapor taslağıdır. l'aıti içi11deki sağ O).Xlıtü11istler l>u tas
lağa derhal karşı çıktılar. J:kin1 193l!'de yapılaıı Alt ıncı Merkez K<>nı iıesiııiıı 6. Gc11el 
()tunıı11u11a ka<.Lır. cs;ıs <>larak. sağ sapıııan111 üsıesiııden gel i11e111edi .  
1 .  Buradıı. Çi11 K<>n1ünisl l';ırt isi Merkez Kon1ilesi Siyasi Bürosu'11uı1. Ku1.ey Şansi 'de. 
L.ocuan'da. 25 ,A.ğusıos 1 937'deki l<lplanı ısında kabul cdile11 ,, JJugü11kü J)unıı11 ve Par
ıini11 Giircvleri Uzcri11e Kar;ır••ıı giindcm1e yapılnıakıadır. Kar.ınıı ıa111 ıııeıni şöyledir: 
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( 1 )  Jap<.>11 saltlırg;111lann111 L.uguçia<>'daki askeri provokasy<>nu ve l'eypiııg ile Ti
ancin'i işgal erıı1elcri. Çi11 Seddi'11in güneyi11de kalıu1 Çi11 l<1praklıını11 geniş çapla is
t i la eınıe girişiı11leriııi11 sadece b;ışlaııgıcıdır. Onlar. şi111diden s;ıvaş içiıı ıııilli se
ferberliğe haşl;ını ı şlardı r. << l)unınıu valıiıııleşıinı1eyi hiç islL�ııcdik leri •• y<>lund;ıki 
pr<1pag;11ıdalan. yal1111.ca. g.:lc<:ekleki saldınlannı gi1.leyen hir sis perdesidir. 
(2)  Japoıı s;ıldırganlannıı1 l1ücuı11lannın ve Çin halkını11 iil"kesinin b;ıskısıyl;ı Naıı
cing lıükünıeıi s;ıvaşıııaya kar;ır vcm1eye haşlıyor. Genci savuıınıa h;ızırlıklan ve 
bazı yerlerde fiili dire11iş ş i ı1ıdiden başlanıışlır. Çin ve Japonya arasıııda l<>11yekı111 



3. B iz tam aı1lamıyla mill i  devrimci bir savaştan, bütü11 halkın ha
rekete geç irildiği bir savaştaı1. başka bir deyişle ıopyekuı1 direı1medeı1 
yaı1ayız. Çüı1kü sadece böyle bir direnme. halk savaşını yarJtabilir ve 
anayurduı1 savuı1ulması amacıı11 gerçekleştirebilir. 

4. Guomiı1d�111g t:trafıııda11 savuı1ulaı1 kısmi dire11me savaşı da milli 
bir savaş ve bel li bir dereceye kadar devrimci 11itclikte bir savaş ol-

savaş ka-çınılnıazdır. 7 ·ı·cııınıuz'da Luguçiao'daki direniş. Çin'in nıil l i  dirennıe sa
vaşıııııı başlaııgıcı olnıuşıur. 
( 3 )  Böylece Çin'iıı siyasi durunıuııda yeni bir aşaıııa. fiili di rennıe aşanıası baş
laııııştır. l)i rennıe için hıııı rlık aşanıası sona emıiştir. Şinıdiki aşanıada nıerke7j gö
rev. Direnıııc Sııvaşı 'ııda zıılcr içiıı milletiıı bütün güçlerini seferber eınıekıir. De
nıı>krasiniıı kurulııı•ısı. i>nceki aşruııada Guoııı iııd•ıııg'ın isıeksiıJ iği ve halkın ye
ıeriııce seferber edilnıenıesi nedeniyle başanya ulaşanıadı. Denıılkrasinin ku
rulnıası. Dirennıe Savaşı 'nda 1.afer ka1.ann1a nıücadelesi sırasında tanıanılannıası 
gereken bir gi>revdir. 
(4) Bu yeni ıışanıada Guılıııindang ve başka Japon aleyhtan gruplarla aranıızdalci 
farklar ve gi>rüş aynlıklan. anık bir dirennıe savaşı başlatıp başlaınıanıak ko
nusundıı değil. zaferin ııasıl ka1.111ılacağ.ı koııusuııdadır. 
(5 ) Şinıdi. s•ıvıışl•ı zafcriıı aııahıan . başlamış buluııan direnişin bütün nıilletin ka
tıldığı llir t<lpyekCın <li reruııc savaşı haliııe geti rilnıesidir. Nilıai 1.afer aııcak bi)yle 
bir l<lJ>yekCııı direıınıe s•ıvaşıyla kazanılabilir. Şiıııdi l'arı inıiz tarafından önerilen Ja
(Xlııy•ı'ya Karşı Direıınıek ve Milleti kunanııak için On Maddelik Program. Di
rennıe s,ıvaşı 'ncla kesiıı zafer ka1.anın•ı yolunu sıınıuı bir biçinıde i fade etnıekıedir. 
(6) J)ireııişiıı şi ııııtiki <luruıııuıı<la büyük hir tehlike y•ılmakta<lır. Guomin<lang'ın 
hala büıüıı halkı savaşa k•ıl ı lıııak üzere ayaklaııdımıaya isteksiz oluşu. bu tehlikenin 
es.ıs ııe<lcııi<lir. [Junuıı yeriııe s•ıv•ışı sadece hükünıcıiıı işi  <llarak gi)mıekıe. her di>
neıııcçte lıalkııı savaşa katılıııasııı<l•ın korknıakta ve huııu kısıl l•ınıakıa. hükünıet ve 
ılr<luııuıı lıalklıı sıkı h:ığlar ku nıı•ısıııı öııleıııckıc. halkın ııı illctin kunanııa ve Ja
ıxıııya'yıı kar�ı <lirenıııe ılcıııı>kr•ılik hakkını inkar et�ıekte ve yiineıinı ayı:ıı ıııda ıanı 
bir refıınıı yaı>•ır•ık <lllU hütüıı ıııillcıin nıilli savuıınıa hüküıııetine <löııüşıu nıı<·yi red
<letnıekıedir. [Ju lür (lir direnıııe savaşı kısnıi başanlar elde cdehilir. aııc•ık kesin z.1 -
fcre •ısla ul•ış:ııııaı .. ·ı·,1111 tersine. feci bir yeııilgiyle sıMıuçl•ınahilir. 
(7)  [)ireıııııe S;ıv•ı şı'n<l•ı ı.:iıl<li 7.<ı•ıllann buluıını•ısı bi rçı>k yenilg ilere. geri �-c
ki lnıelere. iç hi>lüıııııclcrc. ilı•ıııeılo.>rc. geçici ve kısnıi uzlaşııı•ılara ve bu gilli <l•ılıa 
lxışk•ı ıersliklerc yıl) •ıç•ıhilir. Bıı nc·<leııle s•ıvaşın uzuıı süreli ve çeıin <>l•ıcağı kav
raıuıı•ıl ı<lır. ı\ııı.:ak. l'•ıniıııiziıı ve llütün lıalkın ç•ıhalıırıyla. h•ışlıııııış bulunaıı di
reııisiıı en••elleri ı>ı1•ııl•ııı k•ıldır;ıc•ıoııı•ı ilcrleıııeye ve ocli snıeye <levanı e<leceu iııc "\ c- C" • C' ); C" 
iıı•ııııyııruz. IJiilüıı güçlül.. lcrin üsıcsiıı<lcn gelıııeli ve Pan iıııizin ı,;ıfer içiıı i)ııer<liğ.i 
()ıı l\1•ı<l<lclik l'rııgr•uıı'ııı gerçekleşıııcsi içiıı azinıle ıııücadele el111eliyi 1.. Buıı•ı ters 
<lüşeıı hüıüıı y•ııı lış si}''''cılcrc kesiııliklc k;ırşı çıknı•ılı .  nıilli tesliıııiyet ve cıııun yı)I 
açlığı kıır•ıııısarlık ve uıııuısuı.lukl•ı ıııücaılelc ctıııeliyiz. 
(8)  Kılıııüııisı P;ınisi üyeleri. P•ıniniıı i)ıı<lerliğin<lcki lııılk ve si lalıl ı kuvvcılerle hir
likıc. ıııüc<ı<leleııin cıı i>n safın<l•ı aktif <llarak yer alıııalı .  nıilli dircııişin �-ekirılcği ol
ıııalı ve J,ıpııııyıı'y•ı k•ırşı k itle lı•ırckeılcrini geliştinııck içiıı elleriıı<leıı gelc'llİ yap· 
111:1)1,lırlıır. !lir ıııı hile gev.şeıııl'!llcli \'e kiı lcler ar•ısı nıl•ı ı:ırııpagand•ı yaı)nıak. ıııılan 
örgülleıııek ve sil•ılıl;ıııdınıı•ık için ıek bir fır.1aı1 kaçı nıı•ıııı•ılı<lırlar. Sayılan nıil
yıııılan hul•ııı kiılclcr ıııi ll i  birleşik ceı>lıcde gerçekten örgütlendiği 1.anıan. Ja
(Xlııyıı"ya Kar�ı J)ireıııııc s.ıvaşı'ıı<la nıuılaka zafer kazaııı l•ıaıkıır. 
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makla birlikte, devrimci niteliği tam olmaktan çok uzaktır. Kısmi di
renme, savaşta kaçını lmaz olarak yeı1ilgiye götürür; hiçbir zaman aı1a
yurdu başarıyla savunamaz. 

5. Direı1me koı1usunda, Guomindaı1g'ın şimdiki tutumu ile Ko
müı1ist Partisi'ı1in tutumu arasıı1daki ilke t"arkı buradadır. Eğer ko
müı1istler, bu ilke farkıı11 uı1uturlarsa. Direnme Savaşı'ı11 doğru bir şe
kilde yöı1 lendiremeyecekler. Guomiı1daı1g'ın teky<ınlılığ1111 ortadaı1 
kaldıııııada güçsüz kalacaklar. kendi i lkeleriııdeıı vazgeçme ııoktasına 
kadar alçalacaklar ve keııdi partileriııi Gııomiııdaı1g'ııı düzeyiı1e in
direceklerdir. Bu da mill i  devrimci savaşa ve aııayurduıı savuı1ulması 
kutsal davasına karşı işleıımiş bir cinayet olacaktır. 

6. Tam aıılamıyla mil li bir devrimci savaşta, topyekun direnme sa
vaşında. Komüııist Partisi tarafındaı1 önerileıı Japoı1ya'ya karşı Di
renme ve Milleti Kurtaı ıııak İçin On Maddelik Programı ııygulamak 
ve bu programı bütüı1üyle uygulayşcak hükümete ve ordııya sal1ip ol
mak gereklidir. 

7. Şaııghay ve Tayyuan'ııı düşmesinden sonra dıırum şudur: 
( 1 )  Kuzey Çiıı'de. Guomiııdaııg'ın başrolü oynadığı düzeııli savaş 

sona ermiş ve Komüı1ist Partisi'ı1in başrolü oyııamakta olduğu gerilla 
savaşı öıı plana çıkmıştır. Japon saldırganları, Ciangsu ve Çecia11g 
Eyaletlerinde. Guomindaııg'ın çarpışma hatlarını yarmıştır. Naııcing'e 
ve Y aııgze Vadisiııe doğru ilerlemektedir. Guomiııdaııg'ın kısmi di
reııişinin uzun sürmeyeceği şimdideıı açıkça görülmektedir. 

(2) lııgiltere. ABD ve Fraıısa hükümetleri. keı1di emperyalist çı
karları açıs111daıı. Çiıı'e yardım edebilecekleri11i belirtmişlerdir; ama 
şimdiye kadar hiçbir pratik yardım yapılmamış ve bu sadece lal.ta kal
mıştır. 

(3) Almaı1 ve 1talyaı1 faşistleri . Japon emperyalizmiı1e yardım et
mek için ellerinden geleı1i yapmaktadırlar. 

(4) Guomindang. kısmi dire11işi yürütürkeı1 dayandığı tek parti dik
tatörlüğüııde ve halk üzerindeki zorba yö11etim iııde hala köklü bir de
ğişiklik yapmak istememektedir. 
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Bu madalyonuıı bir yüzüdür. 
Öteki yüzü ise şöyledir: 
( 1 )  Komüı1ist Part isi'ı1in ve Sekizi11ci Yol Ordusu'ı1uı1 siyasi etkisi 



her ya11a l1ızla yayılmakta ve buı1lar ((milleti11 kurtarıcıları>> olarak ül
keı1i11 her yeriı1de alkışlaı1m:ıktadır. Komüı1ist Part isi ve Sekizi11ci Yol 
Ordusu. J apoı1 saldırgaı1ları111 durduı ıııak. Merkezi Ovalara ve ku
zeybatıya l1ücumları111 öı1lemek ve bütüıı ülkeyi s:ıvuıımak içiı1 Kuzey 
Çi11'de gerilla savaş1111 sürdürmeye kararlıdır. 

(2) Kitle l1areketi bir adım daha ilerlemiştir. 
(3) Milli burjuvazi scıla kaymaktadır. 
(4) Guomiı1daııg içiııde reı·omılan destekleyeıı güçler ge

lişmektedir. 
(5) Jaıxı11ya'ya karşı mul1alefeı ve Çiı1'e yardım hareketi dünya 

halkları arası11da yaygıı1laşmaktadır. 
(6) Sovyetler Birliği. Çiıı'e fiileı1 yardım yapmaya l1a

zırlanmaktadır. 
Bu da madalyo11uı1 <>teki yüzüdür. 
8. Buı1daı1 dolayı. şimdiki durum. kısmi dire11işte11 topyekfıı1 di� 

reı1işe geçiş durumudur. Kısmi direniş uzuı1 süremez. topyekfıı1 direııiş 
ise heııüz başlamamıştır. Biri ııdeıı öbürüııe geçiş arasındaki süre. teh
likelerle doludur. 

9. Bu d<>ııemde Çiıı'iıı kısmi direııişiııiıı gelişınesi şu üç yöııü iz
leyebilir: 

Biriııcisi. kısmi direııişiıı bitmesi ve yerini topyekfııı direııişiıı al
ması. Milletiıı çoğuııluğııuıı isteği budur. aııcak Guomiııdaı1g bu kc>
ııuda lıalfı kararsızdır. 

lkiııcisi. silalılı direııişiıı bitmesi ve yeriııi teslimiyet iı1 alması. Ja
ıxııı saldırgaıılaıııı ııı. işbirl ikç ileriıı ve Japoıı yaıılısı uıısuı·larııı isteği 
budur. ama Çiıı halkıııııı çoğuııluğu buııa �ırşıdır. 

Üçüııcüsü. Çiıı'de silahlı direııişiıı ve ıeslimiyetiıı bir :u·ada v:ır ol
m:ısı. Bu Jaıxııı s:ıldırgaıılarıııııı. işbirlikçileriıı ve Jaıxııı yaıılısı u11-
surlarııı . ikiııci y<>ııde ilerlemeyi cıl:ıııaksız buldukları zaınaıı . Çiıı'i11 
Japcıııya'ya k:ırşı ceplıesiııi p:ırçal:ımak içiıı giriştikleri eııtrik:ılarııı sc>
ııucu olarak cırtaya çık:ılıilir. Şimdi oıılar. buıı:ı hcıızer bir şeyler 
tezgfihl:ımaktadırlar. Bu tel1l ike gerçekteıı çok ciddidir. 

10. Şiındiki duruın:ı b:ık:ırak lıüküın verecek cılursak. tes
liıiıiyetçiliğiıı k:ıza11m:ısıııı <>ııleyeı1 yurtiçi ve uluslararası etkeı1ler üs
tü11 durumd:ıdır. Bu etkeı1ler şuı1l:ırdır: Japoı1ya'ıı111 Çiıı'e savaşmaktaıı 
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başka seçeı1ek bırakmayan. Çiı1'i boyuı1duruğu alt111a alma siya'letinde 
ısrarı: Komüı1ist Partisi'ı1i11 ve Sekizinci Yol Ordusu11u11 varl ığı: Çiıı 
lıalkıııııı istekleri : Guomiııdang üyeleriııiıı ç<>ğuııluğuııu11 istekleri: İıı
giltere. ABD ve Fraıısa'ı1ıı1. çıkarları11ııı. Guomi11daı1g'ı11 teslimiyeti 
yüzüııdeıı bclzul:ıc:ığı kaygısı: Sovyetler Birliği'ı1in v:ırlığı ve Çiıı'e 
yardım siyaseti: Çiı1 h:ılkı11ı11 Sovyetler Birliği'ııe bağladığı (temelsiz 
olmayaıı) büyük umutlar. Bu etkeı1leriı1 doğru ve uyumlu bir şekilde 
kullaııılması teslimiyetçil iği ve bölüıımeyi <>ıılemekle kalmayacak. ay
ııı zamaııda. kısmi direııişiıı ötesiı1deki her ilerlemeııiıı öııüı1e çıkacak 
eııgelleri de ortadaıı kaldıracaktır. 

1 1 .  Bu ııedeııle. kısmi dircııişteı1 tc>pyekun dircııişe geçme ol:ısılığı 
vardır. Bu amaç içi11 mücadele etmek. bütüıı Çiı1 komüııistleri11i11. Gu
omi11da11g'ıı1 bütüı1 ilerici üyeleriııin ve bütün Çiıı lı:ılkııı ııı acil gö
:evidir. 

12 .  Çiı1'iıı Japoııya'ya karşı m ill i  devrimci savaş ı. şimdi ciddi bir 
buhraıı ile karşı karşıyadır. Bu  buhran uzayabilir ya da <>ldukça çabuk 
giderilebilir. İçte belirleyici etkeııler. Guomiııdang-komünist işbirliği 
ve Guomiı1daııg'ııı siyaseti11i11 bu işbirliğiııe dayaııarak değişmesi ile 
işçi ve kt>ylü kitleleriııiıı gücüdür. Dışta ise bclirleyic ·: etkeıı Sc>vyetler 
Birliği'ııiıı yardımıdır. 

1 3 .  Guomiııdaı1g'da siyasi ve örgütsel rcfclrm. lıem gerekli l1em de 
� � 

mümküııdür. � Buı1uı1 temel nedeııleri. Japon baskısı. Çiıı Komüııist 
Partisi'ııiıı birleşik ceplıe siyaset i.  Çiıı lıalkıııııı istekleı·i ve Gu
omiı1daı1g içiııde yeni güçleriıı gelişmesidir. Görevimiz. hükümet ve 
ordudaki reformuıı ıemeliııi <lluşturacak <>laıı Guom iı1d:ıııg'cJaki bu re
form için çalışın:ıktır. Kuşkusuz bu reform Guc>miııdaııg Merkez Yü
rütme K<>tn iıcsi'ııi11 oııayıııı gercktirıııekıedir ve bizler yalııızca öı1e
rilerde buluıım:ık duı·umuııdayız. 

2 Gu<•nıiııd;uıg ve Ç;ın K<ıyşck. l)ircıınıc S;ıvaşı'nııı b;ışlangıç diiııcııı indc. lıalkııı b;ıskısı 
ııl>tlcniylc çeşitli rcft,nııl;ır uygul;ıy;ıc;ıkl;ın k<•nusund;ı <lc f;ıl;ı rc;ı siiz verdiler. aııc;ık ver
dikleri söıJcrdcıı pek çal)IJk diindülcr. Gu<•ıııindang"ın. bütün halkın istedii).i rcf<>mıl•ırı 
y;ıpııı;ısı .. <>l;ısı lığı gc rı;<·k lcşıııl·di. Ma<• 7,cduııg y<•ldaşın dalıa s<�ıra << Ktlal is y• �ı lıü-
11ünıcı i Uzcriııe•' tle ,;iylL-<liği gil>i: 
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Kt>nıiiııistlcr vc dcıııt>kr;ıtl;ır d;ı tl;ılı il <>lııı;ık üzere hütüıı h;ılk. ülkcniıı tclılikc İ\' İııdc 
VC lıalkııı Ct>şku dtllll tı!duğu hir sır;ıda (;U<llllİ ııd;ıng hükü111ctİ11İ11 tlcnttıkr;ıtik rc
ft>nııl;ır y•ıııııı;ı vc Dr. Suıı Y;ılscıı'in dcvrinıci Uç ! laik llkcsi'ııi uygulaııı;ı fır· 
satıııd•ın yararlaııa<·ağıııı içtcıılikl<· uıııuyordu. Aıııa üıııitlcr boş;ı çıktı. ( llkz. Mat• 
7J.:duııg . .  �c·çıııc· ı,·.\·c·ı·/ı:ı·. Cilt 111. K•ıy ııak Yayııılan. lsı;ıııhul. 1 992) 



14.  Hükümette refonn yapılmalıdır. Geçici milli meclisin top
laııinasıııı öııeı ıııiştik: bu da gerekli ve mümküııdür. Kuşkusuz bu re
t"<>rm da Guomiııdaııg'ııı oııayıııı gerektirmektedir. 

1 5 .  Ordud:t relorm gtirevi.  yeııi ordularııı kurulmasındaıı ve eski 
ordularda rcl"orm yapılmasıııd:ııı ibarettir. Eğer. altı ila oıı iki ay içiııde 
yeııi bir siyasi rulıla dolu 250-300 bin kişilik yeııi bir ordu ku
rulabilirse. J;ıpc>ııya'ya karşı savaş alaııındaki durum düzelmeye baş
layac;tktır. Böyle bir ordu. bütün eski orduları etkileyecek ve onları 
keııdi çevresiııde t<>pl:ıyacaktır. Bu. Direııme Savaşı'ııda stratejik kar
şı-ta;ırruza geçişiıı ;ıskeri tcmeliııi hazırlayacaktır. Aynı şekilde bu re-
1.<>rm da Guonı iııd;ıııg'ııı oıı;ıyıııı gerektirmektedir. Sekiziııci Yol Or
dusu l1u reı·ornı süreciııde örııek bir rol oyııamalıdır. Ve Sekiziııci Yol 
Ordusu da geııişletilmelidir. 

i l . HEM PARTi iÇiNDE HEM DE BÜTÜN ÜLKEDE 
TESLi Mi YETÇiLi KLE MÜCADELE EDiLMELiDiR 

Parti İçinde Sınır Teslimiyetçiliğine Karşı Çıkalım 
1 6. l 927'de Ceıı Du-siu'ııuıı teslimiyetçil iği. devriıniıı yeııi lg isiııe 

y<ıl açtı. K:ıııla yazıları l)u ıarilıi dersi. Partimizlıı lıiçbir üyesi uııuı
mamalıdır. 

1 7. Gu<ııniııd:ıııg'ııı J;ıpoııya'ya karşı heııüz direııişe başlamamış ol
ması ııedeııiylc. Luguçia<ı Olayı 'ııdaıı öııce Part iııiıı Japc>ııya'ya karşı 
milli birleşik ceplıe dizisi içiıı Parti içiııdeıı geleıı esas -tehlike << SOi>> 
opc.ırtüııizın . y:ıııi kap;ılı-k;ıpıcılık idi. 

18 .  Guoıni ııd;ıııg'ııı J:ıpcıııya'ya k;ırşı direııişe başlamış <>iması ne
deııiyle. Luguçi;ı() Ol;ıyı 'ııd;ııı bu yaıı;ı Part i içiııdeki es.ıs telılike ;ırt ık 
<< s<ıl>> k;ıpalı-k;ıpıcıl ık <leğil . s;ığ <>r<>rtüııizm. yaııi ıesliıniyetçilik ol
muştur. 

1 9. Dalı;ı Nisaıı ayıııda P:ırti k;ıdr<ıl:ırı ııııı Y eıı:ııı l<ıplaıı tısıııda ve 
geııe M:ıyıs ayıııd:ı P:u·ı i  Milli K<ııı tcr:ııısı'ııda ve özellikle Ağustos 
:tyı ııda Merkez Koınitesi Siy;ısi Büro l<>plaııt ısıııda (Lucuaıı l<>pl:ıııtısı) 
aş:ığıdaki s<>ruyu <>ı·tay:ı :ıtınıştık: Birleşik ceplıede . prolet:ırya mı bur
juv:ıı.iye öııcülük edecek. y<ıksa burjuvazi ıni proletary:ıya'? Gu
omiııdaııg mı  K<ıın üııist P:ırtisi'ııi keııdi saı·ııı:ı çekecek. y<>ksa Ko-
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müııist Partisi mi  Guomiı1dang'ı? Bugünkü somut siyasi görev açı
sı11dan bu sorunuı1 aıılamı şudur: Guomindang, Japo11ya'ya Karşı Di
reı1me ve Milleti Kurtarmak lçi11 011 Maddelik Program düzeyine. Ko
münist 'Partisi'ni11 savuııduğu topyekı111 direnme düzeyi11e mi çı
karılacaktır? Yok.<ia. Komüııist Partisi . Guomindaııg'ın toprakağalan 
ve burjuvn diktatörlüğü düzeyi11e. kısmi direııme düzeyiı1e mi dü
şürülecektir? 

20. Soruyu nedeı1 böylesiı1e kesiıı koymamız gerekiyor? Bunuıı ya
:ı ıtı şudur: 

B ir yanda. Çin l)urjuvazisiııi11 uzlaşma eğilimi: Guomiı1daı1g'ın 
maddi gücünüıı üstüıılüğü: Guomiı1daı1g Merkez Yürütme Komitesi 3.  
Genel Oturumuııu11 Komüııist Partisi'ııe iftira ve hakaret dolu ve <<sııı ıf 
mücadelesine soıı>> diye haykrra11 bildirisi ve kararları: Guomindaııg'ın 
<< Komüııist Partisi'ı1i11 teslim olması>> için duyduğu özlem ve bu amaç
la yaptığı gcııiş propagaııda: Çaıı Kayşek'in Komünist Partisi'ııi de
ııctim alt ıııa alma çabalan: Guomindang'ın Kızıl Ordu'yu ve Japon 
aleyhtarı demokratik üs bölgeleriııi sııı rrlama ve zayıflatma siyaseti: 
Guomindaııg'ııı Temmuz ayıııdaki Luşaıı Eğitimi Kursuııda3 

<<Pire11me Savaşı süresince Kc>müııist Partisi'nin gücünü beşte iki ora
nıııda ıualtmak>> içiıı lıazırlaııaıı plaıı: Guomiı1daı1g'ııı. komüııist kad
roları şölıret. servet. şarap ve kadıı1 vaatleriyle baştaıı ç ıkarma ça
baları: (Çang Nayçi taraı·ıııdaıı temsil edilen4> bazı küçük burjuva r:ı
dikalleriııiıı siyasi teslimiyetçiliği: vb. vardır. 

Öte yaııda. komüııistler arasıııdaki teorik düzey ı·arklılıkları: Parti 
üyelerimiziıı çoğuııuıı Kuzey Selcri sırasıııda kazanılaıı iki parti ara
sıııdaki işbirliği deııeyiııdeıı yoksuıı olması: Parti üyeleriııiıı büyük bir 
kısmıııııı küçük burjuva kökeııli oluşu: l)azı Parti üyeleıiııiıı çetiıı mü
.ca<lcle lıayatıııa dev:ım etmedeki isteksizliği: birleşik cepl1ede· Gu-

] .  Luşaıı ·E�i:inı Kursu. Ciangsi L:yalcı iııdc L..uşan'da. gerici rejinıin çekirdeğini <lluş
ıunııak üzere Guo111iııd<ıı1g l'<ırtisi'nin ve lıüküı11elinin yüksek ve orta dereceli n1e
ıııurlanııı eğiııııek için Ç<ııı Kayşek l<ırafıııd<ııı kuıulnıuşıu. 
4. Çaııg Nayçi . '' sıralar <<d<ılı<ı az çağn ve dalıa ç<>k i'ıneri>• yapnıayı savunuy<lrdu. Ancak 
Gu11111 i 11dang bir baskı siy<ıseıi  izlcdiğiııdeıı. Guoıııindang'a sadece <<Öneri>•de bu
luı1n1aı11n yaran <>l11ı<ıy<ıc<ıkı ı .  Ciu<ınıiııd<ıııg'<ı karşı nıücadelc y'ıluııda oııl<ın ayak
l<ıııdınıı:ık içiıı d<>ğrud:uı kiılclere çağnl:ır yapılııı<ılıydı. Aksi halde, Japonya'ya k<ırşı sa
vaşı dev<ıııı eııimıek ya da Gul1!11iııdang gericiliğiııe karşı dirennıck nıünıküıı olaıııazdı.  
Çaııg Nayçi llU ıtılklada yaııılıyordu ve 7-<ıııı:ıııl<ı lıaıasını anladı. 
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omiı1daı1g ile ilkesiz bir şekilde uyuşma eğilimi; Sekiziııci Yol Or
dusu'ı1da yc11i tip bir savaş ağalığı eğilimiııiıı ortaya çıkması: Gu
omiı1dang hükümetiı1e komüııistleriıı katılma soru11uı1uıı ortaya çık
ması: Japon aleyhtarı demokratik üs bölgelerinde aşın uyuşma eği
liminin ortaya çıkması; vb. vardır. 

Yukarıda açıklanaı1 ciddi durumun ışığıııda. kimiıı öııderlik ede
ceği sorusuı1u kesi11 bir şekilde ortaya koymalı ve teslimiyetçiliğe kar
şı kararlı bir şekilde savaşmalı y.ız. 

2 1 .  Birkaç aydaı1 beri ve özellikle Direnme Savaşı'ııııı patlak ver
mesiııden bu yaı1a. Merkez Komitesi ve her kademedeki Parti ör
gütleri. var olaı1 ya da olası bütüıı teslimiyetçi eğilimlere karşı kesiıı 
ve sert bir mücadeleye girişmiş. bunlara karşı gerekeıı çeşitli ön
len1leri almış ve olumlu soııuçlar elde etmiştir. 

Merkez Komitesi, komüııistlcrin hükümetc katılması sorunu hak
kında bir karar tasarısı5 yayııılamıştır. 

Sekiziı1ci Yol Ordusu'ııdaki yeııi savaş ağalığı eğilimiı1e karşı bir 
mücadele başlat ılmıştır. Bu eğilim. Kızıl Ordu'ı1un adıı111ı de-

5. Burada. 25 Eylül 1937'de lıazırlanan «Kt11ııünist Partisi'nin �lükünıeıe Kaıılıııası Ko
nusuııda Çin Koıııüııisı Partisi Merkez Koıııiıesi'nin Karar Taslağı>> kastcdilnıektedir. 
Metin aşağıda verilnıişıir. 

( 1 )  Jııpı.>nya'ya kıırşı savaşııı şiııı<liki duruııı bülün ulusu tenısil e<leıı bir birleşik cep
he hüküıııeıinin derlıııl kurulıııasıııı gerekıimıcktedir: çünkü, ancak böyle bir lıü· 
künıcı Jaıxlfıya'yıı k;ırşı ıııilli devriıııci savaşı eıkili bir şekilde yönelebil i r  ve Japon 
enıperyalizıııiııi alı edebilir. K<mıünisı l'artisi böyle bir hükünıeıc kaıı lıııaya. yani 
hüküıııeııe d<><Jrud:ın ve resnıi olar:ık idari s<ırunıluluklar alnı:ıya ve faal r<>l <>y
nanıaya hıızır<lır. Anı:ı Oiiyle bir hükünıet hc"11Üz y<>klur. Bugüıı vıır <>lan ()u
<lfıı indang'ııı ıck part i  dikıaıiirlüğü hüküıııetidir. 
(2)  Çiıı K<>nıüııisı l'artisi lıüküıııcıe. ııııcıık bu hüküıııct. Gu<>nıiııdaııg'ııı tek ı>ıırti 
diktaliirlüğüııdeıı çık;ırak bütüıı ıııilleıin birleşik ceplıe hükünıeıiııe <liiııüşıüğü 7.a
ıııaıı. y;ıııi şiııı<liki (;u,ııııiıı<lı.ıng lıüküıııc ı i .  (a ) l'artiıııizce iitıcrilen J;ııxMıya'ya K;ırşı 
l)ircıııııe ve Millcıi Kurt;ınıı;ık lçiıı Oıı M;ı<l<lelik Pr<ıgraııı'ııı esaslanııı k;ılıul eder 
ve <>ııa uyguıı bir idari ı>r<ıgr;ııııı }'Ürürlüğe k<ıyıırsıı. (h)  hu 111"<><,?rjıııııı yü· 
ıiiıülıııcsiıı<le ç;ıl-.,ı giisterir ve içıeııliğiııi k;ııııı lars;ı ve kesiıı S<>ııuçlar al ı rs;ı ve (c) 
K<>ıııüııisı l':ırtisi iirgüıleriııin y;ısal <>l;ır;ık var <>lıııalanıııı iziıı verir ve K<lflıüııisı 
l'artisi'ııi11 kitleleri scl'crbcr ctn1c. ilrgü1J..,�1c ve cğitn1e ilzgürlüğ.üıtü güvcıtce �ıltına 
ıılırs;ı kaııl;ılıi lir. 
( .l )  l'arti  Merltez K<ııııiıesi. Merkezi I lüküıııelc k;ılı lıııay;ı karar venııc<leıı iiııce. K<>
ıııüıı isı P;ıı1 isi üyc•lcri. kural o(;ır;ık. ıııcrkezi ya da yerel lıüküıııc"I İtı idari <>rganlarıııa 
hağlı i<l;ııi k<11ııiıclcrc. k<llıseylcre yıı d;ı lıiçbir yerel lıüküıııeıe k:ııı lııı;ııııalıdır. Çün
kü lıi>yle bir k;ıtılııı;ı sııdece Koıııünisı l'artisi 'ııin ayırt edici iizclliklcriııi bu
l;ın ıkl;ışı ınr. Gu<ııııind;ıııg'ııı dikıaı iirl üğüııü U7.ıııır ve bir hirleşıııiş denı<ıllrjı ik  lıü
künıeıi gcrçckleşıinııc ç;ıbasını güçlcııdinııck yerine. t>ııa eııgcl olur. 
(-1 )  lluııuııl;ı birlikle K<lllıüııisı P;111 isi üyclc·ri. eski yiiııeıicilerin eskisi gibi hüküııı sür-
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ğiştirilmesinden bu yana, Komüııist Partisi önderliğiııe tam olarak uy
mada isteksiz davra11a11, bireysel kahramanlık eğilimiııi geliştireıı. Gu-

• 

omindang tarafıı1daı1 verilen görevlerden (yani memur olmaktan) gu-
rur duyan kişilerde görülmektedir. Bu tür yeni savaş ağalığı eğilimi, 
t ıpkı dayak ve hakaret. disipliııe uymama vb. şeklinde kendini gös
tereıı eski savaş ağalığı eğilimiyle ayııı köke (Komüııist Part isi'niıı. 
Guomiı1daı1g derekesine düşürülmesi) sahiptir ve aynı soııuca (kit
lelerin uzaklaşmasıııa) vanr: bu, özellikle tehlikelidir. çünkü Gu
omindang-komünist birleşik cephesi döneminde <>rtaya çıkmaktadır ve 
bu nedcıılc de özel bir dikkati ve kararlı bir mulıalefeti ge
rektiı ıııektedir. Guomindang müdahalesi sonucunda kaldırılan siyasi 
komiserler sistemi ve sonradan geııe aynı ııedenle <<siyasi eğitim da
ireleri>> diye adlandırılan siyasi şubeler sistemi yenideıı kuruldu. 
<<Dağlık bölgelerde. inisiyatifin elimizde olduğu bağımsız gerilla sa
vaşı>> yeni stratejik ilkesiııi başlattık ve ısrarla yürüttük. Böylece Se
kiziııci Yol Ordusu'nun savaş görevleriniıı ve öbür görevlerinin ba-
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ntelerinin intk:insız olduğunu anladıktan ve genellikle K<>ntünist Partisi'nin si
yasetlerini uygulantayı i stedikleri: K<mtünist Partisi'nin açıkça faaliyet gi'ıs
temtesinin serbest olduğu ve heııı halkın hent de hüküntetin gözünde bugünkü acil 
duruntun kontünistlerin katılmasını bir zorunluluk haline getirdiği savaş alanlan gi
bi bazı bölgelerde yerel büküntetlere katılabilirler. Bu, Japon işgalindeki bölgeler 
için daha da geçerlidir. Böyle yerlerde Koııtünist Partisi. Japonya'ya karşı birleşik 
cephe hükünıetleriıtin örgütleyicisi olarak açıkça öne çıkntalıdır. 
(5)  K<>ntünist Partisi resnten lıükünıcte katılnıadan önce Parti üyeleri. bütün Çin 
milli meclisi gibi tenısili kurallara. deıtt<>kratik bir anayasayı ve ntilleti kurtamıak 
için gerekli siyasetleri tartışınak an1acıyla ilke olarak katılabilir. llu bak1111dan K<l
nıüıtist P;ırtisi kendi üyelerini bu gibi nıeclislere seçtimıek ve bu nıeclisleri halkı se
ferber etnıek, Parti et rafında toplanıak ve birleşmiş bir denı<>kratik hükünıet in ku
rulntasını teşvik etmek için Partinin gi>rüşlerini yayan birer f<>runı ol;ır.ık kullannıak 
yoluııda çaba harc;ııııalıdır. 
(6) Kesin bir ortak pr<lgram ve n1utlak eşitlik ilkesi <llduğu takdirde, K<>nıünist Par
tisi Meıkez K<llltitesi ya da yerel k<>llan, Gu<>ıııiııdang Meıkez Yürütıııe Konıitesi 
ya Ja yerel k('Jlltutanlıklan ile, birleşik k<>nıiteler (yani ıııilli devrinıci birlikler. kitle 
h;ıreketleri komiteleri ve savaş bi)Jgeleriııde seferberlik k<lıııitclcri) gibi birleşik 
ccı>hc örgütleri kurabilir, K<>nıüııist Partisi bu tür ortak fa;ıliyetler yoluyla Gu
oıııiııdang ile işbirliğini sağlanıalıdır. 
(7)  Milli Devriıııci Ordu'nun b.i.r parçası <ılarak Kızıl Ordu'nuıı ;ıdıııııı dcğişti rilnıesi. 
kızıl siyasi iktidar orgaııının Ozel Bi)Jgc l lükünıctine di'ıııüşıııesi ile birlikte. buıı
);ınıı tentsilcileıi. k;17�1ııdıklan yasal statüden d<>l;ıyı. Japoııya'ya karşı direııişc ve 
ıııilletiıı kurtuluşuna yardını eden bütüıt askeri i>rgütlcrc ve kitle örgütlcriııc k;ı
t ı labi lirler. 
( 8 )  liski adı ile Kızıl Ordu'da ve bütün gerilla biriııılerinde, Koıtıünist Partisi'ııiıı 
ıtıutl;ık bağıııısız önderliğiıti korunı;ık kesiıtlikle gereklidir ve k<lntüıı istler bu ilke 
s<lruııuııda hiçbir kararsızlık göstcnııeııtelidirlcr. 



şarısını esas olarak güvence altıııa aldık. Guomindang'ııı, üyelerini.  
Sekizinci Yol Ordusu'ııa kadro olarak göndenne isteğini reddettik ve 
Komünist Partisi'ııiıı Sekiziııci Yol Ordusu'na mutlak önderliği il
kesiııi savuııduk. Ayııı şekilde. Japon aleyhtarı devrimci üs böl
gelerine <<birleşik cephede bağımsızlık ve inisiyatil.>> ilkesini getirdik. 
<<Parlameııtarizm>>6 (elbette Çiıı Partisinde var olmayan İkinci En
tenıasyonal parlamentarizmi değil) eğilimlerini düzelttik: ayrıca hay
dut lara. düşman casuslarıııa ve sabotajcılara karşı mücadelemizde ıs
rar ettik. 

Siaıı'da Guomiııdaııg'la arJmızdaki ilişkilerde ilkesiz uyuşma eği
limleriııi düzelttik ve kitle mücadelesiııi yeniden geliştirdik. 

Doğu Gansu'da genel olarak Siaıı'da yaptıklarımızı yaptık. 
Şaııghay'da Çaııg Nayçi'niıı . <<daha az çağrı, daha çok öııeri>> çiz

gisini eleştirdik ve milli kurtuluş hareketi çalışmasında aşın uyuşma 
eğilimiııi de düzeltmeye başladık. 

Güneydeki gerilla bölgeleriııde buıılar. Guomindang ile on yıll ık 
kanlı savaşımızııı kazançlarıııııı bir bölümünü. Japonya'ya karşı milli 
devrimci savaşımızın güney eyaletleriııdeki stratejik kalelerini ve Gu
omindaııg'ııı S iaıı Olayı'ndan soııra bile <<kuşatma ve bastıııııa>> ile yok 
etmeye ve hatta Luguçiao Olayı'ııdaıı soııra da daha yeni olaıı <<kaplanı � 
dağlardaıı tu1.ağa çekme>> yöııtemi ile zayıflatmaya çalıştığı kuv-
vetlerimizi temsil etmektedir ( 1 )  Koşullar ne olursa olsun dikkate 
almadaıı kuvvetlerimizi bir araya toplama konusuııda (ki bu. Gu
omindang'ın bu kaleleri yolıı: etme amacıııa uyar) uyaııık olmak. (2) 
Guomiııdaııg'ııı �örevlendirdiği kişileri reddetmek ve (3)  Bir başka Ho 
Miııg Olayı'ııa (yaııi Guomiııdaııg tarafıııdaıı çevrilip si
lalısızlaııdırılma telıl ikesiııe) karşı uyaııık buluıırJl:!lk içiıı özel bir dik
kat gösterdik. 

6. Burada «parlan1c11ıarizııı•• ile. nazı P;ırt ili yold:ışların dcvriıııci üs n.:;lgeleri11dcki ii
yasi iktidar sisıen1iniıı. yani halk ıenısilciteri nıeclisleri sislL'lllinin bir tıurjuva par
lan1cnıcr sisıen1i haline gel i rilnıesi k<ıııusuııdaki önerileri kasledilıııekıedir. 
7. Ho Ming ()layı,  Japonya'ya karşı savaşın patlak vemıesinde11 sonra tıl111uşıur. Ekin1 
1934'ıc Merkezi Kızıl Ordu kuzeye dıığ.ru hareket eııiğ.iııde. Kızıl Ordu'ııwı gerilla tıi
rinıleri geride kaldı ve sekiz güııey eyaleıi11in. yaııi Ciangsi. Fucicn. Guaııgduııg. l luııaıı. 
Hubcy. l lenan. Çeciang ve Anhuy'un tııı dört bi;lgcsinde. çıık zı.ır koşullar alıınd;ı gerill;ı 
savaşı sürdürdüler. Japoııya'ya karşı savaş b.�şladığ.ı za111aıı tıu birinıler. Çin Ktıı11üı1isı 
Partisi  Merkez Konıilesi'nin ıaliı11;11lan11a uyarak iç savaşın durdurulıııası içiıı Gu<»ıı in-

69 



Haftalık Kuı·ıııluş8 dergisinde bc11imsediğimiz tavır. ciddi ve öl
çülü eleştiri tavrı olmaya devam etmiştir. 

22. Kısmi direnişi topyekı111 direı1işe döı1üştürmek içi11 <>lduğu ka
dar. silahlı direı1işte ısr.ır edebilmek ve nihai zaferi kaza11mak içiıı de. 
Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Ceplıe'ye sarılmak. onu geı1 işletmek 
ve güçlendirıııek gereklidir. Guomiı1dang-komünist birleşik cephesini 
sekteye uğratıcı görüşler kesinlikle hoş görülmeyecektir. <<Sol>> kapalı
kapıcılığa karşı hala uyaı1ık olmalıyız. Ama buı1un yaı1ında bütü11 bir
leşik cephe çalışmalarım ızda bağımsızlık ve i11isiyatif ilkemize sıkı sı
kıya sarılmalıyız. Guomiı1dang ve öbür partilerle birleşik cephemiz, 
kesiı1 bir programı11 uygulanması temeline dayanır. Bu temel ol
maksızı11 birleşik cephe de ol:ımaz. böyle bir durumda işbirliği ilkesiz 
olur ve tcslimiyetçiliği11 bir il"adesi haline gelir. Bu 11edeı1le. Ja
ponya'ya karşı milli devrimci savaşı zafere götürmeni11 yolu <<birleşik 
cephede bağımsızlık ve iııisiyatif>> ilkesiı1i açıklamak. uygulamak ve 
savu11maktır. 

23. Bütün buı1lardaıı amacımız nedir'? Bir bakıma. amacımız ka
zanmış olduğumuz mevziyi elde tutmaktır. çüı1kü bu mevzi bizim stra
tejik l1:ırcket noktamızdır ve buııuıı kaybedilmesi lıer şcyiıı soı1u de
mektir. Ama başlıca amacımıı .. elde edileı1in kapsamı111 daha da ge
ııişletmek ve <<Japon empcryalizmiııi yıkmak için milyonlarca kitleyi Ja
p<>ı1ya'ya Karşı Milli Birleşik Ceplıe'ye ka1,aı1mak>> olumlu hedeliııi ger
çekleştinnektir. Kaı.aı1dığımız yeri elde tutmak ile geı1işletmek. 
birbiriı1e ayrılmaz bir biçimde bağlıdır. Soı1 birkaç ay içiı1de küçük bur
juvazi11i11 sol k:ıııadıı1111 birçok meı1sul)u bizim etkimiz altıı1da birleşıniş. 
Gu<>miı1daı1g kampında ycııi güçler ortaya çıkmış, Şaıısi'de kitle mü
c:ıdelesi gelişmiş ve P:ırti örgütlerimiz birçok yerde geı1işlemiştir. 

d:uıg i le gi>riişnıclerc b.1şladıl:ır ve kendileriııi ıek bir ordu (yaııi .  daha s<�ıra Yaııgze Ir
nı:ığ ıııın güııcy ve kuzey kıyıl;ınnd;ı J:ıııonlarla inalla çarpışan Yeni Diirdüııcü Ordu) lıa
liıı<lc i'ırgüıleycrck Jap<Jnya'y;ı karşı direniş içiıı cepheye harckeı cııiler. Aıııa Ç;ııı Kay· 
şek hu giiriişnıclcr<leıı gerilla tıirinıleriııi <>rt:ıdaıı kaltlımıak anıacıyla yar:ırlaıınıa k<>ıııp
l<>suııa giri�ıi. l lo Miııg. oıı di'ıı1 gerilla alaııınd:ııı biri <>laıı Fukieıı Gu:uıgıung sıııır biil
gesiııdeki geri lla  i>ııderleriıı<len biriydi. Çan Kayşck'in konıplosuna karşı uyaııık d:ıv
r.ınnıa<lı :  tıuııuıı s<�ıucun<la H<> Ming k�ııulasın<lııki binden fazla geriU:ı. Gut>ıııinJaııg 
kuvvcı leri ıar.ıfııı<l:ın kuşalıl<lı ve si lalısızlandınldı. 
8. 19J7'<le Yeıııııı'<la yayınılaruıı:ıya başlanan h:ıfıalık Kııı·tıılıış dergisi 1;.'in Ktmıüııisı 
P:ırtisi Mcıtc1. Kt>ııı ilesi'niıı <•rgaıııy<lı. 194 l 'de tıunun yerini günlük Kııı·ııılıış ga1..eıesi 
aJ<lı. 
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24. Aı1cak ge11el olarak. Partimizin örgütsel gücüı1üı1 ülkeı1i11 bü
tüı1ü içiı1de heı1üz oldukça zayıf olduğuı1u iyice kavramalıyız. Kit
leleriı1 gücü de ülkenin bütünü içinde çok zayıftır. çü11kü kitleleriı1 te
mel kesimleri olaı1 işçiler ve köylüler heı1üz örgütleı1memiştir. Bu. ta
mameı1. bir yarıdan Guomiı1daı1g'ıı1 deı1etim ve baskı siyaset i. öte ya11-
daı1 d<ı keı1di çalışmamızıı1 yetersizliği hatta hiç olmayışı yüzüı1deı1dir. 
Bugüı1kü Japo11ya'ya karşı milli devrimci savaşta Partimizi11 temel za
afı budur. Bu zaafı ortadaı1 kaldıı 111adıkça J;ıpo11 empcryalizmi11i alt 
edemeyiz. Bu soı1uca ulaşmak içiı1 <<birleşik cepl1ede bağımsızlık ve 
insiyatif>> ilkesini mutlaka uygulamalı ve bütün teslimiyetçilik ya da 
aşırı uzlaşma eğilimleri11i ortad<ıı1 kaldırmalıyız . 

• •  

Bütün Ulkede, Milli  Teslimiyetçiliğe Karşı Çıkalım 
25. Yukarıdaki 11<lktalar s1111f teslimiyetçiliği ile ilgil idir. Bu eği

lim. proletaryanı11 keı1d isini. burjuva refonnizmine ve burjuva baştaı1 
savmacıl ığıı1a kaptınn<ısıı1a yol açar. Bu eğilimi11 üstesiı1deı1 ge
lemezsek. JaP<lnya'ya karşı milli devrimci savaşı ilerletmede. kısmi di
renişi topyekuı1 dire11işe döı1üştüı ıııede ve aııayurdu kurtaı ııı<ıda ba
şarı l ı  <llamayız. 

Bir başka teslimiyetçilik daha vardır. Bu milli teslimiyetçiliktir ve 
Çiı1'iı1 Japo11 empcryalizmi11i11 ç ıkarlarıı1a boyu11 eğmesiı1e. bir J;.ıpoı1 
sömürgesi haliı1e gelmesiı1e ve Çi11 halkı11 ı11 da stimürge ktileleri <>l
ması11a yol açabilir. Bu eğilim şimdi Japoı1ya'ya karşı Milli Birleşik 
Cephe'ı1i11 s.ığ kaı1adıııda ortaya ç ıkmış buluı1uyor. 

26. Japoı1ya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe'ı1i11 sol kaı1<1dı .  k<lmüı1ist 
ti11derlik alt111da ola11 ve proletary;.ı. köylüler ve şcl1ir küçük J)ur
juv;.ızisi11i kapsayan kitlelerdir. Gtirevimiz. bu k;ıı1adı gelişt irmek ve 
pckiştinnek içiı1 elimizdeı1 geleı1i yapmaktır. Bu görevi11 yeı·iı1e ge
tirilınesi. Guoıni ı1daı1g'd;1. orduda ve hüküıneıte relorm yapı11aı11ıı. l)ir
leşmiş dem<ıkr::ıtik bir cuml1uriyet kunnaı1111. kısmi diı·eı1işi11i top
yekuıı dire11işe döııüştürme11i11 ve Japon empcryalizmi11i yıkmaı1111 öıı
koşuludur. 

27. Jap<l11ya'ya Karşı Milli Birleşik Ceplıe'ı1i11 <lrt<ı kesimi. ın illi 
burjuvazi ve küçük bu�juvazi11iıı üst t<ıbak<ısıı1daıı meyd;111;ı gelir. Öı1-
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de geleı1 Şaııghay gazeteleriniıı sözcülüğüııü yaptığı kişiler9 şimdi sola 
doğru yöııelirken. Fu Sing Demeği'ı1i11 bazı üyeleri kararsızlık gös
teı ıııeye başlamıştır ve C .C. Kliğiıı in ı o  bazı üyeleri de bo
calamaktadır. Japoııya'ya karşı direnen ordular çok acı dersler aldılar 
ve bazıları refoıııılar uygulamaya başladılar ya da buna ha
zırlaıımaktadırlar. Görevimiz. orta kesimi11 ilerlemesine ve tavrıııı de
ğiştirmesiııe yardım etmektir. 

28. Japoııya'ya karşı Milli Birleşik Cephe'ı1i11 sağ kaııadı büyük 
topf'.ık ağalarındaıı ve büyük burjuvazideı1 meydana gelir ve milli tes
limiyetçiliğiıı bcyııidir. Bu iııs;111ları11 teslimiyetçiliğe yöııelmeleri ka
çııı ı lmaz.dır. Çünkü hem savaşta mallanııın mülkleriniıı harap ol
masındaıı. hem de kitleleriıı ayaklaıımasıııdaıı korkarlar. B irçoğu ı.ate11 
işbirlikçidir. birçoğu Japoıı yaıılısı olmuştur ya da olmaya hazırdır. 
birçoğu kararsızlık içiııdedir ve yalııız pek azı özel koşullar ııedeııiyle 
kesiıılikle Japonya'ya karşıdır. Bazıları mill i  birleşik cepheye şimdilik. 
zl1rl;ı ve isteksizce katılmıştır. Geııellikle. kopmaları da çok uzuıı sür
meyecektir. Gerçekte11 de büyük t<>prak ağaları ve büyük burjuvazi 
içindeki en berbat uıısurlar111 birçoğu şu aııda Japoııya'ya Karşı Milli 
Birleşik Cephe'de bir bölüııme tczgalı lamaktadırlar. Dcdik<xlular uy
durdukları içiıı <<komünistler ayaklaıımaya girişmişler>>. <<Sekiziııci 
Yol Ordusu ricat ediyor>> gibi masallarııı çoğalacağı da kesindir. Gö
revimiz milli teslimiyetçiliğl! k<ırşı azimle savaşmak. bu mücadele 
içiııde sol kaııadı geııişletmck ve pekiştirmek. orta kesimiıı ise i ler
leınesiııe ve tavrıııı değiştirmesiııe yardım etmektir. 

Sınıf teslimiyetçiliği ile milli teslimiyetçilik arasındaki ili�ki 
29. S1111ı· teslimiyetçiliği aslıııda. Japoııya'ya karşı milli devrimci 

ssav;ışta milli teslimiyetçiliğiıı yedek gücüdür: bu. sağ kaırat kampıııa 

9. Buıılar. nıillii buıjuva7iııin. Şaııghay'daki Şeıı Btı<> gibi ga1.ctclcrin sözı:ülüğünü yap
tığı kcsiıııiydi. 
10. Ç;ııı Kayşek tarafından yöııetilcıı l'u Siııg l)cnıeği ve Ceıı Lifu tardfından yiinetilen 
C.C. Kliği. Gurııııindang içindeki iki faşist iirgüttü. Buıılar toprak ağalannııı ve büyük 
burjuvaziniıı l>lig•ırşik çıkarlarına hiznıet ediyl>rdu. Anı:;ık birçok küçük burjuva unsur 
zorla ya da ald;ıt ılarak onlara k;ıtı lnıı�tı. Metin. esas l>lar:ık Fu Siııg Denıcği'niıı alt ve 
l>n;ı kadenıcdeki Guonıindaııg subaylanndan oluşan kcsinıine ve C.C. Kliğinin esas ola
rak iktidarda l>lıııayan üycleriııdcn oluşaıı kesiıııiııc değinmektedir. 
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estek sağlayan ve savaşta yenilgiye götüren çok kötü bir eğilimdir. 
Milli teslimiyetçiliğe karşı mücadeleyi güçleııdiııııek ve Çin milleti ile 
emekçi kitleleriıı kurtuluşunu gerçekleştirmek için. Komüııist Partisi 
ve proletarya içinde bu eği limle savaşmalı ve bu savaşı çalışmamızın 
bütün alaı1lanı1a yaymalıyız. 
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ŞENSİ-GANSU-NİNGSİA SINIR BÖLGESİ 
HÜKÜMETİNİN VE SEKİZİNCİ YOL ORDUSU 
CEPHE GERİSİ KARARGAHININ BİLDİRİSİ* 

15 Mavıs 1938 , 

Açıkça duyurulur: Luguçiao Olayı'ııdan beri bütüıı yurtsever yurt
taşlarımız Direııme Savaşı'ııı kararlılıkla yürütmektedir. Cephedeki su
bay ve erler kanlanııı dökmekte ve caıılannı feda etmektedirler. Bütün 
siyasi partiler ve gruplar iyi ııiyetle birleştiler. Halkın bütüıı kesimleri 
ülkeyi kurtaııııak için güçleriııi birleştirdiler. Bu, Çiıı ulusuııun ge
leceğiıı in parlak olduğunu gösterir ve Japonya'ya karşı 7.at·er içiıı sağ
lam bir güvencedir. Bütüıı yurttaşlarımız bu ilerleme çizgisini iz
lemelidir. Şeı1si-Gaı1su-Ni11gsia Sınır Bölgemizin t lıalkı ve ordusu. 
Hükümetiıı öııderliğini izlemiş ve keııdiııi vargücüyle m illi kurtuluş 
d�ıvasına adamışt ır. Yaptıkları her şey haklı ve onurludur. Büyük güç
lükler karşısında bıkmadaıı. usaı1madaı1. yakınmadan mücadele et
mişlerdir. Bütüıı ülke halkı onlardaıı övgüyle söz etmektedir. S ıııır 
Bt>lgesi Hükümeti ve Cephe Gerisi Karargahı bütün bölge halkıııı. ça-

• l�u bildiri Mao 7..t.-dung yoldaş tarafınd.ın. Çan Kayşek kliğinin yıkıcı faaliyetlerine 
karşı çıknıak anıacıyla. Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Bölgesi lfüküıneıi ve Sekiziııci Yol 
Ordusu Ceplıc Gerisi Karargalıı için yazılıııışıır. Gutınıindang-ktlıtıünisı işbirliğiııin ku
rulnıasın<lan çok kısa bir süre sonra Çan Kayşck kliği, kooıünistleriıı önderl iğindeki 
devrinıci kuvvetlere karşı yıkıcı konıplolara girişti. Şeıısi-Gansu-Niııgsia Sınır B<>l
gesi'nin parçalannıası. oıılann konıı>l<>lannııı h<.-deflerinden biriydi. Mao 7..edung y(1l<laş. 
devrimin çıkarlannı savunnıak için kararlı bir ıuıunıun gerekli <llduğu görüşüııdeydi. 
Bildiri. Japt>nya'ya karşı birleşik cephedeki b:ızı Parti üyelerinin Çan Kayşc-k kliğinin 
k<ııııplolanna karşı ıakındıklan optlrtünisı tuıunıa darbe indirdi. 
1 .  Şensi-Gansu-Niııgsia Sınır Bölgesi, 193 1  'dcn sonra Kuzey Şcnsi'de dcvrinıci gerilla 
savaşı sayesinde adıııı adıııı kurulan dcvrinıci üs hl>lgesidir. Mcrke7� Kızıl Ordu. Uzun 
Yürüyüş'ıen sonra Kuzey Şensi'ye geldiğiııde. burası, dcvrinıin nıerkezi üs bölgesi ve 
Çin Koıııünisı Partisi Merkez Konıiıesi'nin karargahı oldu. 1 9'.17'de Japonya'ya Karşı 
Milli Birleşik Ccplıe'nin kurulnıasından saıra Şeıısi-Gansu-Niııgsia Sını r Bölgesi <llarak 
adlandınldı ve üç eyaletin onak sınırlan boyunca yimıi üç ili içiııe aldı. 
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balarıııı sonuııa dek sürdürme konusuııda teşvik edecektir. Kimseııiıı 
göreviııi ilımal eımesiııe ve lıiçbir şeyiıı milli kurtuluş dava<;ıııı bal-

• •  

talamasına i:t.iıı verilmeyecektir. Oıe yaııdaıı. Sıııır Bölgesi'ııdeki soıı 
araştırmalar. bazı kişileriıı. kamu çıkarıııı lıiçe sayar.ık. köyrüleri. keıı
dileriııe dağıtı laıı toprak ve evleri geri vermeye: borçlul<ırı. iptal edileıı 
borçları2 eklemeye: lıalkı. geliştirilmiş buluııaıı demokr<ıt ik sistemi de
gişt inneye zc>rlamakta ve kurulmuş buluııaıı askeri. iktis..ıdi. kültürel 
t1rgüt leri ve kitle örgütlerini parçalamak içiıı çeşitli ycıl l:ıra b:ış
vuııııakıa olduklarıııı göstenniştir. Buıı lardaıı b<ızıları. ajaıı ı·:ıaliyeti 
gt1stermekte. eşkıy<ıl<ırl:ı hirlikte tertiplere girişmekte. askerlerimizi is
yaııa teşvik etmekte. tıölgemiziıı h:ıritasıııı çıkaı ıııakta ve incelemeler 
yapm;ıkta. gizlice bilgi tc>plamakta ya da Sı ııır Bölgesi Hükümeti aley
lıiııe açıkça prop:ıg<ıııda yapmaktadırlar. Bütüıı bu faal iyetler. temel il
ke olaıı. Japoııya'ya k:ırşı direııme içiıı birlik ilkesiııiıı açıkça çig
ııeıımesidir. Buıılar. S ıııır Bölgesi lıalkıııııı istekleriııe ters düşmektedir 
ve iç k:ırışıklıkları teşvik etmeye. birleşik ceplıeyi p<ırçal:ımay<ı. halkın 
çık:ırl:ırıııa 1,.1r<ır vermeye. Sıııır Bölgesi Hükümetiniıı saygııı lığıııı ze
delemeye ve Japoııy:ı'ya karşı selcrbcrliğ iıı güçlükleriııi artırmaya yö
ııelmiştir. Sehcp. hirkaç ill:ıh olmazın vicdaıısızca milli çıkarlar aley
lıiııde lıareket etmesidir. Hatta hazıları gizli ı·aaıiyetleriııi saklamak 
içiıı çeşitli maskeler kul laıı<ırak Japoıı saldırg:ııılarıııııı aleti ol
makt:ıdır. Aylardır ilçelerdeki lıalktan. bu tür l"aaliyetleri dur
durın:ım ızı isteyeıı ve dikk:ıtle izlememizi gerektireıı r<ıporlar gel
ınektedir. Hükümet ve Ceplıe Gerisi Kar;ırgfihı .  J:ıpoııya'ya karşı güç
leri kuvvetleııdinne. Japoııya'ya karşı cephe gerisiııi pckiştinne ve lıal
kııı çıkarl<ırıııı kc>ruma gt>rüşüııdeıı h:ıreketle yuk:ırıda stizü edileıı fa
:ıl iyetleriıı yas.ıklaııma.'iıııı zc>nııı lu göı ıııcktedir. Buııa uyguıı <>larak. 
bur.ıda açıkça şuııu ilaıı ediyoruz: 

( 1 )  Hükümet ve Cehpc Gerisi Kar.ırgfıhı .  lıalkııı elde etmiş olduğu 
h:tk l:ırı korumak içiıı S ıııır Biilgesi Hüküıncti'ııiıı dcııct imi altıııdaki 
htilgclcrde. iç barışııı kurulmasınd;ııı öııce yapılaıı toprak ve ev da-

2. l 936'da Sınır Bölgesi'nde birÇ<lk yerde l<>prak ağ;ılannııı lı>(lraklann;ı el k<>ynıa. bu 
l<lllr;ıkl;ın kL>ylülcr ar;ısıııda dağıııııa ve kL>ylülcrin eski btlrçlarını iptal cııııc siyascıi uy· 
gul;ııııııış buluııuy<>rdu. 19.l6'daıı s<�ıra, Çin Koıııünisı !'an isi JaılOnya'ya ka�ı geııiş bir 
ıııilli birleşik ccplıcııin kurulnı;ısını kolaylaştınıı;tk için. bir büıüıı ıllarak ülkedeki si· 
y;tseıini. kira ve f;ıiıJcrin az;tlıılnıası biçiıııinde dcğişıirdi: bununla lıcrahl·r. köylülerin 
ıoıır;ık ref<lmıunda eldı: eııııiş olduk.lan kazançları da kararlılıkla k<>rudu. 
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ğıtımı ve borçların iptali işlemleriııde izinsiz değişiklik yapılmasını 
yasakl<ımıştır. 

(2) Hükümet ve Cephe Gerisi Karargahı .  iç barış kurulduğu 1.aman 
var <llaıı ve <l güı1deı1 beri birleşik cephe ilkesiııe uyguıı olarak iler
leyeıı ve geııişleyen bütün askeri. siyasi. ekonomik. kültürel örgütlerin 
ve kitle örgütleri11i11 faaliyetleriııi koruyacak, ilerlemeleriııi teşvik ede
cek ve buıılara karşı tezgahlaı1aı1 eııtrikaları ve bölücü faaliyetleri dur
duracaktır. 

• • 

(3)  Hükümet ve Cephe Gerisi Karargahı. Silahlı Direııme ve Ulke 
Çapıııda Yeı1ideı1 inşa ProgrJmı'nı kararlıl ıkla uygulayarak. Ja
p<lııya'ya karşı direııişe ve 'mill i  kurtuluş davasına hizmet edeıı her gi
rişimi başlatmak ve teşvik etmekteıı seviııç duyacaktır. Her yerde 
halktaıı gele11 içten desteği seviııçle karşılamaktayız. Aııcak sah
tekarlara karşı uyanık olmak ve hainlerdeıı sakınmak içiıı. Hü
kümetteıı ve Cephe Gerisi Karargahı 'ııdaıı iziıı ve yazılı yetki almayan 
kişilerin. l'aaliyetleri ne olursa <llsuıı. Sıııır Bölgesi'ne giııııeleri ve bu
rada kalmaları yasaklanmıştır. 

(4) Silahlı direııişiıı bu gergiıı döı1emiı1de. halkııı. S ıııır Bölgesi sı
ııırları içiı1de sabotaj yapmaya kalkan. bozgunculuğa girişcıı. kargaşa 
çıkaran ya da askeri sırlanmızı araştıraıı kişileri rap<lr etmesi doğru ve 
uyguııdur. Böyle suçlanan kişiler. sağlam delil lere dayaııılarak derlıal 
yeriııde tutuklaııabilir. Suçlulukları kaıııtlandıgı takdirde gerekeıı şid
detle cezalaııdırılmalıdırlar. 

Bu dtirt kurala. Sınır Btilgesi'ndeki bütüıı siviller ve silahlı kuv
veı leriıı bütüıı meıısuplan uymalı ve buıılarııı ç iğı1e11mesiııe hiçbir şe
kilde iziıı ver ilmemelidir. Buı1daı1 böyle S ıııır Bölgesi Hükümeti ve 
Cephe Gerisi Karargahı. b<lzguııculuk y<ıpmaya cüret edeıı yasa ta-

• 

ııımayaıı kişilere bu kuralları harli lıarfiııe uygulayacak ve ya�yı bil-
• 

memeyi maı.eret kabul etmeyecektir. 
Bu bildiri. yasa gücüııde olmak üzere yayımlanmıştır. 
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JAPONY A'Y A KARŞI GERİLLA SAV AŞINDA 
STRATEJi SORUNLARI* 

MO\'IS 1938 , 

BİRiNCi BÖLÜM 

GERiLLA SAV AŞINDA 
STRA"I'FJI SORUNU NEDEN ORTAYA ÇIKIYOR? 

Japonya'ya Karşı Direııme Savaşı'ı1da düzeııl i  savaş önde gel ir. ge
rilla savaşı ise hunu tamamlar. Bu nokta doğru bir şekilde çözülmüş 
bulunuyor. Böylece. gerilla savaşıııda geriye yalnızca taktik soruıı lar 

• • 

kalıyor. Oylcyse strateji soruı1unuı1 ortaya at ılmas111111 sebebi 11edir'? 
Eğer Çiıı küçük hir ülke olsaydı. yani gerilla savaşının rolü sadece 

düzeıı l i  ordunun scterleriı1i kısa mesafelerde doğrudan desteklemek 
olsaydı. cihette yal11ız taktik soruıılar olacak. stratejik sorunlar ol-

..  
mayacakt ı. üte ya11daı1. eğer Çin, Sovyetler Birliği kadar güçlü bir ül-
ke olsaydı. ist i lacı düşman derhal kovulabilecekti :  kovulması uzuıı za
man alsa hile gcııiş alaııları işgal edemezdi. hu durumda gerilla savaşı. 
harekatlarda geııe sadece destekleyici rol oynayacak ve o zamaıı geııe 
ıal1ii yalııız taktik soruı1lar olacak. strate_j ik soruıılar olmayacaktı .  

* Jap<:ınya'ya Karşı [)ircnnıe S:ıvaşı"ııın il.k güııleriııde. l':ırti içiııde ve dış ıııda hirç<>k kişi 
gerilla savaşıııııı Linenıli stratej ik rolünü küçünısenıiş ve uıııutlannı yalnız düzenli savaşa 
ve L)zellikle Gu<lnıiııdang kuwetlcriniıı harck:itııı:ı lıağlanı ışt ı.  Ma<l Z<'llung y<lldaş bu 
gi>rüşü çürüttü ve J:ııxmya'ya karşı gerilla savıışıııın d<lğnı gelişnıc yolunu gi)stemıek 
için hu nıakaleyi y:ızdı.  Bunun sonucund.1. 1937'de [)ircnnıe S:ıvaşı b.1şladığında nıev
cudu ancak 40 hin <llan Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordu. 1945'te Jap<lllya 
tcslinı <llduğuııda nıevcudu hir nıi ly<>nu bul:uı büyük bir <>rdu �ıaline gelnıiş hu
lunuy<>rdu.  Sekiziııci y,,ı Ordusu ve Yeni Dördüııcü Ordu. hirç<lk devriıııci üs bij(gesi 
kurdu. sav:ışta büyük r<ll <ıynadı ve bl>ylece. hu süre içiııde Ç:ın Kayşek'in Jap<llllara tes
linı <>lııı:ıktıın ya da ülke çapıııda bir iç savaş haşlatıııaktaıı çekiııınesine nedeıı <>ldu. 
1946'da Çaıı Kayşek ülke çapıııda .bir iç savaş haşlattığınd:ı. Sekizinci Yol Ordusu'ııdan 
ve Yeııi üi>rdüııcü Ordu"dan <>luştunılan llalk Kurtuluş Ordusu <llıun saldınlannı kar
şılayııcak k :ıd.1r güçlennıişti .  
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Buııunla birlikte. hem küçük olmayan hem de Sovyetler Birliği'ne 
bc11zemeye11 Çiı1 gibi geniş ve güçsüz bir ülkede gerilla savaşında stra
teji sorunu ortaya çıkar. Bu büyük ve güçsüz ülke. küçük ve güçlü bir 
ülkenin saldırısına uğramaktadır. aııcak büyük ve güçsüz ülke bir iler
leme dönemindedir; bütün sorunun kaynağı da budur. işte bu koşullar 
altıııda geııiş alaıılar düşman işgaliııe uğramış ve savaş. uzun süreli bir 
savaş haliııe gelmiştir. Düşmaı1, bu geniş ülkemizin büyük bir kısmını 
işgal ediyor. Aııcak Japonya küçük bir ülkedir. yeterli askere sahip de
ğildir ve işgal ettiği alaı1larda. birçok boşluk bırakmak zorundadır. Do
layısıyla Japonya'ya karşı gerilla savaşımız. esas olarak düzeııli bir
liklerin harckatı11ı destekleyen iç hat harekatlarıı1dan değil, bağımsız 
dış hat harek3tlarıı1dan meydana gelir. Üstelik Çin gelişmektedir. yaııi 
her ikisi de Komünist Partisi tarafından yönet ilen güçlü bir orduya ve 
geııiş halk kitlelerine sahiptir: bu nedcı1le Japonya'ya karşı gerilla sa
va�ımız küçük çapta değil, aslıııda büyük çapta bir savaştır. Stratejik 
savunma. stratejik ıaaııuz vb. gibi bir dizi sorunun ortaya çıkması bun
daı1 dolayıdır. Savaşın uzun süreli niteliği ve buna bağlı olarak çetin 
bir savaş oluşu. gerilla savaşının birçok olağa11üstü görev yük
leı1mesi11i zoruıılu kılmıştır. Bu  ı1edeı1le. üs bölgeleri. gerilla savaşı11ı11 
lıareket li savaşa döııüşmesi vb. soruıılar ortaya çıkmıştır. Bütün bu 11e
deı1lerle. Çin'i11 Japoııya'ya karşı gerilla savaşı. taktik sıııırlarını aşıp 
straıeji kapısıııa dayanmıştır ve strateji açısındaı1 iııcelenmeyi ge
rektinnektedir. Özel bir dikkat göstennemiz gerekeı1 nokta, bu gibi 
lıem geııiş lıem de uzun süreli bir gerilla savaşı11111. bütün savaş ta
ril1iı1de oldukça yeııi bir şey olmasıdır. Bu. artık l 930'1arda ve 
l 940'1arda buluıımamızla ve Komüııist Partisi ile Kızıl Ordu'ya salı ip 
<>lmamızla ilgilidir. Sc>ruııu11 caııalıcı 11oktası da budur. Düşmaııımız 
büyük bir olasılıkla hala. Suı1g Haııedanı'ııın Moğollar tarafındaı1 alt 
edilmesi. Miııg Haı1edanı'111n Maııçular tarafıı1daı1 alt edilmesi. Kuzey 
Amerika ve Hi11dista11'daki lııgiliz işgali, Orta ve Güııey Amerika'daki 
Lati11 işgali gibi olaylarıı1 tekrarlaıı�ıcağı hayal iı1i kuruyor. Ne var ki. 
bu gibi boş lıayalleriıı bugüııkü Çiıı'de hiçbir pratik değeri yoktur. Çüıı
kü bugüı1 Çiıı'de. o tarilıi döııemlerde var olmaya11 bazı etkeııler vardır 
ve buı1lardaı1 biri de yepyeııi bir olgı,ı olaı1 gerilla savaşıdır. Eğer düş
maııımız bu gerçeği görmezlikteı1 gelirse. felakete uğrayacağı kesiııdir. 
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Japonya'ya karşı gerilla savaşımızın. bir bütü11 olarak Direnme Sa
vaşı 'ı1da yalı1ızca destekleyici bir yeri olsa da, stratejik bakış açısındaı1 
iı1celeı1mesi11i gerektirc11 11edeı1ler işte buı1lardır . 

• • 

Oyleyse. Direı1me Savaşı'nıı1 geı1el stratejik ilkeleri 11edeı1 gerilla 
savaşıı1a da uygulaı1masın'? 

Gerçekteı1 de, birçok ortak yaı1ları olması dc>layısıyla. Japoı1ya'ya 
karşı gerilla sav::ışımızda strateji  sorunu, bir bütü11 olarak Direnme Sa-

• •  

vaşı'ı1daki strateji soruı1u ile yakıı1daı1 ilgil idir. üte ya11daı1, geri lla sa-
vaşı düzeı1li savaşta11 farklıdır ve keı1diı1e özgü 11itelikleri vardır: bu 
yüzde11 geri lla savaşı11ı11 strateji sonıı1u birçok.değişik uı1sur içerir. Di
re11me Savaşı'ı1ı11 stratejik ilkeleri11i. keı1diı1e özgü 11itelikleri 01311 ge
rilla savaşıı1a olduğu gibi uygulamak mümküı1 değildir. 

iKiNCi BÖLÜM 

SAV AŞIN TEMEL iLKESi 
KENDiNi KORUMAK VE DÜŞMANI YOK ETMEKTiR 

Gerilla savaşıı1da strateji soruı1unu sc>muı olarak tartışmadaı1 önce, 
savaşı11 temel soruı1u üzeriı1de bir::ız durmak gerekiyc>r. 

Askeri l1arekiitı11 bütü11 yol gc>sterici ilkeleri bir tek temel ilkede11 
çıkar: Keı1di gücüı1ü korumak ve düşma11ı11 gücüı1ü yok etmek içiı1 
eliı1deı1 geleı1i yapmak. Devrimci bir savaşta bu ilke. temel siyasi il-

• •  

kelere doğrudaı1 doğruya bağlıdır. On1eğiı1. Çiı1'iı1 Japo11ya'ya Karşı 
Direı1me Savaşı'11ı11 temel siyasi i lkesi. ya11i siyasi hedefi. Japon em
pcryalizmi11i söküp atmak ve b::ığımsız. özgür ve mutlu bir ye11i Çi11 
kuı ıııaktır. Askeri açıdaı1 bu ilke. silal1lı kuvvetleriı1. a11avaıa11 ımızı 
kc>ruınak ve J::ıpc>11 istilacıları11ı deı· etmek içi11 kullaı1ılması aı1lamıı1a 
gelınektedir. Bu amaca ulaşmak içiı1 silal1lı birlikleı·iı1 harekat ı. bir 
yaı1daı1 keı1di gücüı1ü korumak. <>te y::ıı1daı1 düşına11ıı1kiı1i yok etmek 
için eliııdeı1 geleı1i yapınak biçimi11i alır. O l1alde. s::1vaşta kahramaı1ca 
ı·edakfırlığı teşvik etmeyi 11asıl l1aklı gösterel)iliriz'! Her savaşın bir be
deli vardır: bu l"">Cdel l)azeı1 çok yüksek <>lur. Bu << keı1diı1i korumak>> ile 
çelişm iyc>r mu'? Aslıı1da l1iç de çelişıniyor: dalıa doğrusu. fedakfırlık 
ve keı1di11i kc>ruma l1em birbiriı1i11 karşıtıdır. l1cm de birbiri ı1i ta
mamlar. Çüı1kü lmyle l)ir lcdakarlık. sadece düşma11ı yok etmek içi11 
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değil. aynı zamanda kendiııi korumak içiıı de zoruııludur: kısmi ve ge
rici olarak <<koruıımama>> ( fedakarlık ya da bedeliııi ödeme), geııel ve 
sürekli koruııma için gereklidir. Bu temel i lkedeıı. asken lıarekat ı yö
neteıı .bir dizi ilke çıkar. Ateş etme ilkeleriııdeıı (keııdiııi k<lrum;ık içiıı 
sipere yatmak. düşmaııı yok etmek içiıı ateş gücüııdeıı soııuııa kadar 
yararlanmak gibi) strateji ilkelerine kadar bütün ilkeler. bu temel il
kenin öı.ünü içerir. Bütüıı tekııik. taktik ve stratejik ilkeler bu temel il
keııin uygulaııışıııı ifade eder. Kendiııi k<lrumak ve düşınaııı yok et
mek i lkesi. bütüıı askeri ilkeleriıı temelidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

JAPONY A'Y A KARŞI GERiLLA SAV AŞININ 
KENDiNE ÖZGÜ ALTI STRATEJi SORUNU 

Şimdi. keııdimizi koruma ve düşmaııı y<lk etme am;ıc ımıza ula
şabilmek içiıı. Japc:lııya'ya karşı gerille harekatlarıııdaıı hcııimseıımesi 
gerekeıı siyasetleri ya da i lkeleri görelim. Direııme Savaşı'ııd;ı (ve bü
tüıı devrimci savaşlarda) gerilla birimleri geııellikle s ıı·ırd;ııı baş
ladıklarıııa ve küçük bir kuvvetten büyüğe d<lğru gelişt ikleriııe gtire 
keııdi keııdileriııi korum;ılıdırlar ve üstelik gelişmelidirler. Buııdaıı d<l
layı sc>ruıı şudur: Keııdim izi korumak. geliştiııııak ve düşnı;ıııı y<>k et
mek amacıııa ulaş;ıbilmemiz içiıı beııimseıımesi gerekeıı siy:ısetler ya 
da ilkeler ııelerdir"? 

Geııel <>larak aııa ilkeler şuıılardır: ( 1 )  Savuııma içiııde t;ı:ırruzl:ıra 
girişirkeıı. uzuıı süreli sav;ış içiııde çabuk soııuçlu ç:ııılışın:ıl:ıra gi
rişirkeıı . iç h:ıt lıarekaıl:ırı içiııde dış hat lıarekfıt larıııı yürütüı·keıı iııi
siyatif ve esııeklik uygul:ını;ık ve plaıılama yapmak: (2) Düı.cııli s;ı-

• • 

vaşl:ı cşgüdümü sağlamak: (3) Us b()lgeleri kunnak: (4) Stı-;ıtcjik s:ı-
vuııma ve stratej ik t;ı:ırruz: (5) Gerilla savaşıııı hareketli s;ıv:ış:ı dti
nüştürmek: (6) D<ığru kcıınuta ilişkisi. Bu altı madde, ;apc:lııy:ı'ya k:ırşı 
gerilla savaşıııııı stnııejik pr<>gram ıııııı bülünüııü oluştuı·ur ve kcııdi 
kuvvetlerimizi koruınak ve geliştirmek. düşmaııı yok etınek ve kc>v
mak. düı.eııli s;ıv:ışla cşgüdümü sağlaınak ve ııilı:ıi zaı·eri k:ız:ıııın:ık 
için gerekli araçlardır. 
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OORDUNCU BOLUM 

SAVUNMA iÇiNDE TAARRUZLARA G iRiŞiRKEN. 
UZUN SÜRELİ S AV AŞ iÇiNDE ÇABUK SONUÇLU 
ÇARPIŞ MALARA GiRiŞiRKEN. İÇ HAT HAREKATLARI 
iÇi NDE DIŞ HATHAREKATLARIN I YÜRÜTÜRKEN 
iNiSiYATiF. ESNEKLiK VE PLANLAMA 

Burada koııu dört başl ık alt ıııd<ı iııceleııebil ir: ( 1 )  Savuıım<ı i le ta
arruz. uzuıı sürelil ik ile çabuk s<>ııuç ve iç lıatlar ile dış hatlar ::ıra
sıııdaki i lişki: (2) Bütüıı harekfıtı:ı iııisiy<ıtif: (1) Kuvvetleriıı esııek bir 
şekilde .kullaııı lması: (4) Bütüıı harekatta plaıılama. 

Biı·iıı<·i <ılaı·<ık: 
Eğer direııme savaşıııı bir bütüıı <>l<ırak ele alırs<ık. güçsüz bir ülke 

olaıı Çiıı'iıı. keııdiııi güçlü. bir ülke <>laıı J<ıp<>ııy:ı'ııııı saldırısııı :ı karşı 
koruyor olması gereği . sav;ışı ın ız ı  strate_j ik <>lar;ık bir s:ıvuııına savaşı 
ve bir uzuıı süreli s:ıvaş lıali ııe getirir. H:ırekaı lı:ıtlarıııa gel iııce. J:ı
poıılar, dış. biz iç lıatlarda lıarekat yapıyoruı .. Bu. durumuıı l)ir y:ııııdır. 
Aııc:ık buııuıı tam tersi olaıı bir b:ışk;ı yarı d<ılıa vardır. Düşm:ııı kuv
vetleri (sil:ıh bakımı ııdaıı . <tskerleriıı baı.ı ıı iteliklcri ve d<ılı:ı b:ışka et-

• •  

kcııler l)aktmıııdaıı) güç lü  <>lduğu lı:ılde s:ıyıca azdır. üte yaııdaıı bi-
zim kuvvetlerimiz (geııc si lalı b:ıkımıııd<ııı. <ıskerlerirniziıı bazı ııi
telikleri ve d:ılı<ı b:ışk<ı etkeııler bakırnıınıııd<ııı) zayıı· cılduğu lıalde. sa
y ıc:ı çoktur. Ayrıc<ı düşmaıı . ülkemizi istil:ı edeıı y:tl):tııcı hir mi l lett ir 
B iı. ise <>ııuıı isıil:ısııı;ı keııdi tcıpr<ığ ırnızda k<ırşı kcıym:ıkt:ıyız: ()U du
rum şu stratej iyi belirler: Stratejik s:ıvuııma içiııde t:ıktik t:ı:uı·uzlar 
kııl laıırn:ık: sıı·:ıtcj ik cıl:ıı·ak uzuıı süre li bir s;ıv:ış içiııde ç;ıl)uk sc>ııuçlu, 
mulıarel1Cleı· ve lıaı·ekatlaı· y:ıııın<ık: str:ıtejik iç lı:ı t l ;ır i�· i ıı<le dış lıat 
ınulıarel1Cleri ve lı;ıı·ekfıtl:ıı·ı y:ıpm;ık gerekli ve müınküııd üı·. Bir hütiiıı 
ol;ırak direıırne s;ıvasıııd:ı bcıı i ınscııecek :ilar:ıteji lıudur. Bu. lıern clü-, . 

zeıı l i  savaş. heııı <le geri l l :ı s:ıv<ışı içiıı gcçeı·l idir. Geıil l;ı s:ıv;ışı s:ı<lece 
düzeyi ve biçiıni :ıç ısıııdaıı ı·:ırk l ıdı ı·. Geı·ill:ı sav:ışııı<laki t<ıarruzl<ıı· ge
ııel l ikle baskııı şekl iıı<le cılur. B:ıskııı . clüzcııli s:ıv:ışı:ı d<ı kul
l:ıııılabileceği ve kull:ııı ı lın:ısı geı·ektiği lı;ılde g:ıll l :ıvl:ım;ııı ııı derecesi 
düşüktür. Geri l la s:t\':ışı ııda lıarekfıtı lıızla scıııuc:ı v:ır<lıı·11ı:ı gereği çcık 
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büyüktür: harekatlarda ve mul1arebelerde düşmaı11 kuşataı1 dış hat
larımızı11 oluşturduğu çember ise çok küçüktür. Bütüıı buıılar gerilla 
savaşıııı düzeııli savajtaıı ayırır. 

Böylece görülüyor ki:  gerilla birimleri harekatıııda eıı fazla kuv
vetli toplatmak. seri ve gizli hareket etmek. düşmanı gafil avlamak ve 
çarpışmaları hızla soııuca vardırmak zoruı1dadır ve pasiı· savuı1mada 
lıarekatı geciktirmekteıı. çarpışmadaıı ö11ce kuvvetleri11 da
ğıtılmasıııdaıı kesiıılikle k<ıçııımalıdırlar. Kuşkusuz geri lla savaşı yal
ııız stratejik değil ayı1ı zamaııda taktik savuıımayı da kapsar. Taktik 
savuıımaııııı kapsamıııa mulıaret>cler sırasıııd<ı düşmaııı durduııııa ve 
ileri karakl>I f<ı<ıl iyetleri: dar geçitlerde stratejik ııl>ktalarda. ıııııaklarda 
ya da köylerde düşmaııı yıpratma ve gücüııü tüketme amacıyla. di
reııme içiıı kuvvet y ığma: geri çekilmeyi kamufle etıne faaliyet leri de 
girer. Aııcak gerilla savaşı11111 temel ilkesi taarruz olmalıdır ve gerilla 
savaşı düzeııli savaş<ı oraııla dalıa fazla taarruz ııiteliği taşır. Üstelik ta
arruzl<ır baskıı1 şekliııde olmalıdır ve gerilla savaşıııda kuvvetlerimizi 
resmi geçit yapar gibi düşmaııa gösteııııek. düzeııli savaşta ol
duğuııdaıı dalıa zararlıdır. Düşma11111 güçlü. bizim zayıf l>lduğumuz 
gerçeğiııdeıı zoruıılu olarak şu soııuç çıkar: Küçük. yardımı kesilmiş. 
tecrit olmuş bir düşınaıı kuvvetiııe yapılaıı bir hücumda olduğu gibi. 
bazı durumlarda. gerilla çarpışması birkaç güı1 sürebilir: Aııcak gerilla 
Iıarekatıııdaki çarpışınal<ırda geııel olarak düzeııli savaşta olduğuııdaı1 
çok daha çabuk soııuçl<ır al ıııınalıdır. Dağıııık ııiteliğiyle gerilla savaşı 
lıer yere yayıl;ıbi l ir ve düşmaııı yıpratma. durduııııa. parçalama ve kit
le çalışması gil1i birçl>k görevleriııde. geri l la sava.�ııı ı ıı ilkesi. kuv
vetleriıı yayıl ın;ısıdır. Ama gerilla birimi ya da bir gerilla l1irliği düş
maııı y<>k etmek içiıı çarpışıı·keıı. t>zellikle bir düşmaıı salll;nsıııı ez
meye çalışırkeıı esas kuvvet leriııi toplamalıdır. <<Düşmaıı kuvveti11iıı 
küçük bir kesimiııe vurmak içiıı l1üyük bir kuvvet toplamak>>. gerilla 
savaşıııııı lıarekfıt ilkeleriııde11 biridir. 

Eğer bir bütüıı ol<trak direı1me savaşıııı alırsak. stratejik sa
vuıımamızıı1 amacıııı ve soııuııda Japoıı empcryalizmi11i11 yeııilgiye 
uğr.ıt ı lmasıııı. aııcak lıem geı·illa savaşıııda. hem düzeıı l i  savaşta bir
çok taarruz setcri11iıı ve mulıarehesiı1iıı toplam etkisiyle. yaııi ta
arruzlarda elde edileıı birçok zaferi11 toplam etkisiyle ger-
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çekleştirebiliriz. Aı1cak birçok çabuk soııuçlu harekatın ve mu
l1;ırel-ıeı1i11 toplam etkisiyle. ya11i taarruz harekat ve muharebcleriııde 
kaı.<ıı1ılaıı birçok çabuk zatcriıı toplam etkisiyle. savaşın stratejik uzuı1 
süreli hedefiııe ulaş<ıbiliriz. Bu. ulusl<ırarası durumuı1 değişmesi11i ve 
düşma111ıı iç çöküşüııü bcklerkeı1 ya da hızlaı1dırırkeı1. ay111 zamanda 
str:ıtejik bir karşı-taarruz:ı geçmek ve Japoıı istilacıları111 Çiı1'deı1 kov
m;ık yoluııda direı1me gücümüzü artınnak içiı1 gerekeıı zamaııııı ka
z:ıııılınası demektir. Düşm:ıı1 kuvvet leri11i kuşatmak ve yok etmek. ta
mamıııı değil de bir kısmıııı kuş:ıtmak. kuşattığımız kuvvetleri11 ta
m;ımıııı değilse bile bir kısın ıııı yok etmek. Ç(>k sayıda esir alamasak 
bile kuşatılmış kuvvetlere ağır kayıplar verdinnek içiı1. ister stratejik 
savuııma. ister stratejik karşı-taarruz aşama.�ıııda olsun. üstüıı kuv
vetler toplamalı ve lıer lıareka' ve mulıarcbcde dış l1at l1arekatı yap
malıyız. Aııcak böyle bir imha savaşıııııı toplam etkisi yoluyla düşmaııa 
göre durumumuzu lelıimize çevirebilir. düşmaııııı stratejik kuşatması111. 
yaııi oııuıı dış l1:ırekfıt plaıııııı tamameıı ezebilir ve ııilıayet uluslar.ırJsı 
güçler ve Jaıxı11 halkıııııı devrimci mücadelesi ile uyum içiııde. Japoıı 
eınpcryalistleriııi kuşat<ılıilir ve oıılarJ kesiıı darbeyi iı1dircbiliriz. Bu scı
ııuçlar. esas (JlarJk düzeııli sav:ışla ve gerilla savaşııı111 ikiı1ci derecedeki 
k<ıtkısıyla elde edilebilir. Her ikisiııi11 de ortak yaııı. birçok küçük ı.a
leri11 birikerek büyük bir ı.aı·ere d<>ııüşmesidir. Gerilla savaşıı1111 Di� 

• 

reııme Savaşı'ııdaki büyük strate_jik rolü işte budur. 
Şimdi gerilla savaşıı1da iııisiyatit'i. es11ekliği ve plaıılamayı tar

tış<ılım. 
Gerilla sav<ışıııda iııisiyatil" ııe demektir'? 
Herlıa11gi bir savaşta. muh:ırebe meydaıııııda. ç<ırpışına alaıııııd:ı. 

savaş b<>lgesiııde ya d:ı s·ıvaşııı bütüııüııde tar<ıll:ır iııisiyatı·i ele ge
çinnek içiıı mücadele ederler. çüııkü bir ordu içi11 iııisiy:ıtiı·. lı:ıreket 
serbestisi demektir. lııisiyatit'i kaybederek pasit" bir duruma itileıı ve 
lıareket serbestisi11i k:ıybedeıı bir (lrdu. yeııilme ya d<ı y(ık olma teh
likesi ile karşı karşıya kalır. Hiç kuşku y(>k ki. iııisiyatif k:11.aıım:ık 
strJtejik savuııma ve iç lıat lıarekatıııda dalıa Z(>r. taanuz ııitcliğiııdeki 
dış lıat lıarekatıııd:ı d<ılı<ı kol:ıydır. Buııuııla birlikte. Jap<ııı em
pcryalizmiııiıı öııemli iki zayıt· y:ıııı vardır. Birlikleri11iıı yetersizliği ve 
yabaııcı topraklarda çarpışıyor alınası. Üstelik. Japoııya'ııııı Çiıı'iıı gü-
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cüııü küçümsemesi ve Japon militaristleri arasıııdaki iç çelişmeler, bir
çok k<>muta lıatasıııa yol açm ıştır: Bölük pörçük destek gönderilmesi. 
stratejik eşgüdüm eksikliği. zamaıı zamaıı saldırılarda aııa lıedefiıı he
l irleıımemiş <)iması . ba1.1 harekatlarda fırsatları değerleııdirememek. 
kuşatı lm ış kuvvetleri yok etmede başarısızlık gibi. Buıılar Japoıı em
peryalizmiııiıı üçüııcü bir. 1,aafı sayılabilir. Böylece. t:ıarruzda olmaııı n  
ve dış hatlarda lıarekfıt yapıyor olmanııı üslüıılükleriııe rağmeıı. Japoıı 
militaristleri askerleriııin azlığıııdan (ülkeleriııiıı küçük <>iması . nü
ı·usuıı azlığı.  yetersiz kayııaklar. feodal emperyali1.m vb.) yabaııcı top
raklarda savaşıyor olmalarıııdan (savaşları emperyalist ve barbar bir 
savaştır) ve komutadaki aptall ıklarıııdan dolayı inisiyatifi yavaş yavaş 
kaylx:tmekıedirler. Japoııya şimdilik savaşı bitirmeye ne isteklidir. ne 
de buııa gücü yeter: stratejik taarruzu da henüz .soııa eı ıııedi aııcak ge
ııel gidişiıı gösterdiği gibi. üç zaafın ın kaçınılmaz soııucu olarak. ta
arruzu belli sıııırlarııı içiııe lıapsolmuşlur. Bu şekilde gidip sc:>ıı uııa ka
dar büıüıı Çin'i yutması mümküıı değildir. Japoııya'nın bir güıı keııdiııi 
pasif bir durumda bulacağıııı göslereıı işaretler şimdideıı gö
rülınekıedir. Öte yaııdan Çiıı. savaşın başında oldukça pasif bir du
rumd:ıydı:  ama artık tecrübe kazaııarak yeııi hareketli savaş siy:ısetiııe . 

• 

yeııi t:ıarruza girişmek. çabuk soııuçlar aramak ve scı·erlerde ve mu-
lf.ırelx:lerde dış hat harekatları dü1.eııleıımek siyasetiııe geçınektedir. 
Bu siyaset.  gerilla savaşıııı yayma siyaseti i le birlikte Çiıı'e güııdcıı gü
ııe iııisiyatiı· k:ıı.andıı ı ııaktadır. 

lııisiy:ıtiı· soruııuııuıı gerill:ı s:ıv:ışıııda d:ılıa d:ı c:ıııalıcı bir öııemi 
\'ar<l ır. Çiiııkü geril l:ı birinıleriııiıı ç<ığu. destek :ılmad:ııı çarpışın:ı. 
kendi 1.<ıyıı· kuv\'Ctlcri i le düşınaııııı büyük kuvveılcriııe k:ırşı duııııa. 
tecrübe eksikliği (biriınlçr ycııi t>rgütleııdiğiııde). ıek b:ışı ıı:ı <ılın:ı vb. 
gibi ç<ık z<ır k<ışull:ırd:ı lı;ırekct ederler. Geııe de gerilla s:ıv:ışıııda iııi
siy:ıtil. ka1.aıım:ık mümküııdür. lı11ııuıı içiıı temel k<>şul düşm:ıııııı bu üç 
1.aaı·ıııd:ııı yararlaıı ınakıır. S:ıv:ışa bir bütüıı cılar:ık b:ıkıl ırs:ı. gerilla bi· 
rimleri. düşm:ııı askerlcriııiıı azlığıııd:ııı yararl:ıııar:ık gcııiş :ılaııları 
keııdi lı:ırekeı :ıl:ıııları cıl:ırak cesaretle kullaıı:ıbil irler: gerilla biriınleri. � 

düşın:ıııııı y:ılı:ıııcı bir istil:ıcı cılmasıııdaıı ve eıı b:ırlıar siy:ıset i güt
ınesiııdeıı yar:ırlaııar:lk ces:ıreı le mily<ııılarca h:ılkııı desteğiııi sağ· 
layabilirler: gerilla birimleı·i. düşmaıı kcımutasıııııı apt:ıllıklarıııd:ııı ya· 
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rarlaııarak olaııca yeteııekleriııi seı·erber edebilirler. Düzenli  ordu d<ı 
düşmaııııı bütüıı zaatlarıııdaıı yaralanır ve onu yenmek içiıı bu zaafları 
gereği gil)i değerleııdirir. ama gerilla birimleri içiıı bu daha d;ı t)ııem
lidir. Gerilla birimleriııiıı keııdi zaallarıııa geliııce. buıılar müc;ıdele 

• •  

içiııde adım ;ıdım a1.alt ı labilir. Ustelik, buıılar bazeıı . inisiy<ıtif ka-
• •  

1,aıımak içiıı uyguıı koşulu da meydaııa getirirler. Onıeğiıı. gerilla bi-
rimleri küçük olduğu içiıı. düşmaıı oıılara bir şey y<ıpamackııı. düşm:ııı 
hat larıııııı gerisiııdeki harekfıtlanııı bir görünüp bir kayb<llar;ık gizli bir 
şekilde yürütebilirler ve buııdaıı dcllayı büyük bir dü1.eıı li ordunuıı as
la k;11.aııamay;ıcağı bir lıareket serbest isine sahip ol<ıbilirler. 

Düşmaıı birkaç yt)ııdeıı tek bir hedefe saldırıya giriştiğiııde. gerill:ı 
birimiııiıı iııisiyatiı·· kul laııması güç olur ve iııisiyatil"i kolaylıkla k<ıy
bedilir. Bt)yle biı· duruında. eğer gerilla birimiııiıı değerleııcliı ıııeleri ve 
kuvvetleriııiıı mevzileııişi yaıılışsa. pasif bir duruma girınesi ola.<>ıdır 
ve S<lııuç olarak düşın;ıııııı tek bir hedeı·e yöııclen bu saldırısıııı eze
mez. Bu sclııuç. düşmaıı savuıımada ve biz taarruzdaykcıı bile <lrlaya 
çıkal)il ir. Çüııkü iııisiyat iı·. durumuıı (lıcm keııdi durumumuzuıı lıcm 
de düşmaııııı durumuııuıı) doğru olarak değcrleııdiri lmesiııdeıı. d<lğru 
:ıskeri ve siy:ısi t>ııfem leriıı al ııım:ısıncL1ıı doğar. Nesııel k<lşullara uy
m;ıy<ııı kötümser bir değerleııdiı ıııc ve buııuıı sclııucu <ll<ırJk kuv
vctleriıı pasiı· bir şekilde mevzilendirilnıesi kaç ı ııılm;ız ol;ırak iııi-

• •  

siy:ıti l"i k;ıybcdilmesiyle ve p;ısiı· bir durunıa itilmekle scıııuçl<ıııır. üte 
yaııdaıı. ııesııel k<lşullara uymayaıı aşırı iyimser bir değcrleııdirıne ve 
buııcl;ııı d<ığ:ııı riskli (haklı gt)rü lıneyecek kad:ır riskli)  t>ıılemler iııi
siy:ıti l"iıı k;ıyl"ıedilıncsiyle S<lıı uçl<ııı ır ve kt>tümscrleriıı duruınuıı;ı ç<ık 
beıızeyeıı llir durum doğar. l ııisiyaıiı·. bir dfıhiııiıı d<>ğuşt<ııı s:ılıip ol
duğu ()İT şey deği l .  ;ıkı l l ı  biı· t>ııderiıı t>ııy;u·gısız bir iııceleıne ve ııcsııel 
koşull:ırı dc>ğru değerleııdirme y<lluyla ve doğru ;ıskeri ve siyasi t>ıı
lemler y<lluyl:ı gerçekleşt iı·diği bir şeyd ir. l ııisiyatiı· gökteıı zeınl)ille 
iıııne:t .. <>ııa s.ılıip cıl m;ık içiıı biliııçl i  bir ç::ıb:ı h;ırc:ımak gerekir. 

Y;ııı lış değerleııdirme ve yaıı lış öııleınler yüzüııdeıı ya d;ı karşı kcı
ııul ına1. b:ıskı ııedeııiyle pasiı· () İT duruma it ileıı bir geril la hiriın i keıı
diııi kurt;uııı;ıy:ı ç;ıl ışmalıdır. Buııuıı ııasıl yapıl<ıc:ığı duruın;ı b::ığl ıdıı·. 
Birç<>k durumda <<u1.<ıkl:ış111;1k>> gereklidir. Hareket yeteııeği. hir ge
ril l:ı l1iri ıniııiıı ayıı1 edici t>zel l iğidiı·. Uzaklaşmak. pasiı· bir duruınd:ııı 
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çıkıp iııisiyat it'i yenideıı kazanmak içiıı başlıca yöntemdir. Arıcak tek 
yöııtem değildir. Düşmaııııı eıı eııerjik, bizim de eıı büyük zorluklar 
içiııde olduğumuz aıı. çok kere. her şeyin onuıı aleyhiııe bizimde le
him ize olduğu arıdır. Sık sık yeııideıı lehte bir durum d<lğar ve iııi
siyatif <<biraz daha dayaıımak>>la yeııideıı kazaııı lır. 

lkiııci olcıı·cık e.çııekli.�i ele alalını. 
Esııeklik iııisiyatifııı sclmut bir ifadesidir. Kuvvetleriıı esııek bir şe

kilde kullaıı ı lması. gerilla savaşıııda. düzeıı l i  savaşta olduğundaıı daha 
öııem lidir. 

B ir gerilla komutaııı .  kuvvetleri11i11 esııek bir şekilde kul
lanılmasıı1111. düşmaıı ile aramızdaki durumu değiştiı ıııe11iı1 ve iıı
siyatif kazaı1ma11111 eıı öııem li arac ı olduğuııu kavrJmalıdır. Gerilla sa
vaşıı1111 tabiatı öyledir ki: geri l la kuvvetleri. eldeki görevi. düşma11111 
durum u. arazi ve yerel ııüı·us gibi koşullara uygun olarak esnek bir şe
kilde kullan ılmalıdır. Kuvvetleriıı kullanılmasındaki b:ışlıca yollar: da
ğılma. toplaııma ve yer değişt iııııedir. B ir geri lla komuıaııı ağ :ıtaıı bir 
balıkçı gibidir: Kuvvetleriııi geııiş bir şekilde yayabilmeli. sıkı bir şe
kilde ıoplayabilmelidir. Ağıııı ı·ırlatırkeıı balıkçı, suyuıı deriııliğiııi. 
akıı11111111 l1 ızıı11  ve eııgeller <ll up olmadığıııı araşt ıııııak zoruııdacl ır: :ıy
ııı şekilde. birimleriııi y;ıy:ııı bir gerilla k<lmutaııı da durumu bil
memekteıı ve yaıı lış lıesapl:ı ıımış bir hareketteıı dolayı k:ıyba uğ
ramaınak içiıı dikkatli olmalıdır. Bal ıkçınııı ağı çekmek içiıı ııasıl ipe 
sarılması gerekiyorsa. gerilla komutaııı da bütüıı kuvvetleriyle i lişkiyi 
ve lı:ıbcrleşmeyi sürdürmeli ve esas kuvvetleriı1deı1 yeteri kadarıııı el i
ııin alt ıııda buluııdunnalıdır. Balıkçıı1111 ııasıl sık sık yer değişıiı·ınesi 
gerekiyorsa. bir geril la birimi de sık sık yer değiştirmelidir. D:ığılm:ı. 
t<lplaııma ve yer değişt iııııe. gerilla savaşıııda kuvvetleri esııek bir şe
kilde kull:111m:ıı1ı11 üç yoludur. 

Geııel olarak, gerill:ı birimlerini dağılma ya da ''bütüııü p:ırç:ılara 
ayırma''. başlıca şu durum larda kullaıı ı l ır: ( 1 )  Düşm:ııı s:ıvuıım:ıd:ı cıl
duğuııda oııu geııiş bir ceplıe taarruzu ile telıdit etmek istediğimizde 
ve lıarekat içiıı kuvvetlerimizi toplama şaı1sıı1ı11 buluıım:ıdığı geçici 
durum larda: (2) düşmaııı. güçleri11i11 1..ayıt· olduğu bir bölgede y ıp
ratmak ve parçalamak istediğimizde: (3)  Düşma11111 kuşatmasııı ı kırıp 

86 



geçemediğimiz ve göze çarpmadan kaçmaya çalıştığımızda: ( 4) Arazi 
ya da ikmal bakımıı1daı1 kısıtlandığımızda ve (5) Geııiş bir alaııda kitle 
çalışması yürüttüğümüzde. Aııcak koşullar 11e olursa olsuı1 harekat 
içi11 d:ığıl ırkeı1 şuıılara dikkat etmeliyiz: ( 1 )  Hiçbir zamaıı kuvvet leri 
mutl:ık bir eşitlikle dağıtmamal ı. oldukça geııiş bir tı<>Iümünü maııevra 
içiı1 elverişli olaı1 bir bölgede tutmalıy ız: öyle ki. l1erha11gi bir acil du
ruma lı:ızırlıklı <>labilelim ve dağılma g<>reviııi yürütecek bir ağırlık 
merkezi olsuı1: (2) Dağıtılaı1 birimlere açık seçik taı1 ımlaı1mış gö
revler. Iıarekfit alaı11. lıarekfit içi11 ı:amaı1 sııı ırları. tekrar toplaııma içiıı 
yerler ve irtibat içiı1 yol ve :rraçlar saptamalıyız. 

Kuvvetleri11 toplaııması ya da "parçalarıı1 bir bütü11 l1aliı1de bir
leşt iri lmesi". ge11el l ikle ta:ırruı.a geçeı1 düşmaı11 yok etınekte ya da ba
zeı1 savunına durumuııdaki düşmaı1111 bazı sabit kuvvetleriııi yok et
mekte kullaıı ılan bir yöııtemdir. Kuvvetleri11 t<>plaııması. mutlak top
laııma aıılamıııa gelmez: bu. esas kuvvet teri tek bir <>ııem ti yönde kul
laıımak içi11 toplam:ık. bir yaı1da11 da bir kısım kuvvetleri düşma111 dur
durmada. yıpr.ıtm:ıda ve p:ırçalamada ya da kitle çallşmasıııda 
kull:ııımak içiıı elde tutm:ık ya da göreve g<>ııdennek demektir. 

Kuvvet leri koşul lara gt>re esııek bir şekilde ruığıtma ya d:ı t<>pl:ıma. 
geril l:ı savaşında başlıca yöııtem olmakla birlikte. kuvvet lerimizi11 ye
riııi 11asıl esııek bir şekilde değişt irebileceğimizi (ya da 11ak
ledeceğimizi) de bilmeliyiz. Düşmaı1. gerillalar taraı·ıı1daı1 ciddi olar:ık 
telıdit edildiğiııi ı·:rrk ediııce <>11lara saldırmak ya da <>11ları b:ıst ınn:ık 
içi11 :ısker göııderecektir. Buı1d:ıı1 d<>layı. geril l:ı birimleri durumları111 
değerleııdinnek zc>ruııd:ı k:ılacakl:rrdır. Eğer uyguıısa buluı1dukl:ırı 
yerde çarpışmalı. uyguıı değilse yer değiştirmek içiıı lıiç zama11 kay
bctmemelidirler. B:ızeı1 . düşm:ıı1 birimleriııi teker teker y<>k etmek 
:ımacıyla bir yerde llir düşına11 kuvvetiııi imlıa edeı1 gerilla birimi. 
ikiııci bir düşın:ıı1 kuvveti11i y<>k etmek içi11 derlıal b:ışk:ı bir yere ka
yabilir. Bazeıı bir yerde ç:rrpışmak uygu11 olm:ıy:ıbilir: bu duruında. 
derh:ıl çarpışmad:ıı1 v:ızgeçmek ve b:ışka yerde ç:ırpışın:ık gerekir. 
Belli bir yeı·dc düşm:111 kuvvetleri <>zellikle ciddi llir telılike <>luş
turuyors:ı. gerilla birimleri sall:111ın:ımalı.  yıldırım h ızıyla uzak
laşmalıdır. Geııell ikle yer değişt irmeler gizlilik içiııde ve hızla ya
pılmalıdır. Düşm:ıııı ters yola sevk etmek. tuzağa düşürmek ve şa-
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şırtmak içiıı doğudaıı saldırır gibi yapıp batıdaıı saldırmak. bir gü
ııeyde l1iı· kuzeyde g<>rü11n1ek. vur-k;ıç saldıı·ıları ve gece lıarckatları 
yapın;ık gibi savaş l1ileleri11i sürekli ol:ır;ık kull;ııımalıdırl;ır. 

Dağı lın;ı. tllplaııma ve yer değiştinnede esııeklik. geril l;ı s;ıv;ışıııda 
i11isiyatil"iı1 Sllmut bir il";ıdesidir: l1uı1:ı k;ırşıl ık. kat ılık ve lı:ıreketsizlik 
kaçıııılın;ız olarak p:ısilliğe gi>türür ve gereksiz k;ıyıpl;ır:ı Ylll aç:ır. 
Am;ı bir komutaıı akıl l ı  lllduğuııu. s:ıdece kuvvetleriııi esııek bir şe
kilde kull;ı111n;ı11 111 öııemiııi kavr.ım:ısıyla değil. :ıyııı z;ıın:ıııd;ı hclirl i 
kllşull:ırd;ı oııları tam z:ım:ıı11 11da d;ığıt;ıbilme. tl>playabilıne ve yer
leriııi değiştirebilıne yeteııeğiyle de k;ııı ıtl;ır. Değişiklikleri sezıne ve 
lı;ıreket etmek içiıı doğru ;1111 seçnıe ust:ılığı k(ll:ıy kazaııılın:ız: buııu 
aııc:ık :ıçık gi>rüşlülükle iııceleyeıı. ;ır.ıştırm:ı yap:ııı ve k:ılasıııı lıep bu 
işe yl>rnıı kişiler k:ı1.:ı ıı:ıl1ilir. Esııek liğiıı tedbirsiz atılg:ııılığ:ı dö
ııüşıııesiııi öııleınek içiıı. kllşull;ın iyice iııcelemek ı.oruııludur. 

,)oıı <>f{l/"(/k {J/(111/(ını{ı_,., ele {//{ı/ını. 

Pl:ııı yapmadaıı gerill:ı s:ıvaşıııda ı�tfer k;ıı.:ı ııınak mümküıı de
ğildir. Gerilla savaşıııııı r:ısgele bir biçimde yürütülebileceği dü
şüııcesi. y;ı gevşek bir tutuıııuıı y:ı d:ı geı·ill:ı savaşı lı:ıkkıııd:ı t:ım bir 
celı;ıletiıı il"adesidir. Bir geı·i ll;ı bi>lgesiııdeki lıarekfıtl:ırııı y:ı d:ı bir ge
rilla l>irimi ya d:ı birliğiııiıı lı:ıı·ekfitıııııı bütüııü. mümküıı olduğu k;ıdar 
;ıyrıııtılı bir pl;ıı1l:ımadaı1 ve lıer lı;ırekat ııı öııcedeıı h:ıı.ırl:ıııınasıı1daı1 
soıır;ı y:ıpılın:ı lıdır. Durumu k;ıvr:ıın;ı. gt>re\' leri sapt:ıın;ı. kuvvetleri 
yerleştirme. askeri ve siy;ısi eğitim yapma. ikm;ıl. d<>ıı;ıt ıınııı b;ıkımı. 
lı:ılkt:ııı geleıı y;ırd ıını iyi kul l:ııınıa \'l1., geril l;ı koınut;ıı1l:ırıı111ı dik
katle g<>zdeıı geçirınesi. tit izlikle uygul:ııııası ve deııctlemesi gerekeıı 
işleriıı bir l1t>lümüdür. Buııl;u· y;ıpılın;ıdıkça ııe iııisiyati ı·. ııe esııeklik. 
ııe de t:ı;uı·uz müınküıı cıluı·. Geril l;ı kc>şull:ırıııııı düzeııli s:tv:ışt;ıki k:ı
d;u· yüksek derecede pl:ııılanı:ıya elverişli olm:ıdığı d<>ğrudur ve gerilla 
sav;1şıı1d:ı Ç<lk ayrıııtı l ı  pl:ııı y;ıpın:ty:ı k:ılkışm:ık lı:ıt:ı <llur. Am:t ııesııel 
k<lşull;u·ııı elverdiği t>lçüde :ıyrııı tıl ı plaııl;ım:ı gereklidir. çüııkü düş
ıııaııl;ı sav:ışmaııııı şak:ıya geliı· y:ıııı ycıktuı·. 

Yuk;ırıdaki ııclkt:ılar gerilla s:ıv:ış111111 str;ıtejik ilkeleriııiıı l1i
riı1cisi11i açık l;ım:ıkt:ıdır: S:ıvuııına içinde ta;ırı·uz. uzuıı süreli savaş 
içiııde çalluk scıııuçlu ın ulı:ıı·elleler. iç lı;ıt lı;ırekfıt l;ırı içiııde dış lıat lı;ı-
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rekatları düzenlemede iı1isiyatit·. esı1eklik ve planlama ilkesi. Gerilla sa
vaşı str:ııej isiııde temel soruı1 budur. Askeri komuta açısıı1daı1. bu so
ruııuıı çt)zümü. gerilla savaşıı1da zaler ka1.aıımaı1ıı1 eı1 l)üyük gü
veı1cesidir. 

Bur.ıda oldukça değişik koı1ular ele alıııdıys:ı da. buı1l:ınıı tümü lıa
rckfıtl:ırda ve muh:ırebclerde t:ıarnız soruı1uı1a ilişkiı1dir. lnisiyatiı·. :ııı
cak bir ta:ırruzda zaler kazaııdıkıaıı S<lıı r.ı kesi11 <llarak ele geçirilir. Her 
ta:uruz l1arekftt ı  keı1di i11isiyatit"iınizlc düzeııleı11nelidir. y<lksa l)utıa z<>r
laııd ığıın ı1. zamaıı deği l. Kuvvetleriıı kullaı1ılınasıı1da esı1eklik taarrui'.:t � .. 

geçme çab:ısı etrJl.ıııda t<>plaııır ve ayııı şekilde plaı1lama her şeydeı1 öıı-
ce ta:ırrui'. l1arckfıtlanı1da b:ış::ınyı güveııce altı ı1a almak içiıı gereklidir. 
T:tktik s:ıvu111na öıılemleri . eğer ıaarruı.a dolaylı ya da dolaysız destek 
<llına görcvleriııdcı1 k<>p:ınlırsa :ııılamsız k:ılır. Ç:ıbuk soı1uç bir ta
:ın·uzu11 tempc>suııu. dış l1aılar oııuıı kaps:ımıııı ifade eder. Taarnız. düş
m:1111 yok eıme11iıı tek yolu ve keııdi11i k<>ruma11111 da !)aşlıca yoludur: 
<>ysa s:ılt savuı1ma ve geri çekilme. kcııdiııi k<>rum:ıd.:ı aı1cak geçici ve 
kısmi bir r<>I oyı1:1yabilir. düşın:ıııı y<>k etınede ise hiçbir işe y:ıramaz. 

Yukarıd.:ı bclirtileıı ilke. esas <1l:ır:ık. düzeı1 l i  sav:ış ve gerilla s:ı
vaşıııııı her ikisi iç iıı de ayıııdır: s:.ıdece uygul:.ıma biç im i11dc l)ir de
receye k:.ıdar ı·ark vardır. Am:ı gerill:ı savaşında bu ı·arkı bclirtınek 
heın ()11eın li .  lıem de gereklidir. Geri l la savaşııı ı11 l1arckfıı yöııtemleriııi 
düzeı1li s:ıvaş111 lıarekfıt yt)11 tem leriııdeıı ayıra11. işıe bu biçim ı·arkıdır. 
Eğer i lkeııiıı l)ürüııdüğü iki f:ırklı  biçiın i birl1iriııe karıştırırsak. gerilla 
s:ıvaşıı1d:ı i'.:ıfer k:.ızaı1m:tk müınküı1 olınaz . 

• 

BEŞiNCi BÖLÜM 

DÜZENCi SAV AŞLA EŞGÜDÜM SAGLAMA 
Gcrill:ı savaşıııd:ıki ikiııc i str:ıte_ji S<lı·uııu. düzeııli s:ıv:ışl:ı eşgüdüın 

s:ığl:ıınaktıı·. Bu. şiındiki geı·il l:ı lı:ırckfıııııııı yapısı ışığıı1da. gerilla s:ı
v:ışı ile düzeı1li sav:ış :ırasıııd:ıki ilişkiyi lıarekfıt düi'.eyiı1dc :ıç ıklığ:ı k:ı
vuşturm:ık soru11udur. Düşnıaııı yeııınck içiıı l)u il işkiı1iıı kavra11ınası 
ç<>k ti11eın lidi ı·. 

Gcı·i lla sav:.ışı i le düzcı1li savaş :ır:.ısıııd:ı üç çcşiı eşgüdüm vardır: 
Str:ıtej ide. set·erlcı·de ve mul1arebclerde eşgüdüm. 
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Bir bütüıı olarak ele alı ııdığında. düşmanı ı·eıce uğratan, elini ko
lunu bağlayaıı. ikmal hatlarını keseıı . düzeııl i  kuvvetlere ve bütüıı ülke 
lıalkıııa coşku vereıı düşman hatları gerisiııdeki gerilla savaşı ile dü-

• • 

zeııli savaş arasıııda stratejide eşgüdüm vardır. Uç Kuzeydoğu eya-
letiııdeki gerilla savaşını ele alalım. Elbette ki. eşgüdüm sağl3ma sc>
ruııu ülke çapıııdaki Direııme Savaşı'ııdaıı öııce ortaya çıkmamıştı, 
ama savaş başladığıııdan bu yaııa bu eşgüdümü sağlamaııııı öııemi 
açıkça görüldü. Geril lalarııı orada öldürdüğü her düşmaıı askeri. düş
maııa lıarcaıtıkları lıer kurşuıı. Çiıı Seddi'ııiıı güııeyiııe ilerlemesiııe eıı
gel olduk.lan her düşmaıı a.'ikeri. direııişiıı toplam gücüııe bir katkı sa-

• •  

yılabilir. Ustelik buıılarııı bütüıı Japoııya ve bütüıı düşmaıı c>rdusu üze-
riııde moral bozucu. ordumuz ve lıalkımız üzeriııde ise yürekleııdirici 
bir etkisi olduğu açıktır. Peypiııg-Suyyuaıı. Peypiııg-Haııkov. Tiaııcin
Pukov, Datuııg-Puov, Ceııgdiııg-Tayyuaıı ve Şaııghay-Haııgcc>v De
miryolları boyuııca sürdürülen gerilla savaşıııııı. savaşta stratejik eş
güdüm sağlamadaki rc>lü dalıa da açıktır. Gerilla birimleri. sadece düş
manııı stratejik taarruzda olduğu ve bizim stratejik savunmada ol
duğumuz bugüııkü durumda düzeııl i  kuvvetlerle eşgüdüm sağlam<ıkla 
kalmıyorlar. Gerilla birimleri, düşmaıı stratej ik taarruzuııu tam;ıınlayıp 
kazaııçlarıııı koruma durumuna geçtiğiııde. işgal edi leıı topraklarda 
düşmaııııı gücüııü kırmak içiıı düzeııl i  kuvvetlerle eşgüdüm kurınakla 
da kalmayacaklardır. Düzeııli kuvvetler stratejik karşı-t<ı•ırruza gcç
tiğiııde. düşınan kuvvetleriııi kc>varak kaybcdileıı bütüıı toprakları geri 
alma işiııde de düı.eıı li kuvvetlerle eşgüdüm kur..ıc<ıklardır. Gerilla sa
vaşıııııı stratejik eşgüdüm sağlamadaki büyük rolü gi)zardı edil
memelidir. Gerilla biı·iınleriııiıı ve düzeııl i  kuvvetleriıı kc>ınutaıı l;ırı bu 
rolü bcrr<tk bir şekilde kavr;ımalıdırlar. 

Ayrıca gerilla savaşı. seferlerde düzeııli savaşl<ı eşgüdüm sağlam<ı 
• •  

göreviııi de yeıiııe getirir. Orııeğiıı. Tayyuaıı'ııı kuzeyiııde Siııko se-
feriııde ''erillalar Datuııa-Pucov Demiryolu ve Piıı••siıı••••uaıı ile o .. o .::ı 0 0  

Yaııgt·aııgku arasıııdaki kar..ıyollarıııı talırip ederek Y eıımeııguaıı'ııı 
hem kuzeyiııde ve hem de güııeyiııde eşgüdüm sağlamada çok i)ııemli 
bir rol oyııamışlardır. Başka bir olayı ele alalım. Düşmaıı Feııg
lingdu'yu işgal ett ikteıı soııra. zateıı bütüıı Şeıısi Eyaleti 'ııe yayılmış 
olaıı ve esas olarak düzeııli kuvvetler tarafıııdaıı sürdürüleıı geı·i lla sa
vaşı. Sarı lrmak'ında batısıııda Şeıısi Eyaleti'ııdeki ve Sarı Irmak'ııı gü-
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neyinde Heı1aı1 'Eyaleıi11deki savunma harekatıyla eşgüdüm sağlayarak 
daha da büyük bir rol oynadı. Gene. düşmaı1 Güney Şaı1duı1g'a sal
dırdığıı1da. Kuzey Çin'iı1 beş eyaleti11deki gerilla savaşı ordumuzuı1 
harekatıyla eşgüdüm sağlayarak büyük bir katkıda buluı1muşlur. Böy
le bir görevi yerine getirirken. düşman hatları gerisiı1deki her gerilla 
üssüı1üı1 öııderi ya da oraya geçici olarJk gönderilmiş her gerilla bir
liği11i11 k0Qluta111 .  kuvvetlerini iyi düzeı1lemeli .  1.amana ve yere uygun 
farklı taktikler uygulayarak düşmaı11 felce uğratmak, hareketsiz bı
rakmak. ikmal hatlar1 11 1 kesmek. iç hat seferleriı1de ordularımı1..a şid
detle şevk vermek içiı1 düşmaı1ın en ca11alıcı ve zayıf yerlerine sal
dırmalı ve böylece harekatla eşgüdüm sağlama göreviııi yeriı1e ge-

• 

ıiı ıııelidir. Eğer her gerilla bölgesi ya da birimi. düzeı1li kuvvetlerin 
harekatıyla eşgüdüm sağlamayı hiç dikkate almadaı1 tek başına ha
reket ederse. geı1el stratejide geı1e de belli bir rol oynadığı halde. stra
tejik eşgüdüm sağlamadıtki rolü büyük ölçüde öı1emini kaybeder. Bü
lüı1 gerilla komutanları bu 11oktaya dikkatle eğilmelidir. Harekatla eş-

• 

güdüm sağlamak için bütüı1 büyük gerilla birimlerinin ve gerilla bir-
likleri11in telsiz aygıtı buluı1durması kesi11likle gereklidir. 

Soı1 olarak. çarpışmalarda. ça11>1şma meydıu111ıdaki asıl savaşta dü
zeı1li kuvvetlerle eşgüdüm sağlamak. iç hatlardaki bir mul1arebe mey-

• 

daı1111111 çevresiı1deki bütü11 gerilla birimleri11i11 görevidir. Elbette bu. 
yalı1ız düzeı1li kuvvetleri11 yakı111nda olaıı gerilla birimleri ya da geçici 
olarak gerilla hizmeıi11e gt)11derilen düzeı1li birimler içiıı geçerlidir. 
Böyle durumlarda bir gerilla birimi. düzeı1li kuvvetler komuıa11111111 
verdiği. düşma11111 bazı  kuvvetlerini11 eliı1 i  koluı1u bağlamak. ikmal 
haılarıııı kesmek, keşif" yapmak ya da düzeııli güçlere rehbcı·lik etmek 
gibi gt)revleri yeriı1e getiııııek zoruııdadır. Bt>yle bir görev verilmemiş 
olsa bile .. geri lla birimi ke11di iı1isiyatifi ile bu görevleri yürülınelidir. 
Savaşmadaı1 ya da l1:ıreket etmeden boş oturmak ya da sav:ışmadaı1 or
talıkta dolaşmak. bir gerilla birimi içi11 bağışla11maz bir davra111ş olur. 

AL TiNCi BÖLÜM 
• 

ÜS BÖLGELERlNIN KURULMASI 
Japo11ya'ya k:ırşı geri lla savaşıı1da üçüRCü strateji soruı1u. üs böl

gelerini11 kurulmasıdır. Savaş uzun süreli ve çeti11 bir savaş ol-
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duğuı1daı1, üs bölgelerini11 kurulması ö11emli ve zoruı1ludur. Kay
bedileıı topraklarımızı geri almak için ülke çapında stratej ik karşı
taarruzu bekleınek zoruııdayız: o zamana kadar da. düşmaı1ın cepl1esi 
merkezi Çiı1'iı1 deriı1 l ikleriı1e IGıdar uza11mış ve oııu kuzeydeıı güı1eye 
ikiye bölmüş <>lacak ve l<>prağımızı11 bir bölümü ya da büyük bir bö
lümü düşmanııı eliııe geçmiş ve 011un cephe gerisi haliııe gelmiş ola
caktır. Düşma11 işgaliııdeki bu geı1iş alaıı 1 11 her taraı·ıııa gerilla s..1vaşı111 
yaym<ım ız. düşma11111 gerisi11de cephe açmamız ve oııu. işgal ettiği 
t<ıpraklanıı tümüııde sürekli <>larak çarpışmaya zorlamam ız ge
rekecektir. Str<ıtejik karşı-taarruzumuz başlayıncaya ve kaybett iğimiz 
topraklarımızı geri alıııcaya kadar (ki bunun ne kadar süreceği kesiıı 
olarak stiyleııemez. ama uzuı1 bir zamaıı alacağı kuşkusuzdur) düş
ma1111ı gerisiııde gerilla savaşıı1da diretmemiz gerekecektir. Bu yüz
den. sa\4aŞ uzuı1 süreli <>lacaktır ve düşmaıı. işgal edilmiş bölgelerde 
k;v.aııdıkl:.ırıııı korumak içiıı karşı-gerilla öı1lemleriııi artırmak, özel
likle stratejik ta<ırruzuna s<>ıl verdikten soııra gerillalarııı amaıısızca 
bastırılınasıııa girişmek zoruııdadır. Böylece uzuıı sürcliliği11 amaı1-
sızlıkla birleştiği bir savaşta. üs bölgeleri olmaksızııı düşınaıı lıatl<ırı 
gerisi11de gerilla sava'}ını sürdüııııek mümküı1 olmayacaktır. 

Peki, bu üs b<ilgeleri ııedir'? Üs b<ilgeleri . gerill:.ı kuvvet leri11i11 stra
tejik görevleri11i yeriııe getirirkeı1 ve keı1dilcri11i koruyup geliştirme. 
düşma111 yok etıne ve kovma am:.ıc111a ulaşırkeıı dayaııdıkl;u·ı str<ıtejik 
üslerdir. Bu stratejik üsler olmadığı sürece. herl1aııgi l)ir stratejik gö
revi yeriı1e getirınek ya da savaşııı aınacıı1a ulaşm<ık içiıı d:.ıyaııacak 
lıiçbir şey olm:.ıyacaktır. Düşmaıı hatları gerisiııde yürütüleıı gerilla sa
vaşıııııı özel l iği. bir ceplıe gerisi11i11 buluıımayışıdır. Çüııkü gerilla 
kuvvetleriııiı1. geııel ol<ırak ülkcı1iıı gerisiyle bağları yoktur. :.ım:ı üs 
b<ilgcleri olınad<ııı gerilla s:.ıv:ışı uzuı1 süre devam edcınez ve ge
l işemez. Üs bölgeleri. gerçekteı1. gerilla savaşı1111ı cephe gerisidir. 

T:.ıril1te birç<>k <<gezgiııci çete>> t<ırzıııda köylü sav:.ışı görülınüş. 
:ım:ı buı1lanıı lıiçbiri baş:.ırılı olınamıştır. Bugüııkü ileri l1:1bcrleşmc ve 
ıekııol<>j i çağıııda. gezgiııci çeteler tarzıı1d:.1 savaşmakl<ı zalcı·iıı ka
z:ıı1ılac:ığıı11 düşüıımek dalıa da aııl:ımsız olur. Buııuı1la birlikte. bu 

' 

gezgiııci çeteler t"ikri. y<>ksullaşmış köylüler ar.ısıı1da lıala vardır ve 
ayııı şey gerilla komutaııları11 11ı düşüı1celeriııde. üs bölgcleri11iıı gerekli 
ve öııcmli olmadığı şckliııde ya11sımaktadır. Bu yüzdeıı üs bölgeleri 

A 
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kunna siyasctiııe karar vermek içiıı öııkoşul. gerilla komutaıılanııııı 
• • 

katalarıııdaıı bu ı·ikirleri silmektir. Us btilgeleriııe salı ip olup olmamak 
ve oııları öııeınli kabul edip etmemek soruııu .  başka bir deyişle üs böl
geleri kurma t'ikriyle gezgiııci çeteler gibi s:ıvaşma fikri :ır:ısıııdaki çe
lişme. her geri lla s:ıv:ışıııd:.ı <>rt:ıya ç ıkar. Bir b:ıkıma. J:ıpoııya'ya k:ırşı 
gerilla savaşımız d:ı buna bir istisııa değildir. Buııuıı içiıı gez.giııci çe
teler ideolojisiyle müc;ıdele etmek z<ıruııludur. Aııcak bu ide<ıl<ıji lü
ınüyle ortadaıı k:ıldırı ldığıııda ve üs bt>lgeleri kurma siyaseti bc-
11imseı1ip uygul:ıııdığıııda. geri lla savaşıııııı uzuıı zamaı1 sürdürülmesi 
için elverişli koşullar <ırtaya çıkar. 

Ş imdi üs l">Ölgeleri11iıı gereği ve öııemi :ıçık <ılduğuııa gi)re. üs ool
geleriııiıı kurulm:ısı içiıı kavraıım:ısı ve çtizülınesi gerekeıı soruııl;ıra 
geçelim . Bu s<ıruıılar. üs h<ilgelerirıirı tipleri. gerilla h<ilgeleri ve üs 
l">Ölgeleri. üs b<ilgeleri kurmaııın k<>şulları. üs oolgeleriııirı ge
rıişletilmesi ve s:ığl:ımlaştı ı·ılınası . bizim düşm:ııı ve düşmaı1ıı1 bizi ku
ş:ıtma şekilleridir . 

• • 

1. Us IJt)lgelerinin Tipleri 
J:ıpoııy:ı'ya k:ırşı gerilla savaşıııda üs b<ilgeleri başlıca üç tiptir: 

Dağdaki ler. <>v:ıdakiler ve ırınak-gcil-körtcz. b<ilgeleriııdekiler. 
D:ığlık kesimlerde üs b<ilgeleri kunn:ıııın yararı açıktır ve Caııg

l)ay 1 • Vutay2 • T:ıylıaııg3• Tayş:ııı� . Y eıışan5 ve M:ı<ışaıı6 dağlarıııd:ı ku-
1 .  c.ınghay sır<ıdağl<ın. Çin'in ku zcydt>ğu sınınn<la yer alır. Ilu bi>lgc. 1 8  f'.ylül 
1 93 1 "dcki J;11J<>11 istilas ıııd;ııı s<ıııra. Çin Koıııüııist l'ani si'ncc y<incıilcıı J;ıı>•>ııy;ı'ya k<ırşı 
g.C"rillalolrııl üs hc:-llgcsi hillİ11e geldi .  
2. Vut;ıy sı raLl;ığl;ırı. Ş;ıııs i .  l lchcy r;y;ı)ctlcriyle ,, 7.;1111;u1ki C;ı)ı;ır l'.y;ılL·ti  ;ırasınLl;ıki S i ·  
ııı rıla }·er ıılııı;ıkt;ı<lır. 1 937 l'.ki ııı"iııLlc. <;,"iıı K<>nı üııist )';ı n isi iin<lcrliği n<lc·ki Scki ziııci 
y,,) ()rdıı,u. Vuıay ));ığı hölgcsi nıcrkcı. <>lıııak üı.ere Jaıx>ııya'ya k:ır�ı Ş;ııısi -('alı;ır
l·lcbcy üs h(ll gcsi11iı1 i11�'tsı11a ba�)a<l ı .  
3. 'l";ıylı;uıg sır;ıd:ığl;ırı. Şc·ıısi. l lc·l-..:y vt• ll<>11;111 l'.yalc·tlcri ;ır;ı sıııılaki sıııı rıla yer ;ılır. 
1937 Kasıııı"ıııda. Sckiziııci y,,ı Ortlusıı. l";ıylı;ıng ,),ığlık hlilge'i 111crke1. <>lııı;ık üzere. 
Jaıxıııy;ı"y;ı karşı ()üııeyd<-..Ju Şeıısi üs hlilgesiııiıı iıış;ısııı;ı l>;ışla<lı. 
�- 'l°;ı}·ş:ııı ();ığı. nıerkczi Ş:ıııduııg'J;ıki 'l';ıy- Yi sır:ı<l ağl;ırıııııı cıı hüyük J;ığl;ınııd;ın lıi 
riılir. K<>ıııiinist l':ın isi <>nılerl ıği n<leki gerilla kuvvetleri 1 937 kı şııııla. ')';ıy-Yi J;ığ l ık höl
gesi 111crkez t)l111oık üze-re. Jilfk)llY•t')'<l k�ırşı 111erkcl'.İ Şo111tluı1g üs hillgesi11iı1 iı1şas111;ı l1�1ş
ladılar. 
5. Yeıı�;ııı sır;ı<lağ);ın. l lehcy l'y:ıleıiylc '' z;1111;1nki Cciı<>I ı:y:ıleıi ar;ısındaki sıııır<l;ı yer 
;ılır. 1 9.� X y;ı1.ın<la Sekiziııci y,,J ()r<lıı su. Yeıış;ııı <l;ığlık hiilgesi nıc·rkez t>lnı;ık üzere. J;ı
ı:..ıııy:ı'y;ı k;ırşı (),ığu 1 le bey üs l>iilgesiııiıı iıışasııı:ı h;ı�l:ı<l ı .  
(>. Maı>ş;ııı sır;ıılağl:ın. ()üııl'y ('i:ıııgsu'daJır. K<>ıııüııist !'a nisi iiııderliği ıı<leki  yeııi J)iir
tlüııcü ()r<l u .  1938 l la1.ir;11ı'ı ııdıı Sckiziııc·i y,,ı ()rılusu. Yeıış;ııı <l:ığlık hlilg<·si ıııcıkez <>1 -
ııı:ık üzere. J:ı)J<>ııy•ı'y:ı k;ırşı (iüııcy Ci;uıgsu ü' hlil gesiııin iıışasıııa haşladı. 
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rulmuş. kurulmakta ve kurulacak olaııların lıepsi de bu türdeııdir. Buıı
lar. Japoııya'ya karşı · gerilla savaşıııııı eıı uzuıı zamaıı sür
dürülebileceği yerler ve Direııme Savaşı'ııııı öııemli kaleleridir. Düş
m;ııı h;ıtları gerisiııdeki bütüıı dağlık bölgelerde gerill;ı savaşıııı ge
Iiştinneli ve üs bölgeleri kuı ıııalıyız. 

Kuşkusuz. <>valar d;ığlar kad.1r uyguıı değildir. ama ovalarda da ge
rilla savaşıııı geliştirmek ve üs bölgeleri kunnak lıiç de olaııaksız de
ğildir. Gerçekteıı de. Hebcy ov;ılarıııdaki ve Kuzey ve Kuzeybatı Şaıı
duııg'daki yaygııı gerilla savaşı. <>valarda gerilla savaşınııı ge
Iiştirilebileceğiııi k:ııı ıtlamıştır. Orada üs btilgeleri kuııııa ve uzuıı 7.a
maıı sürdüı ıııe <>l;ııı:ığı buluııduğuııu kaıııt layaıı bir veri yoksa da ge
çici üs b<ilgelcri kurmaııııı müınküıı olduğu kanıtlaıımıştır ve küçük 
birimler içiıı ya d;ı mevsimlik kullaııılmak üzere üs bölgeleri kuııı1ak 
mümküııdür. Bir y;ıııdaıı düşmaııııı elinde yeterli birlik y<ıktur ve eşi 
gcirülmeıniş bir v;ılışeı siyaseti sürdüı ıııektedir öte yaııd:ııı Çiıı'iıı geııiş 
bir t<>prağı ve Jap<ıııya'ya karşı direııeıı çok sayıda iıısaııı v;ırdır. hu ııe
deııle gerilla sav;ışıııı yaymak ve ovalarda geçici üs b<ilgeleri kurmak 
içiıı ııesııel k<>şullar gerçekleşmiş olmaktadır. Askeri k<>muta yeteııekli 

• 

<ılduğu t:ıkdirde ovalarda küçük gerilla birimleri içiıı uzuıı süreli. ;ıma 
s:ıbit olmayaıı 7 üsler kunna.k kuşkusuz mumküıı olacaktır. Geııel ol:ı
rak. düşmaııııı st r:ıtej ik taarruzu durdurulduğuııda ve düşmaıı işg:ıl et
tiği b<ilgeleri koruma aşamasıııa getirdiğiııde. kuşkusuz hütüıı gerilla 
üs b<ilgeleriııe k;ırşı valışi saldırılara girişecek ve doğal olarak ilkiıı eıı 
ağır darbeyi oval:ırd:ıkilere vurac:ıktır. Ovalarda harekat yapaıı büyük 
geı·i ll;ı birlikleri orada uzuıı 7.<ımaıı çarpışmaya devam edemeyecek ve 
yavaş yavaş k<>şullarııı gerektirdiği şekilde dağlara çekilmek Z<>ruııda 

• •  

kal:ıc:ıkl:ırdır. Orııeğiıı. Hchcy Ov:ısıııd:ııı. Yutay ve Taylıaııg d:ığ-
l:ırıııa ve Ş:ıııduııg ovasıııdaıı Tayş:ııı dağıııa ve doğuda Şaııduııg ya
rımad:ısıııa çekileceklerdir. Aııcak bizim mill i  savaşımız koşul l;ırıııd:ı 
sayısız küçük gerilla hirimiııiıı geııiş cıvalardaki çeşitli illerde sürekli 

7. l)ircnıııe Sava�ı 'ıı<la cl<le c<lilcıı deneyler. l)Valarda uzun süreli ve birç<ık yerde <le is· 
tikrarlı üs Lx\lgeleri kunıı;ııııu nıüıııküıı <)lduğuııu kaıııtladı. Bunun ııc<leni. alanııı gc
ııişliği ve nüfusuıı ç<>kluğu. Krııııünist l';ı11isi'niıı siyasctleriııiıı d<>ğnıluğu, halkııı büyük 
<ilçüde sefcrher c<lilıııesi ve <lüşıııaıı birlik lcriniıı yetersizliği i<li. Mao Zeduııg yoldaş <la
lıa soııra verdiği taliıııatlar<la. bunuıı nıüıııküıı l)l<luğuııu daha <la kesin bir şekilde be
lirtti. 
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dolaşması ve akıcı bir çarpışma tarzı bcııimsemesi. yani üslerini bir 
yerden bir yere kaydırması olaııaksız değildir. Yazıı1 uzuı1 ekiııleriıı 
<<yeşil pcrde>>siııdeıı. kışııı doııaıı ıııııaklardaıı yararlaııarak mevsimlik 
geri lla savaşıııı yürütmek kesiıı likle mümkü11dür. Şimdi düşmaııııı ge
rilla savaşıııa <ıyıracak gücü yokke11 ve buııa ayıracak gücü olduğuııda 
bile hiçbir z<ımaıı her şeyle birdeıı ilgi leııemeyec�ği11deı1. bugüıı içiıı 
gerilla savaşıııı her taraı·a yaymak. ovalarda geçici üs bölgeleri kur
mak. gelecekte de gerilla savaşıııı küçük birimlerde. mevsimlik ve sa
bit olmayaıı üs lx>lgeleriyle de olsa. sürdüııı1eye lıazırlaıımak si
yasetiııi bc11imsemeıniz kesiıı likle gereklidir. 

Nesııel olarak. gerilla savaşı111 gelişt iı ıııe ve üs bölgeleri kurma 
olaııakları ırmak-göl-körfez bölgeleriııde. dağlarda olduğuı1daı1 az olsa 
bile ovalarda olduğuııdan dalıa t'azladır. Tarihimizde pek çok gi)rüleı1 
<<korsaıılar>>ı11 ve <<SU eşkıyaları>>ııın yaptığı eı·saııevi çarpışmalar ve 
Kızıl Ordu döııemiııde Huııghu Gölü çevresiııde yıl lar boyu sür
dürüleıı gerilla savaşı. ıııııak-gi)I -körı·ez bölgeleriııde gerilla savaşıııı 

• 

geliştiııııe11iıı ve üs Nilgeleri kuııııaıı111 mümküıl olduğuııu ka-
ıııtlamaktadır. Buııuııl<ı birlikte. şimdiye kadar siyasi partiler ve Ja
p<lııya'ya karşı direııeıı kitleler. bu <>laııağa geı·ekeıı öııemi ver
memişlerdir. Özııel koşıill:ır eksik olsa bile biz kuşkusuz dikkatimizi 
bu olaııağa çeviııııeli ve üzeriııde çalışmaya başlamalıyız. Gerilla sa
vaşımızııı ülke çapındaki gel işmesiı1i11 bir parçası olarak. Yaııgze lr
mağııı111 kuzeyiııdeki Haııgze Gölü y<>resiııde. Yaı1gze'ı1i11 gü
ııeyindeki T:ıyhu Giilü yöresiııde ve deııiz kıyısı ile ırmak boyuııda 
düşmaıl işgali altıılda ()f:ııı oolgelerdeki bütüıl ırmak-göl -kiirtcz yö
releriııde etki11 bir gerilla s<ıvaşı örgütlemeli ve böyle yerlerde ve ya
kııı l:ı.rı11da sürekli üs N>lgeleı·i yaratmalıyız. lşiıı hu tarafıııı göz ardı 
cırnekle düşmaııa su taşıınac ılığı kolaylığı sağlıyoruz. Bu Direııme Sa
vaşı'mız111 str:ıtejisiııde. kısa zamaııda doldurulması gerekeı1 bir h<lŞ
luktw-. 

• • 

2. Gerilla Bt>lgeleri ve Us IJtilgeleri 
• 

Düşın<ıı1 lıatları geıisiııdeki gerilla s:ıvaşıııd:ı. gerilla bölgeleri ile 
üs N>lgeleri :ı.rasıııda ı·ark vard ır. Vutay dağlık yöresiııdeki bazı i llerde 
(yaııi Şaıısi-Calı:ı.r-Hebcy sıııır bölgesiııde) ve Tayhaııg ve Tayşaıı 
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dağlık b<ilgeleriı1i11 bazı yerlerinde olduğu gibi. düşma11 tarafıı1dan ku
şatılmış ama merkezi bölümleri işgal edilmemiş ya da geri alıı1mış 
bölgeler. gerilla savaş1111 geliştirmede gerilla birimleri11i11 rahatlıkla 
kullanabilecekleri hazır üslerdir. Aı1cak bu bölgelerdeki başk<ı yer-

• • 

lerde durum f::rrklıd ır: On1eğiı1. Batı Hebcy ve Güı1ey Cal1ar'ın bazı 
b<ilümleri11i içiı1e alaı1 Vutay dağl ık bölgesi11i11 doğu ve kuzey bö
lümleriı1de ve Boadliı1g'iı1 doğusu11daki ve Caı1gzov'uıı batısıı1daki bir
ç<>k yerde olduğu gibi. gerilla savaşı başladığıı1da geril lal<tr bu yerleri 
tümüyle işgal edemediler. sadece sık sık akıı1lar yapabildiler. Buı1lar. 
gerill<ılar geldiğiı1de geril l<ıların. gerillalar gittiği11de de kukl;ı rejimi11 
eliı1de tuttuğu bölgelerdir ve bu yüzden l1cnüz gerilla üsleri değil. aı1-
cak gerilla bölgeleri deı1ilebilecek yerlerdir. Bu gibi geril la bölgeleri. 
aı1c;ık geı·illa �ıv<ışı11111 gerekli süreçleriııdcı1 geçtikteıı soı1ra. y;111i ora
larda ç<>k sayıda düşm;ın birliği yc>k edildiği ya da ye11ildiğiııde. kukla 
rejim yıkıldığıııda. kitleler l1arekete geçirildiğiı1de. Japoı1ya'ya karşı 
kitle örgütleri kurulduğuı1da. halkıı1 yerel silalılı kuvvetleri ge
liştiği11de ve Japc>11ya'ya karşı siyasi ikt id;ır kurulduğuı1da. üs bölgeleri 

• • 

l1<1l iııe gelirler. Us bölgelerimizi11 ge11işlemesiı1deı1. eskideıı kurulmuş 
üslere bu gibi alaı1lar111 ekleıımesi11i kastediyoruz. 

Ba1.ı yerlerde. önıeği11 Dc)ğu Hebcy'de bütü11 gerilla lı;rrekaı al;ııı ı .  
b;ışıııd;ııı beri bir gerilla bölgesi olmuştur. Burada uzuıı 1.:ıın<ıııd::ııı ()Cri 
kukla re.iim vardır ve başıııdaıı it ibaren tüm lıarekfıt ;ıl;ıııı hem yerel 
ay;ıklaı1malar sc)ııucu oluş:ııı lıalk silalılı kuvvetleri. lıem de Vuı::ıy 
d::ığ larıııd;ııı gı'iııderileıı gerilla mürrezeleri için bir gerilla b<ilgcsi C)l
muşıur. F;ı;ıliyet leriııiıı b::ışlaııgıc ıııiliı. gcril l;ı l;ırııı bütüıı y;ı
pabildikleri. geçici ceplıc gerisi hı'ilgeleri ya da üs hı'ilgeleri C)laı·;ık c>l
clukç;ı elverişli yerler seçmekti. Btiyle yerler. düşmaıı kuvvetleri ycık 
edileııe ve lı;ılkı ayaklaııdıı·nıa ç::ıl ışııı::ısı 1111. ka1.aıı::1 11;1 k;ıdar. lıir ge
ril l ;ı hı'ilgesi olmakt;ııı ç ıkıp. gtirece istikrarlı üs b<ilgesi lı;ıliııe ge
lemeyecektir. 

Dcıl::ıyısıy l::ı. bir gerill;ı lxilgesiııiıı biı· üs bölgesiııe dtiııüşmesi. çe
t iıı lıir yarJlıc ı  süreçtir ve bu süreciıı gerçekleştirilınesi. düşm;ııı ııı ııe 
<ilçücle ycık cdildiğiııe ve kiılelcriıı ııe ı'ilçüde lıarekete geçiri ldiğiııe 
lı::ığl ıdır. 

Birçc>k ytire uzuıı bir süre gerilla lxilgesi <>l<trak kalacakt ır. Bu yö-
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relerde düşmaıl. deıletim iıli sürdürmeye ıle kadar uğraşırsa uğraşsııl. 
istikrarlı kuklıı rej imler kur:ımayııcaktır. Biz de bu ytirelerde. gerilla 
savaşıılı ıle kadar geliştirirsek geliştirelim. Japoılya'ya karşı siyasi ik
tidıırı kurma amacııla ulaşamayacağız. Buıluıı tirııeklcri . demiry<>lları 
boyunca u1.ıı ııaıı ya da büyük şelıirleriıı çevresiııde ve <>valardaki bazı 
bölgelerde yer alaıı düşmaıı işgal iııdeki bölgelerde l)uluııabilir. 

Gtirece ist ikrarlı kukla rcjimleriıı deııetimi altıııdıı buluıııııı ve düş
manııı Ç<>k sayıda asker yığdığı büyük şelıirlerde. demiryolu is
ıasy<>ıılarıııda ve cıvalık yerlerde. gerilla savaşı .  bur:ılarııı içleriııe ka
dar değil. aııcak sıııırlıınııa kadıır ulaşabilir. Bu da başkıı bir durumdur. 

Öııderliğiıı lıataları ya dıı ağır düşman baskısı. yukarıda anlatılan 
durumuıı tersiııe döıımesiııe. yaııi bir gerilla üssüııüıı bir gerilla böl
gesiııe ve bir gerilla bölgesiııiıı görece istikrJrlı düşmaıı işgali altıııda 
bir bölge haliııe gelmesine yol açabilir. Bu gibi değişiklikler müm
küııdür ve gerilla komutaıılan11111 buııa karşı özellikle uyaııık olmalaı·ı 
gerekir. 

Buııdıııı dolııyı. geri lla savaşııı ııı ve düşmanla aramızdaki mü
cadeleı1iı1 S<>ııucu <>larak. düşmaıı işgaliııdeki bütüıı topraklar şu üç sı
ıı ıfıı ayrı lııcııkt ıı·: Biriııcisi. gerilla birimlerim iziıı ve siyıısi iktidar or
gaıılarımızııı el iııdeki Jap<>ıı aleylıtarı üsler: ikiııcisi. Japoıı em
pcryal izmiııiıı ve oıılıırııı kukla rejimleriııin eliııdeki btilgeler: üçüıı
cüsü. her iki tarat'ııı da ele geçiı·ıııek içiıı uğraştığı ara oolgeler. yaııi 
gerilla btilgeleri. Gerilla kcımutııııl<ırıııın görevi. biriııci ve üçüııcü çe
şit oolgeleriıı sııyısıııı eıı üste ç ıkarmak. ikinci çeşit bölgeleriıı s:ıyısıııı 
eıı <tza iııdirmektir. Gerilla savaşıııııı stratej ik görevi budur . 

• • 

3. Us Bölgeleri Kurmanın Koşulları 
Japoııya'ya kaı·şı silıılılı kuvvetleriıı varlığı. bu silıılı l ı  kuvvetleriıl 

düşmııııı yeııilgiye uğrııtmıık içiıı kullııııılınıısı ve buıılarııı h:ılkı ha
rekete geçiı·mesi. bir üs btilgesi kunnııııııı temel kcışuludur. Btiylece 
bir ÜS oolgesiııiıı kurulmıtsı. lıer şeydeıı ÖllCe bir silalılı kuvveliıı oluş-

• 

turulmıısı s<ıruııudur. Gerilla savaşıııda tiııderler güçleriııi bir ya da da-
lıa ç<>k gerilla birimi kurmııya ayırmıılı ve mücadeleııiıı akışı içiııde 
buııl:ırı yııvıış yııv:ış gerilla birlikleri. hııııa düzeııli ordu birlikleri ve 
tıirimlcri lıaliııe geıirmelidiı·lcr. Bir silıılı lı kuvvctiıı oluşturulınası.  bir 
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üs bölgesi kurmanııı temel koşuludur: hiç silalılı kuvvet yoksa ya da 
silalılı kuvvet zayıl'sa. lıiçbir şey yapılamaz. Bu biriııci koşuldur. 

• • 

Us llÖlgcsi kurınaııııı ikiııci v:ızgeçilmez koşulu. silalılı kuvvcılcriıı 
lıalkl:ı cşgüdüm içiııdc düşmaııı ycıımck içiıı kullaııılmasıdır. Düş
maııııı dcııcıimi ;ı l ı ı ııdaki lıcr yer gcrillalarııı değil düşm;ıııııı üs böl
geleridir ve düşmaıı ;ılı edilmedikçe bu ycrlcriıı gerilla üs llÖlgcleriııc 
d(iııüştürülemeycceği ;ıç ıktır. Düşmaııı ıı saldırılarıııı püskürtmcdikçc 
ve c>ııu alı etmedikçe. gcı·illalarııı el iııdcki yerler bile düşm;ııı dc
ııcıimiııc geçecek ve <> 1.<ımaıı üs b()lgclcri kuı ııı;ık müınküıı c>l
mayacakıır. 

• • 

Us oolgcsi kurm;ıııııı üçüııcü vazgeçilmez koşulu. silalılı kuv-
vetlerimiz de d:ılıil c>lınak üzere bütüıı güçlerimiziıı. kitleleri Ja
poııya'ya karşı müc:ıdclcyc scı·crber etmede kullaıı ılmasıdır. Bu mü
cadele sürcciııde. lıalkı silalılaııdımıalıyız. yaııi kcııdiııi savuııın:ı müf
rezeleri ve gerilla biriınleri (irgütlcmeliyiz. Bu mücadele sürcciııdc. 
kitle tirgütlcri yaratmalıyız: işçileri. ktiylülcri. gcııçliği. kadıııları. ço
cukları . tüccarları ve seı·bcst meslek sahiplcriııi. siyasi biliııçleriııc ve 
k:ır;ırlılıklarıııa. J;ıpc>ıı s;ıldınsıııa karşı mücadele içiıı gerekli kitle ku
ruluşl;ırıııda örgütlemeli ve bu örgütleri yavaş yavaş gcııişlcımcliyiz. 
H;ılk tirgütlcıımedcıı. J ;ıpcıııya'ya k;ırşı mücadele gücüııü cırtaya k<>
y;ımaz. Bu müc;ıdclc sürcciııdc. açık ve gizli lıaiıılcri ay ıkl;ımal ıyız ve 
bu aııcak lı;ılkııı gücüııe dayaııılarak gcrçcklcştirilcbi liı·. Bu mü
c;ıdclcdc lı;ılkı. kcııdi yerel J ;ıpcıııya'ya k:ırşı siyasi iktid;ır cırg;ııılarıııı 
kuı·ın:ık ve sağlamlaşıırm;ık içiıı lıarckcıc geçirmek tizcll iklc öııcm
lidiı·. Eski Çiıı siy;ısi ikt i<l;ır cırgaıılanııııı düşmaıı ı:ır;ıl·ıııd;ııı yı
kılınadığı ycı·lcrdc. bu <>rg;ıııl;ırı gcııiş kit lclcriıı desteği ile ycııideıı tir
gütlcıncli ve güçlcııdiı·ıncliyiz: yıkıldıkl;ırı yerlerde de kit lclcriıı ça
b;ısıyl;ı l)uııl;ırı ycııidcıı kurın;ılıyız. Buııl;ır. J;ıpoııy;ı'y;ı K;ırşı Milli 
Birleşik Ccplıc siy;ısctiııi yürütecek siyasi iklid;ır c>rg;ııı l;ırıdır ve tek 
düşrn:ııı ımız J;ııxııı cmpcry;ıl izıniııc ve cıııuıı uş;ıkl;ırı cıl;ııı lı;ıiıılcrc ve 
gericilere k;ırşı sav;ışm;ık içiıı bülüıı lı;ılk kuvvctlcriııi bir
leş! irınclidirlcr. 

Gcril l;ı s;ıv;ışı içiıı l)ir üs btilgcsi. aııcak üç ıcıncl k<>şuluıı adım 
adıın cıluşıuı·ulm;ısıyla. yaııi aııcak Japc>ııya'ya k;ırşı silalılı kuvvetler 
kuruldukları. düşm:ııı ycııilgilcre uğraııldıkıaıı ve lı:ılk lıarckcıc gc-
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çirildikte11 soı1r.ı gerçekteıı kurulabilir. 
Coğrafi ve ek(Jıı<>mik k<>şul lara da deği11mek gerekiyor. Coğraı·i 

kc>şullar koı1usuııda. ı.ateıı l)ir öııceki bölümde üs bölgeleriııiıı t ip
leriııdeıı söz ederkeıı. üç değişik sııı ı tlamayı ıartışın ışt ık: burada sa
dece tiııeın l i  bir kc>şula. y:.ıııi alanııı geniş olması koşuluııa de
ğiııeceğiz. Düşm:.111 taraı·ı ııd:.ııı lıer yaııdaıı ya da üç yaııdaıı çe,•rilmiş 
yerlerde. uzuıı ı�ım:.ııı d:.ıyaıı:.ıc:.ık üs bölgeleri kurınak içiıı dağlık böl
geler doğal <>l :u·ak eıı elverişli yerlerdir. Aııcak esas olaıı. geı·ill:ılarııı 
maııevra yapabilmeleri içiıı yeterli yeriıı olması. yaııi alaııııı geııiş <>i
masıdır. Geııiş hir :.ıl:.ııı v:.ırs:.ı. gerilla savaşı. bırakııı ırmak-gtil-kt)rlcz 
yöreleriııi .  ovalard:.ı l)ile sürdürülebilir ve geliştirilebilir. Geııel olar:.ık 
Çiıı'iıı topraklarıııııı geııişliği ve düşmaıı askerleriıı in azlığı.  Çiıı'deki 
gerilla savaşıııa bu koşulu sağl:.ır. Gerilla savaşı verebilıne açısıııd<ııı 
bu tiııemli. lıatta temel bir kc>şuldur ve bu koşuluıı buluııınadığı Bel
çika gil)i küçük ülkeleriıı gerilla s:.ıvaşı verebilme olaııağı ya çok :.ıı.dıı· 
ya da hiç yoktur.8 Bu kc>şul . Çiıı'de lıiçbir zorluk yaratm:.ıyacak şekilde 
ı.aıeıı vard ır ve y:.ırarlaıı ı l ın:ık üzeı·e lı:ıı.ır beklemektedir. 

Ek<>!ıomik koşull:u· d:ı fiziki k<>ııumlan açısınd:.ııı coğrali k<>şull:.ır:ı 
l)eıızer. Şimdi üs bölgeleriııiıı. lıiç düşmaıı buluıımayaıı bir çölde de
ğil.  düşınan h;:ıt Iarıııııı gerisiııde kurulm:.ı.-;ııı ı ıarıışıyc>ruz: düşın:.ıııııı 
ııüfuz edebileceği her yerde ı.:.ıteıı Çiııliler y:.ışamakıadır ve y:.ış:.ımak 
içiıı gerekli ekoııomik ıeınel vardır: bu ııedeııle. üs bölgeleri kuı·arkeıı 
ekc>ııc>mik koşullar k<>ııusuııda tercih yapma soruııu <>rtay:ı çıkm:ız. 
Ek<>ll(>ınik kc>şul l:ıra :ı ldırm:ıksızııı gerilla sav:ışııı ı gelişt irnıek. Çiıı
li leriıı ve düşm:ııı kuvvetleriııiıı l)uluııduğu lıer yerde sürekli y:ı d:ı ge
çici üs b<ilgeleri kurınak içiıı eliın izdeıı geleııi y:ıp11ı:ılıy ız. Buııuııl:ı 
l)irlikte. siyasi l):ıkımdaıı ekc>ııc>ınik koşullar gerçekteıı bir sc>ruıı. üs 

8. lkiııci Düııy;ı S;ıvıışı 'ııııı hitiııı iıı<leıı l'u y;ııııı. nıilli ve Jenı<>kr:ıtik Jevriıııci lıarekc·t 
Asy;ı'J;ı, Afrik;ı"J;ı ve J .;ıt i ıı Aıııerika'Ja Jurııı;ı<l;ııı yüksc•lıııektc-..l ir.  Keıı<li <levriıııci ve 
ilerici güı;leriııiıı i>ıı<lerliğ iıı<le ı,irç<ık ülke lııılkı. eııııleıy;ıl izıııiıı ve gericiliğiıı k;ır;uılık 
<liktati\rlüğüııü yıkııı;ık içiıı k;ır;ı rlı si l;ılı lı ıııüca<lc·lc·ler vcnııc•ktc•<li rlc·r. !Ju <l;ı gi\stc·ri}'<>r 
ki .  S<>sy;ı[ist k;ııııpııı. si>ıııürge ülkc·lcr lı;ılkl<ırıııııı Jc·vıiıııci güı;Ieriııiıı ve L'ütüıı ülkc·lc•rtlc 
Jeııı<ıkr;ısi ve ilerleıııe uğruııa ıııüc1ı<lele c<leıı lıalk güçleıiııiıı <lev ;ı,lııııl;ırl;ı i lerle<l iği .  
<lüııy;ı kapitalist sisteıııiııiıı gitt ikçe· ı.;ıyıll;ı<lığı  ve eııııll:JY<ıli7ıııiıı si\ıııürgeci 
lıiikiıııiyet iııiıı Janıı;ı<lağııı <ılııı;ıy;ı <l<>ğııı gitt iği ycııi l<ırilıi k<ışullarJ;ı, bugüıı çeşitli ül ·  
keleriıı lıalklaııııııı gciill;ı '''''aşl;ınııı yürüttükleri k<'ş ullann. ille <le Çiıı'iıı Japt>ııy;ı'}·;ı 
k<1r�ı gerilla sava�ı verlt iği g.üıılcrllt�ki ktlşull<11111 'ıynısı l)l111ası gL•rckı11e1 .. Btışk�ı lıir c.le
yişle. gerilla s;ıvaşı .  yüzi>lı;üıııü gcııiş <>lıııayaıı ü lkcler<le <le. si\zgclişi Küba. ('ez;ıyir. 
J,;ı<>s ve (iüııey Vietnııııı'J;ı <l;ı b;ışanlı bir şcki l<lc yü rütülchi lir. 
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bölgeleri11i11 kurulması için Ç<lk büyük önemi olan bir ekoı1omi si
y:tseti s<>ru11u ortaya çıkarmaktadır. Gerilla üs bölgeleri11i11 ekoı1omik 
siyaseti.  t icaı·eti koruyar:tk ve m:1li yükü eşit olarJk dağıtar:tk. Ja
p<>11ya'ya Karşı Milli  B irleşik Cepl1e'11i11 ilkeleri11i izlemelidir. Yere! si
yasi iktidar organları ve geri lla birimleri bu i lkeleri çiğı1ememelidir. 
Y <lksa. üs bölgeleriı1iı1 kurulınası ve gerilla savaşı11ıı1 sürdürülmesi za
rar gtirccektir. Mali yüküı1 eşit olarak dağıtılması, köylüleriı1. gerilla 
birimleri11e belli sı11ırlar içi 11de tahıl sağlaması ve <<parası olanlarıı1 pa
r:ı vermesi>> demektir. Ticareti11 k<>ru11ması . geril la birimleri11i11 soı1 de
rece disipliı1li olmaları ve haiı1l ikleri kanıtlanmış olaı1lar dışıı1da 
dükkaı1 sahipleri11i11 dükkaı1larıııa el koyma111ıı kesinlikle ya
s:ıklaı1ma<;1 demektir. Bu kolay bir iş değildir. ama siyaset bc
lirleı1miştir ve uygulaı1malıdır . 

• • 

4. Us Bölgelerinin Sağlamlaştırılması ve Genişletilmesi 
Gerillalar. istilacı düşmaııları birkaç müstahkem mevkide, ya11i bü

yük şel1irlerde ve a11a l1abcrleşme l1atları boyuı1da tutmak için. gerilla 
savaşı111 üs btilgeleriı1deı1 mümküı1 olduğu kadar geı1iş bir şekilde yay
m:ık ve düşma11ın bütü11 müstahkem mevkileri11i sarmak. böylece üs 
btilgeleriı1i geı1işletirkeı1 düşmaı1111 varlığı11 1  tehdit etmek ve morJliı1i 
bozmak içi11 elleriı1deı1 gele11i yapmalıdırlar. Bu zorunludur. Bu açı
daıı. geril la sav:işıı1da tutuculuğa karşı çıkmalıyız. ister rJl1at bir hayat 
sürme özlemiı1deı1. ister düşma11111 gücüı1ü olduğu11daıı fazla gör
mekteı1 d<lğsuı1. tutuculuk. Dire11me Savaşı'ı1da sadece kayıplara yol 
:ıçaı· ve geri lla savaşıııa ve üs btilgeleri ııe zarar verir. Ayııı zamaı1da. 
üs lxilgeleriııiıı sağlamlaştırılınasıııı da uııutmamamı:t. gerekir. Başlıca 
görevimiz. kit leleri l1arekcıe geçirınek. örgütlemek ve gerilla bi
riınleri11i ve yerel silal1lı kuvvetleri eğitmektir. Böyle bir sağ
laınlaştırına. uzuı1 süreli savaşı sürdüııııek ve genişletmek içi11 ge
rek l idir: l1u olmadığı 1.ama11 eı1er_j ik bir şekilde geııişlemek ola
ıı:tksızdır. Gerilla savaşımızda. sadece geı1işleme ile uğraşır ve sağ
l:ımlaştırmayı göz ardı edersek. düşmaı1111 saldırılan karşısıııda tu
tuııamaz. buı1uı1 soııucu olarJk da sadece geı1işleme olaı1ağıı11 
kaybetmekle k:ılmaz. üs bölgelcri11i11 v:ırl ığ111 1  da tehlikeye atmış olu-

100 



ruz. Doğru ilke. iyi bir yöı1tem olaıı ve istediğimiz zamaı1 savuııma ya 
da taarruz yapmamıza olaııak vereı1. sağlamlaştırmayla birlikte ge-
11işleme ilkesidir. Uzuıı süre li bir savaşta. üs b<ilgeleriııi s<ığ
lamlaştırma ve ge11işletıne sclruı1u. lıer geril l<ı birimi içi11 her zaına11 
söz koı1usudur. Somut çözüm. elbette. duruma bağlıdır. Baze11 ge-
11işlemeye, yaı1i gerilla bölgeleriııi11 geııişleti lınesiııe ve geı·illaları11 s:ı
yısı11111 artırılmasıı1a ;ığırlık verilebil ir. Bazeı1 de ağırlık. s;ığ
lamlaştırma ya11i kitleleri (irgütlerne ve birlikleri eğitme üzeriı1de ola
bilir. Geı1işleme ile sağlamlaşt ırm;ıııı11 ııitel ikleri f;ırklı olduğuı1d;ııı ve 
askeri ö11Iemler ve öbür gtirevler de buı1l;ıra uyguıı <>l;ır;ık ı·arklılık 
gtisterdiğiııden. sc>ruııuıı etkili bir şekilde çözümü. aııc;ık z:ımaı1:1 ve 
koşul lara göre ;ığırl ığı biriııdeıı diğeriııe k;ıydırmakla mümküı1dür. 

5. l)üşmanın ve Bizim Birbirimizi Kuşatma Biçimlerimiz 
Dircııme Savaşı'ı1ı bir bütüı1 Cll;ır:ık :ı lırsak. düşınaıı tar:ıfıııd;ııı str:ı

tejik olarak kuşat ıldığımıi'.a kuşku yclktur: çüııkü düşm;ııı stratejik ta
;ırruzdadır ve dış lıatlarda lı;ırekat yapmaktadır. biz ise stratejik sa
vuıımadayız ve iç h:ıtl:ırd:ı h:ırckat yapm:ıktayız. Düşm:ııı ku
şatınasıııııı i lk biçimi budur. Biz ise. keııdi açımızdaıı ayrı ycll l:ırd;ııı 
üzerimize geleıı her �ir düşınaıı koluııu kuşatırız: çüııkü dış hatl;ırd:ııı 
üzerimize geleıı bu düşmaıı kcıll:ırııı:ı karşı s:ıyıca üstüıı kuvvetler kul
laııarak. harekatta ve mulı:ırcbclerde taarruz ve dış lı:ıt lı:ırekatı si
yasetiııi uyguluyoruz. Bu d:ı l)izim düşmaııı kuşatmamızııı ilk bi
çiıııidir. lkiııci olar:ık. düşmaıı gerisiııdeki gerilla üs b<ilgeleriııi dik
kate alırsak. tek b:ış ıııa alıııdığıııd:ı lıer lxilge düşınaıı taraı·ıııd:ııı (V u
t:ıy Dağı çevrcsiııde cllduğu gibi ) lıer y:ıııdaıı ya d:ı (Kuzcyh:ıt ı Ş:ııısi 
lxilgesiııdc olduğu � gibi) üç y:ıııd:ııı sarılınıştır. Bu. düşm:ııı ku-

• • 

şatınasıııııı ikiııci biçimidir. Oıe y:ıııd;ııı. hütüıı gerilla üs bölgeleri hep 
l)irlikte ve düzeııli kuvvetleriıı mulı:ırel)e lıatl:ınyla cıl:ııı il işki leri içiıı
de dikkate alııı ırs:ı. l)U deı·a da biziın l)i ı·çok düşnıaıı kuvvetiııi s;ır-

• • 

dığımız gtirülür. Orııeğiıı. Şeıısi Ey:ıleti 'ııde Datuııg-Pucov De-
miryoluıııı üç y;ıııd:ııı (doğu ve batı kaııat l:ır ve güııey ucu) ve Tay
yu:ııı şelıriııi dtirt bir yaııdaıı �ıı·dık: Hebey ve Şaııduııg Ey;ıletleriııde 
de l)iı·çok bcıızer durum vardır. Bu. bizim düşm:ıııı kuşatmamızııı ikiıı-
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ci biçimidir. Demek ki. ı·e_)·ci9 oyuııuııda olduğu gibi. düşmaıı kuv
vetleriııiıı iki ve biı.im kuvvetlerimiziıı de iki kuşatma hiçimi vardır. 
lki tar;ıfı ıı yaptığı ın ulıarel">Cler ve lıarekat. hiriııiıı ötekiııiıı taşlarıııı al
masıııa l">Cıızer ve düşmaııııı müstalıkem mevkiler kunnası ve bizim 
geri lla bölgeleri kurmamız. oyuıı tahtası üzeriııde hoşlukl;ır ele ge
çirmek için y;ıpılaıı lıareketlcri aııdırır. Düşınaııııı gerisiııdeki üs höl
geleriııiıı büyük stratejik r<>lü işte hu <<boşlukları ele geçirme>> so-

.. 
ruııuııd;ı g<>rülür. Ulkemiziıı askeri yeıkili leriııiıı ve hütüıı b<.>lgelerdeki 
oerilla k<>mut:ııılarııı ııı dü..:ınaıı lıaıları oerisiııde ııerilla sava..:ıııı •>e-c � e o � c 

liştirmeyi ve müınküıı <>laıı lıer yerde ÜS oolgeleri kuı ıııayı ve huııu 
sır:ııej ik hir görev olarak yürütmeyi güııdemleriııe almal;ırı içiıı . Di
reııme Savaşı'nda hu S<>ruııu ort:ıya atıy<>ruz. Eğer ulusl;ırar;ısı :ılaııd:ı. 
Çiıı stratejik hir birim ve S<>vyeıler Birliği ile katılabilecek t>hür ül
keler de stratejik birimler olmak üzere. Pasil'ik çevresiııde Jap<>ııya'ya 
k:ırşı bir cephe yaratabilirsek. düşmaıı karşısıııda oııuıı bize karşı sahip 
olduğu kuşatma biçim leriııdeıı bir ı·azıasıııa sahip olabilir ve P:ısil'ik 
çevresiııde faşist Japoııy:ı'yı kuşatacak ve m:ılıvedecek dış lı:ıt lı:ı
rekaıları meydan:ı getirebiliriz. Kuşkusuz. bugüıı içiıı buııuıı büyük bir 
pratik t>ııemi yoktur. Aııcak. böyle bir olasılık da yabaııa atı lamaz. 

YEDiNCi BÖLÜM 

GERiLLA SAV AŞlN D.A. 
STRA'l'EI lK SA YUNMA VE STRATEJ 1 K TAARRUZ 

Gerilla sav:ışıııda dt>rdüııcü s<>ruıı. str:ıte_j ik s:ıvuııma ve sır:ııej ik ta
arruzl:ı ilgil idir. Bu. biriııci s<>ruııu ı:ırt ışırkeıı st>züııü ettiğimiz taarruz 
savaşı siy:ısetiııiıı. J:ıpc>ııya'ya karşı gerilla �ıv:ışımızda savuıım:ıd;ı <>1-
duğumuzda ııasıl. taarruzda da ııasıl şekilde uygul:ııı:ıcağı sorunudur. 

Ü lke çapıııda strJtejik s;ıvuıım:ıda ya d;ı sır:ııejik taarruzda (dalıa 
d<>ğrusu stratejik karşı-t;ıan·uzda) lıer gerilla üs hölgesiııde ve çev
resiııde küçük ç:ıpta straıe_jik savuııına ve ıa:ınuzlar yer alır. Sır:ıtejik 
savuııın;ı ile. düşmaıı taarruzda ve biz savuıımad:ı <>lduğuınuz zamaııki 

9. 1 ·,._,.,.;, iki 11yu11cuııuıı birhirlcriııin ıaşlannı ı:ılııa üsıünJe kuşııtıııııya çıılışııklıın eski 
bir Çin ııyuııuJur. Bir ııyuııcuııuıı lıışlan kuşıııılılığıııJıı. bu ıaşlar <•i\lü•• (ıuısak ) sayılır. 
Anıa kuşatılıııış t;ışlıır ar.ısındıı ycıcrli sayıJıı b<.1şluk v;ırsa. bu ııışlıır <•<:ıınlı•• (tuls;ık düş
nıcıııiş) kabul edilir. 
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strJtejik durumumuzu ve siyasetim izi k:ıstediyoruz: strJlejik taarruz 
ile. düşmaıı savunm;ıda ve hiz taarruzd;ı olduğumuz 1,am;ıııki str:ıte_j ik 
duruınum uzu ve siyasetiınizi kastediyc>ruz. 

1 .  (ierilla Savaşında Stratejik Savunma 
Gerilla savaşı haşl:ıdıkt:ııı ve öııe mli  ölçüde gelişt ikteıı sc>ııra düş

maıı . özel likle hir hütüıı cıl;ır:ık ülkeye karşı stratejik t:ıarruzu. scııı:ı er
diği ve işgal ettiği ;ıl;ıııları kcıruma siy;ısctiııi hcniınsediği dtiııemde. 
kaçıııı lnıaz cılarak geril la üs bölgcleıiııe saldır:ıc:�ı ır. Bu t ür sal
d ır ı larııı k:ıç ııı ı lma1.l ığıııııı ı·arkıııda olm;ık çc>k tiııem lidir. Yc>ks;ı ge
ril l:ı komut:ıııları tam:ııneıı lıa1.ırl ıksız yak:ılaııacak ve şüplıesiz düş
maııııı ağır saldırı l;ırı karşısı ııd;ı dehşete k;ıpılacak. şaşıracak ve kuv
vetleri h<>zguıı;ı uğrayacaktır. 

Düşmafl. gerillaları ve üs bölgeleriııi yerle bir etmek içiıı sık sık 
tek hir lıedefe yöııeleıı s:ıldırı lar;ı h:ışvurur. Önıeğiıı. Vu::ıy Dcıgı  çev
resiııe yöııelt ileıı dört y:ı d:ı hcş <<ce1.al;ıııdıı ııı:ı harekatı >>ııda. düşmaıı 
plaıı l ı  hir şeki lde üç. dtirt ve lı:ıtta alt ı -yedi koldaıı ayııı ;ıııd:ı ileı·ledi. 
Geril la çarpi�m;ıiarinııı ()lç üsü ııe kadar hüyük. üs bölgeleriıı iıı yeri ııe 
derece (·ı· ııcml ı' ve du·· ..:m ·ıııııı str:ıı�iı'k ffi"f""7leriıı" ,,., r· :ııı:ıl ı r ı  ı ı l ••··· .... 
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lıatlarıııa yöııeltileıı telıdit ııe k:ıdar hüyük cıl ursa. clüşmaııııı saldırıları 
da o derece şiddetli  c>lur. Bu ııedeıı le. düşmaııııı hir geri l la h<ilgesiııe 
s:ıldırı ları ııe kadar şiddetli c>lursa. cıradaki geril la s.ıv:ışıııııı Iıa�arı l ı  c>l
duğu ve düzeıı l i  çarpışıııa ile arasıııda etkili  hir eşgüdümüıı kurulduğu 
da c> derece açık hir şekilde ort:ıya çık;rr. 

Düşmaıı çeşitli kc>l l:ırd:ııı tek lıir lıedelc yöııeleıı hir saldırıya gi
rişt iğiııde. geril l:ı s iy:ıset i. huııu k:ırşı-s:ıld ırıyl;ı ezmek c>lm;ıl ıdır. Bü
yük y:ı d:ı küçük. ilerleyeıı lıer düşm:ııı kc>lu. eğer s:ıdece tek hirl ikteıı 
oluşuycırs:ı. cıııu izleyeıı hiı·l ikleı· yc>ksa ve ilerleme lı:ı tt ı  l)(ıyuııc;ı lıiı·
likler yerleştirme. korugaııl;ır iıış:ı etme ya da mc>tcırlu ar:ıçl:ır içiıı yc>l 
yapm:ı c>l:ııı;ığı ycıks.ı. kcılay lıkla ezi lehilir. Düşmaıı tek Iıir lıedelc yö
ııelcıı lıir saldırıy;ı giriştiği ııde ta:ırruzd:ıdır ve dış lı:ıt l:ıı·da lı:ırekat 
y:ıpmaktadır: lıiz ise savuıım:ıda ve iç h:ııt :rrda lıarekattayı1.dır. Kuv
vetlerimiziıı ınevzileııişiııe geliııce. tek hir düşmaıı kc>luııa karşı y:ı
pıl:ııı hir harekat y;ı da mulıarchcde. eS<ıs kuvvcıimi1. b:ıskııı (ti1.e l l iklc 
pusu şekliııde) y:ıparJk düşmaııı lıarekeı lıali nde vururkeıı. çeşitli düş
ınaıı kollarıııııı eliıı i  koluııu hağlamak içiıı ikinci derecedeki kuv-
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vetleriın izi kullaıımal ıyız. Düşınaıı. güçlü olmasına rağmeıı. tekrar 
tekrar yapılaıı baskııılarla zayı tlatı lacak ve çoğuıılukla yan yc)ldaykeıı 
geri çekilecektir; buııdaıı soııı·a gerilla birimleri kc)valama sır:ısıııda � . � 

daha Ç<)k baskııı yapabilir ve düşmaııı dalıa da zayıOatabilir. Düşmaıı. 
t:ıarruzuııu durduı ıııadaıı y:ı da çekilmeye b:lş1amadaıı öııcc. ço
ğuıılukla il merkezleriııi ya d:ı üs b<ilgelerimizdeki öbür kasab:ılan iş
gal eder. Biz bu kasabaları kuş:ıtarak düşmaııı talı ı l  ikmaliııdeıı yoksuıı 
bırakmalı ve ulaşımıııı kesmeliyiz ki. düşmaıı tutuııaınayıp geri çe
kilmeye başladığıııda. kov:ılama ve saldıııııa ı·ırsatııı ı ele geçirelim. 
Bir düşmaıı koluııu ezdikteıı sc)ııra. bir b:ışkasıııı  ezmek içiıı kuv
vetlerimizi kaydınnalı ve buıı l:ırı [)irer biı·er ezerek tek bir lıedeı·e yti
ııeleıı saldırıyı .yerle bir etmeliyiz. 

Vutay dağlık yöresi gibi büyük bir üs bölgesi. keııdi kuvvetleriyle 
bağımsız lıarekat yapaı1 dt)rt . hcş ya da d:ıha d:ı fazla sayıda askeri alt
l)()lgeye aynla11 bir askeri l)()lge meydaııa getirir. Bu kuvvetler birçok 
kere yukaı·ıdaki taktikleri uygul:ıyaı·ak düşınaııııı saldırılarıııı ayııı aıı
da ya da art arda ezmiştir. 

Düşmaııın tek bir lıedelc ytiııeleıı bir saldırısıııa karşı harekfıı pl:ı
ı!ırnızda. geııellikle esas kuvvetlerimizi iç lıatlara yerleştiririz. Aııcak 
yeterli kuvvetimiz olduğu l'.:ımaıı. düşınaııııı ulaşımııı ı  sekteye uğ
ratmak ve takviye alııımasıııı eııgellemek içiıı ikiııcil kuvvetlerimizi ( i l  
ya da i lçe gerilla birimleriııi. lı:ıııa esas kuvvetlerimize [)ağ l ı  müı·
rczeleri) kullaıımal ıyız. Düşın:ııı üs b<ilgelerimizde hareketsi!'. kalırsa 
ı:ıktiklerimizi değiştircbi liril'.: yaııi düşmaııııı çekilmeslııi ve es:ıs kuv
vetleriın ize saldırmasıııı s:ığl:ıın ak üzere es:t'i kuvveıiın il'.i. düşın:ıııııı 
daha tiııce buluııduğu b<ilgeye saldırınak ve <>r�ıd:ıki ı·:ıal iyetleriınizi ar
t ırm:ık içiıı kull:ıııırkeıı. kuvvet leriıııil'.iıı bir kısm ıııı düşnı;ıııı ku
şatınak içiıı üs bölgesiııde bır:ıkırız. Bu "Vey ülkesiııi kuş:ı t:ır:ık Cao 
ülkesiııi kurtanna" takt iğidir. 1 0 

� 

1 0. Vcy dcvlcıi M() 353 yılııı<la ç:,,,, devleıiııiıı h;ışkcııli l landaıı'ı kuş;ıll ı .  Ça<ı'ııuıı ıııül
ıcfiki <>l;ııı Ci dcvleıiııiıı kr;ılı. Ç';ıo')'<l yardını cııııelcri içiıı gcner;ılll·ri l'icn Ci ve Suıı 
IJin'e eıııir verdi. gcııcral Suıı LJiıı. <;<>k güçlü Vey kuvvcıleriııin kcııdi l<ııırııkJ;ınııı sa
vuııacak zayıf bir kuvvcı hı r;ık;ır.ık Ç;ı<>'y;ı gi rJiğiııi hilJiği iı,;iıı. Vey dcvlcıine s;ılJırdı. 
Buııuıı Ü7.eriııc Vey birlikleri keııJi ülkeleriııi 'avunahilıııck içiıı Ça<>'Jaıı ı,;ekildiler. Vey 
kuvvcllcriııiıı yorguııluğuııd;ın yıırıır(an;ın Çi birlikleri lııırckele gcçı ilcr ve <llıl;ın Guy
lin'de (ŞaııJuııg'ılııki hugüııkü ll<>Zc iliııiıı kuzcydoğusuııda) lx>zguna uğraııılar. Biiylece 
Ça<>'nun b;ı�keıııi l l;ıııd;ın üzcriııdcki ku�alııı;ı kalkıııış oldu. Çiıı sı ralcji uzııı;ııılan '' 
güııden beri huııa benzer l;ıktiklcrc. << Vey ülkesini kuşatarak Çao ülkesini kur1;ınııak>' 
aJını venııekll-<lirlcr. 
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Tek bir l1edefe yti11ele11 saldırıya karşı girişilen harekatlar sırasıııda 
Japoııya'y<ı karşı yerel savuıım<ı müt.rezeleri ve bütüıı kitle örgütleri 
seferber olmalı ve birliklcrim iziıı düşmaıı la ç<ırpışmasıııda lıer türlü 
y<ırdımı y<ıpınalıdır. Düşın:ıı1l<ı çaı-pışırkeıı. l1em yerel sıkıyöııetim uy
gul<ımak. l1em de c>l:ıbildiğiııce "savuııma çalışmalarımızı güç
lendinnek ve tarlalarımızı temizleınek" tiııem lidir. Biriı1cisiııi11 amacı. 
haiııleri ezmek ve düşınaıı ııı bilgi almasıııı eııgellemek: ikiııc isiıı iıı 
amacı ise (savu111na çalışm:ıl<ırımızı güçleııdirerek) keı1di lı:ırekat ıınızı 
desteklemek ve (tarlal:ırı teınizleyerek) düşmaııııı yiyecek elde eı
mesiııi eııgellemektir. "T<ırlal:ırı ıeınizleınek''. tarladaki ürüııü cıl
guıılaşır olguıılaşmaz kald ırmak <ıııl:ıın ı ı1:1 gelir. 

Düşm:ııı geri çekil irkeıı. geri lla üs l1<ilgeleriııi yıkmak <tınac ıyl:ı. iş
gal ett iği şel1 ir ve ktiylerdeki evleri çcığu z:ım:111 yakar ve yolu üı.e
riııdeki kiiyleri t:ıl1rip eder: ııe v:ır ki. lmyle yapınakla. bir soııraki ıa
arruzuııda keı1disiııi sığıı1ak ve yiyecekteıı yoksuıı bırakır ve k:tl):tk 
keııdi b:ışı ıı:ı p:ıılar. Bu durum. tek bir şeyiıı içiı1de. birbiriyle çelişeıı 
iki y:ııı ııı buluııduğuııu söylerkeıı ııe demek istediğimize sc>mut bir iir
ııektir. 

Bir gerilla komutaı11 .  arı <ırda y:ıpıığı lı<ırekatl<ırd.111 sc>ıır:ı bile düş
ınaııııı tek bir lıedefe ytiııeleıı ağır s:ıldırıl:ırııı ı ezmeııiıı ınümküıı cıl
m:ıdığı kesiıı <>l:ırak ort:ıya çıkmadığı sürece. üs bi.ilgesiııi ıeı·k edip l)ir 
b:ışk:ı üs bi.ilgesiııe kaymayı düşüıımemelidir. Gerilla k<ımutaııı l)u kcı
şullarcla kiitümserliğe k<ırşı uyaııık olın:tk zcıruııd:ıdır. Geril l:ı tiııderleri 
ilke lıatal<ırı y:ıpmadtkları sürece. tek bir lıedeı·e yii11eleıı s:ıldırıl:ırı cı.
mek ve daölık bi.il•ıelerdeki üs lxil•ıeleri11i elde ıuım:tk •ıeııell ikle e � · � e 

mümküııdür. Gerilla kcımuı:ıııı tek l)ir lıedefe yi'ıııeleıı ağır bir saldırı 
k:u·şısıııda k:ıldığ ıııd:ı. s:ıdece c>v:ıl:ırd:ı. özel koşul l:ırıı1 ışığı alt ıııd:ı 
tibür tiıılemleri dikkate :ılınalıd ır: y:ıııi ()üyük geril l:ı birlikleriııi geçici 
c>larak dağlık bölgelere kaydıru·keıı. d:ığ ıııık lı:ırekaıl:ır içiıı küçük l)i
rimler bıı·akın:ı l ıdır: tiyle ki. büyük geri lla ()irlikleı·i düşın<ıı1 ııı es:ıs 
kuvvetleri uz:ıkl:ışııkt<111 s<ıııra cıv:ılara dtiııebilsiıı ve ı·aaliyetleriııe dc
v:ıın cdebilsiıı. 

Geııel ol:ırak J:ıp<ıı1l:ır. Gucııniııdaııg'ııı iç s:ıv:ış sırasıııd:ı uy
guladığı kc>rug<111 savaşı ilkesiııi l1Cııimseyemezler. Çüııkü kuvvetleri. 
Çiıı'i11 uçsuz bucaksız toprakları içiıı yeteı·siz kalır. Buııuı1la l)iı·l iktc. 
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J apoı1ları11 bu ilkeyi. caı1alıcı mevzileri içi11 özel bir tel1dit oluştura11 
gerilla üs lx>lgeleriı1e karşı belli dereceye kadar kullaı1<1bilecekleri11i 
de l1esab<ı katmalıy ız. Aı1cak bu �oşullarda bile. böyle al�ııı lard:ı ge
rilla sav<ış ını sürdürmeye l1azır olmayılız. iç savaş sırasıı1da gerilla sa
vaşıııı sürdürebileceğimiz koııusuııda tecrübe kaı.aıımış olduğuınuza 
göre. bir milli savaşta gerilla sav<ışıııı d<ıha da ilerleteceğimize eıı ul.<ık 
kuşku y<lklur. Göreli askeri güç açısıııdaıı düşmaıı. bazı üs bt>l
gelerimize lıem ııitelik. hem de ııicelik b<ıkıınıııdaıı S<lıı derece üstüıı 
kuvvetleri saldırtabilir. Aı1cak düşmaııla aram ızdaki uzlaşmaz mill i  
çelişme ve düşm<tıı komutası11 ın k<ıç ıııılm<ız za:ılları varlığıııı ko
ruy<ıcakt ır. B izim z<ıl·erlerimiz. kit leler içiııde deriıılemesiııe çalışmaya 
ve lıarekaıımızdaki esııek takıiklere d<ıyaıı ır. 

2. (ierilla Savaşında Stratejik Taarruz 
Bir düşmaıı taarruzuııu ezdikteıı soııra ve düşın<ııı yeı1i bir taarruza 

b<ışl<ım:ıd:ııı <>ııce. düşmaı1 stratejik s:ıvuıımada. biz de straıejik t:ı
<ırruzda oluruz. 

B<>yle zam<tıılarda lıarekat siy<ıseıimiz. savuııma mevzileriııde talı
kim:ıt yapmış <>laıı ve yeııebileceğimizdeıı emiıı olmadığımız düşmaıı 
kuvvetleriııe s:ıldırm;ık değil. belli al:ıııl:ırd;ı gerilla biriın lerimiziıı baş 
edecek güçte <>lduğu küçük düşm:ııı bir"n leriııi ve kukl<ı kuvvetleri 
sistemli bir şekilde imlıa etmek ya da kovmak ve al:ııılarımızı ge
ııişleımek. kit leleri Japoııya'ya karşı mücadeleye seı·erber etmek. bir
liklerimizi tazelemek ve eğitmek ve yeııi gerill:ı birimleri <>r
gütleınekıir. Bu gt>revler yeriııe getiril iı·keıı. eğer düşmaıı hala sa
vuııma duı·uınundaysa. yeııi alaıı l<ırımızı d<ılıa da geııişleıebilir ve sa
vuıım:ısı zayıı· <>l<tıı şelıirlere ve ul:ışıın lıall<ırıııa saldıı·ıp koşull:ır el
verdiği sürece bııııları elimizde tuıabilirW.. Büıüıı buıı l:ır slrJtejik 
taarruzuı1 görevleridir ve aınaç . düşm:ıııııı savuııma durumuııda <>1-
masıııdaıı y:ır:ırl:ıııar:ık askeri ve kille gücüınüı.ü etkili bir şekilde iıışa 
etmek. düşm:ıııııı gücüııü esaslı bir şekilde azalım:ık ve tekr:ır ıaarruz:ı 
geçtiğiııde düşın:ııı ı sistemli ve eııeıjik bir şekilde ezmeye h:ı
zırlaıımaktır. 

Birliklerimizi diııleııdirmek ve eğilmek Ç<lk t>ııemlidir ve buııu 
yapm:ık içiıı eıı iyi ı.aınaıı da düşm:ıııııı s:ıvuııma durumuııda olduğu 

106 



1.amaı1dıı·. Bu. diı1leı1me ve eğitimdeı1 başka hiçbir şeyle ilgileı1meme 
sc>ruı1u değildir: alanlarımızı geı1işletirkeıı. küçük düşmaıı birimleri11i 
iınl1a ederkeı1 ve l1alkı l1arckete gcç irirkcı1 diı1lcı1mc ve eğilim için za
m:ıı1 bulma soruı1udur. Bu çoğuı1lukl:ı. yiyecek. giyecek. yatacak yer 
vb. sağlama gibi güç bir soruı1la uğraşm:ıı1111 da t:ım z:ımaıııdır. 

Bu. ayııı z:ımaııd:ı. düşmaııııı l1:ıberleşme hatlarıııı ge11iş ölçüde 
talırip etme. ulaşım1111 eııgelleıne ve düzeı1li kuvvetlerimize Iı:ırekfil sı
rasıııda. d<J�rudaı1 destek sa�lama11111 zamaı11dır. �· � 

Bc)yle zamaıı l:ırda gerilla üs b<>Igeleri11in gerilla b<>lgeleriı1in ve ge
rilla birimleri11i11 ıncJrJli yüksekt ir ve düşmaı1 ı:ır:ıı·ı ııdan tal1rip edileı1 
:ıl:ııılar adım adım <J11arıl ır ve c:ıı1 laı1dınl ır. Düşmaıı işgaliııde}\i yer
lerde buluı1a11 lıalk da seviı1ç lidir ve gerillaları11 üı1ü her ya11a yayılır. 
Öte yaı1d:ıı1. düşmaıı kampı11da. düşm:ıı1 uşakl:ırı ve haiı1ler arasıııda 
panik ve dağılma artarkeı1. gerillal:ıra ve 011lar111 üs bölgeleri11e du
yulaıı kiıı de :ırtar ve <>11lar111 alt edilmesi içiıı hazırlıklar yo
ğuıılaştırıl ır. Bu ııedeııle. str:ıtejik taarruz sır:ısıı1da gerilla ko
mutaıı l:ırıııııı düşm:ıııı 11:11.itc :ı l:ıc:ık ve keı1di sall:ırıııda birliği güç
leııdirmeyi. keııdi üs b()lgeleriııi ve kuvvetleriııi sağlamlaştırmayı unu
ı:ıcak şekilde kibirliliğe k:ıpılm:ıl:ırı l1<>Ş gt)rülemez. Bt>yle zamaı1larda 
gerilla k<Jmu�ı1ları. düşmaııııı bize k:ırşı yeııi bir taarruzuı1uı1 bcliı1isi 
ol;ıcak lıer l1:ıreketiı1i ustaca gözleınclidirlcr. Öyle ki. zamaı11 gel
diğiııde. düzeııli bir şekilde stratejik t:ı:ırruz soı1a erdirilip stratejik sa
vuıımay:ı dt)ııülebilsi11 ve böylelikle düşm:ıııııı ta:ırruzu ezilebilsiıı. 

SEKiZiNCi BÖLÜM 

GER iLLA SAV AŞININ 
HAREKETLi SAV AŞ HALiNE GELMES i 

J:ıp<>ı1y:ı'ya karşı gerill:ı s:ıvaşıııda bcşi11ci str:ıteji soruı1u. bu s:ı
v:ışııı h:ıreketli s:ıv:ış l1ali11e getirilmesidir. Bu gerekli ve mümküı1dür. 
çüı1kü sav:ış uzuıı süreli ''e am:ııısızdır. Eğer Çiı1. J:ıpoıı istilacılarıı11 
l1ızl:ı yeııerek kaybettiği toprJkları geri :ıl:ıbilse ve savaş uzuıı süreli 
ve :ım:111sız olma.o;aydı. bu gerekmeyecekti. Tam tersiııe. savaş uzuı1 
süreli ve ama11sız olduğuııdaı1 geıilla savaşı haı·cketli savaş haliı1e gel-
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meksizin, ke11disini böyle bir savaşa uyduramaz. Savaş uzun süreli ve 
amaıısız olduğundaıı gerilla birimleriı1iıı gereke11 şekilde çe
likleşmeleri ve keı1dileriı1i adım adım düzeı1li kuvvetlere dö-
11üştüı ıııeleri mümkündür: böylelikle harekfitları11ı11 biçimi adım adım 
düzeııli hale gelir ve gerilla savaşı hareketli savaşa döııüşür. Gerilla 
komutaı1ları. gerilla savaşı11ı sistemli bir şekilde yürütecek ve buı1da 
ısrar edeceklerse. gerilla savaşıı1ı11 hareketli savaşa döı1üşmesiı1i11 zo
ruı1lu ve mümküı1 olduğuı1u iyice kavramak zc>ruııdadırl:.ır. 

Vutay dağlık yöresi gibi birçok yerde, bugüııkü gerilla s:.ıvaşı. ge
l işmesini. düzeıı l i  kuvvetleri11 burJlara göı1derdiği güçlü müfrezelere 
borçludur. Buralardaki l1arekiitlar. geııel olarak gerilla 11iteliğiı1de ol
makla birlikte, başlangıçtaı1 itibare11 bir hareketli savaş uı1suru içer
mişlerdir. Bu uıısur. savaş devam ettikçe giderek artacaktır. Bugüı1kü 
Japoı1ya'ya karşı gerilla savaşının hızla yayılması111 ve l1ızla bir üst dü
zeye ç ıkınasıııı mümkün kılaı1 avaııtaj işte buradadır: bu ııedeııle. ge
rilla savaşı içiıı koşullar. geçmişte üç Kuzeydoğu eyalet iııde ol
duğuııdaı1 çok daha elverişlidir. 

Gerilla savaşı veren gerilla birlikleri11i hareketli savaş vereıı dü
zeı1li kuvvet lere döı1üştürmek içi11 iki k<>şul gereklidir: Sayıca artış ve 
bir 11itelik gelişmesi. Sayıca artış kuvvet lere katılmalan içiıı l1alkı se
ferber etmeı1iı1 yaııı sıra. küçük birimleri bir araya getirerek de sağ
laı1abilir. Daha iyi nitelik ise, savaş süreci içiııde savaşçılanı1 çe
l ikleşmesiı1e ve silalılarıııııı geliştirilmesi11e bağlıdır. 

Küçük birimleri bir araya getirirkeıı, bir y:.111daıı sadece bölge çı
karlarıııı dikkate :.ılan ve merkezileşmeyi eııgelleye11 bt)lgeciliğe karş ı. 
bir yaı1d:.111 da bölge çıkarları111 bir ya11a ite11 salt askeri y:.tklaşıma karşı 
uyaııık <>lınak zorundayız. 

Bc)lgecilik. daha çok. yerel soruı1larla dalıa ı·azla ıneşgul olup ge
ı1el çıkarları göz ardı edeı1 ya da dal1a büyük grupl:.ır içiııde buluıımaya 
çalışmadığı içiı1 keııdi haşıı1a hareket etmeyi yeğ tut:.111 yerel gerill:.ı bi
rimleriı1de ve yerel hükümetlerde görülür. Esas gerilla birimleriııiıı ya 
da gerilla birlikleri11iı1 komutaı1ları. buı1u dikkate almak ve bölgeleri11 
l)azı kuvvetleriııi korumalanna ve gerilla savaşlarıı11 geııişletmeleriı1e 
iziıı verirkeıı. yerel birimleriıı bir bölümüııü yavaş yavaş bir araya ge
tirıııe yöııetimi11i bcı1imsemek zoruı1dadırlar. Komutaıılar. bu birimleri 
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ortak harekata sokmalı ve soııra oııların özgüıı örgütlenmelerini boz
madan ya da kadrolarıııı karmakarışık etmedeıı bir araya ge
tiı ıııelidirler. Bt)ylelikle küçük gruplar düzeııl i  bir şekilde büyük grup
l<trııı içiııde eriyecektir. 

Bölgeci liğe karşı olarak s.tlt askeri yaklaşım ise. esas kuvvetlerde 
görevli olaıı bazılarıııda keııdiııi gösteren, keııdi kuvvetleriııi ge
ııişletme ve yerel silahlı birimlere yardım ı  göz ardı etme şekliııdeki 
lıatalı bakış açısıııııı i l.adesidir. Buıılar, gerilla savaşınııı hareketli sa
vaşa dt>ııüşmesiııiıı. gerilla savaşııı ın terk edilmesi aıılamı ııa gel
mediğiııi: tersiııe. yaygııı gerilla savaşı ortamıııda. çevresiııde sayısız 
gerilla birimlerinin yaygın gerilla harekatı yürütmeye devam etmesi 
gerekeıı, hareketli  savaş verebilme yeteııeğiııe sahip bir esas kuvvetin 
adım adım <)luşturulması demek olduğuııu aıılayamazlar. Bu gerilla bi
rimleri. esas kuvvet içiıı güçlü birer yardımcı ve esas kuvvet in sürekli 
büyümesi içiıı tükeıımez bir kayııaktır. Bu yüzdeıı. eğer bir esas kuv
vet komutaıı ı .  salt askeri yaklaşımııı bir sonucu olarak yerel halkın ve 
yerel hükümetiıı çıkarlarıııı göz <trdı etme lıatasıııa düşerse. hem esas 
kuvvetiıı geııişlemesine. hem de yerel silahlı birimlerin çoğalmasıııa 
gerekeıı öııemiıı verilmesi için bu hatasıııı mut laka düzeltmek zo
ruııdadır. 

Gerill;ı birimleriniıı ııiteliğiııi gelişt iııııek için. siyasi ve örgütsel 
düzeyleriııi yükseltmek ve donatımlarıııı. askeri tekııiklerin i.  tak
tiklerini ve disipliııleriııi düzeltmek mut laka gereklidir. Böylece keıı
dileriııi düzeııl i  kuvvet lere uydurabilmeleri ve gerilla alış
kaıı lıklarıııdaıı kurtulmal;ırı mümküıı olacaktır. Siyasi bakımdaıı hem 
komutaııl;ırııı lıem de savaşçılarııı. gerilla birimleriııiıı düzeııli kuv
vetler düzeyiııe yükscltilmesiııiıı gcreğiııi kavraınalarıııı sağlamak. bu 
amaca ulaşmak üzere çaba harcamaları içiıı onları teşvik etmek ve bu 
yolda gerekli siyasi çal ışmaııııı yapılmasıııı sağlamak zoruııludur. Ör
gütsel bakımdaıı şu koııularda diizeııli bir müfrezenin koşullarıııı ya
vaş yavaş gerçekleştiııııck mutlaka gereklidir: Askeri ve siyasi or
g<tnlar, peı·soııel ve çalışma yöııtemleri. düzeııli bir ikmal sistemi ve 
sağlık hizmet leri vb. Doııatım s<ıruııu ile ilgili olarak. dalıa iyi ve daha 
çeşitli silalılar sağlamak ve gerekli mulıabere gereçleriniıı mevcuduııu 
artu ıııak mutlaka gereklidir. Askeri tekııik taktikler soruııu ile ilgili 
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olarak. gerilla birimleri11i düzeı1li bir birlikte11 bckleneı1 düzeye çı
karmak mut laka gereklidir. Disipli11 sc>ruı1u ile i lgili olarak da. bir ör-
11ek kıstaslara uyulduğu. her emri11 başarıyla yeriı1e getirildiği ve bü
lüı1 gevşekl ikleri11 orıada11 kaldırıldığı bir düzeye ulaşm<ık mutlaka ge
reklidir. Bütü11 bu görevlcri11 yerine getirilmesi uzu11 süreli bir çaba 
gerektirir ve akşamdaı1 sabaha gerçekleştirilemez: aı1cak tutulacak yol 
budur. Her gerilla üs bölgesi11de esas kuvvet aı1cak bu şekilde oluş
turulabilir ve düşınaı1a karşı daha etkili saldırılar yapabilmek için l1a
reketli savaş aı1cak l)u şekilde doğabilir. Düzeı1li kuvvetler tarafıı1da11 
göı1derileı1 müfrezeleri11 ya da kadrol<trııı buluı1duğu yerlerde. amaca 
daha kolay ulaşılabil ir. Bu 11edeı1le. bütüı1 düzeı1li kuvvetler. gerilla bi
rimleri11i11 düzeı1li birimler l1aline gelmesiı1e yardımcı olmakla yü
kümlüdürler. 

KOMUTA lLlŞ KlSl 

• • • • 

DOKUZUNCU BOLUM 

Japo11ya'ya karşı gerilla savaşıı1daki so11 strateji sclruı1u. koınuıa 
il işkisiyle ilgilidir. Bu sc>runuı1 doğru çt>zümü. gerilla savaşıı1ı11 pü
rüzsüz gelişmesi içiı1 gerekli öı1koşul larda11 biridir. 

Gerilla birimleri. l1arekfıt ları111ı1 dağı11ık 11iıeliğiyle bclirleı1e11 dal1a 
geri düzeydeki silal1lı örgütler oldukları içiı1. gerilla savaşıı1daki ko
muta yö11ıemleri düzeı1 l i  savaşta olduğu gibi yüksek derecede bir mer
kezileşıneye uyguı1 değildir. Geril l<ı savaşıı1da düzcı1 l i  s<ıvaşıı1 komuta 
yöı11emleri uygulaı1maya k<ılkışıl ırsa. gerill:ı savaşı11ı11 ge11iş ölçüdeki 
esı1ekliği kaç111ılmaz <>l<ırJk kısıtlaı1mış ve caı1l ı l ığı azaltılmış ()lur. 
Yüksek derecede ınerkezileşıirilmiş bir kc>mut<ı. gerill;ı s<ıv;ışı1111ı ge-
11iş ölçüdeki esı1ekliği ile kesiı1likle b<ığdaşın<ız ve gerilla savaşıı1<1 UY" 
gulaı1amaz. uygulaı1mam<ılıdır. 

Buı1uı1la birlikle. geri ll:ı s.:ıvaşı bell i  bir tilçüdc ınerkezileştirılıniş 
komuta olm:ıksızıı1 iliı b;ışarılı biı· şekilde geliştirilemez. Yayg111 dü
zeı1li savaş ve yayg111 gerilla savaşı ay111 zaınaı1da sürdüıülürkcı1. buı1-
ları11 harekfııl:ırı arasıı1da doğru bir eşgüdüm sağlaı1m:ıl ıdır: bu yüzdeı1 
ikisi arasıı1da eşgüdüm sağlayacak bir kom ula. yaı1i milli geı1elkurm:ıy 
ve savaş bölgesi kc>mutaı1ları11ı11 birleşik sır:ııejik komutası il11iyacı or-
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taya çıkar. Birçok gerilla birimi11i11 buluı1duğu bir gerilla bölgesiı1de 
ya da bir gerilla üs bölgesiııde. çcıgu zamaı1. ·b.1zeı1 düzeıı l i  birliklerle 
beraber esas kuvveti cıluşturaıı .)Jir ya da daha la;ı:la gerilla birliği. des
tek kuvvetleri 11iteliğiı1deki irili ufakl ı  bir sürü başka gerilla birimleri 
ve üretimdeı1 çekilmemiş halkıı1 si l ;ıl1 l ı  birimleri buluı1ur: buralarda 
buluı1a11 düşma11 kuvvet leri ise gerillalara karşı yürüt tükleri l1a
rekfıt larda uyuın sağlamak için. birleşmiş bir kcımbiı1a kuvvet mey
daı1a getirirler. Bunuı1 soı1ucuı1d<ı. b<>yle gerilla bölgeleri ı1de ya da üs 
tx>lgelerinde. bir birleşik ya da merkezi komuta kurulması soruı1u or
taya çıkar. 

Böylece. mutl;ık merkez.iyetç il iğin ve mutlak ademi mer
keziyetçil iği11 tersine. gerilla savaşıı1da komuta ilkesi mer
kezileştirilmiş strdtejik .komuta. l1arekfıt ve muharebelerde ise adeıni 
merkeziyetçi k<>muta olmalıdır. 

Merkezi leştirilmiş strdtejik kcımuta. gerilla savaşı11 ı 11 bir bütü11 ola
rak devlet taraı·ı 11daı1 plaı1laı1mas111ı ve yönetilmesiı1i. her savaş böl
gesiı1deki gerilla savaşın111 düzeııl i  savaş ile eşgüdümüı1ü ve her ge
rilla bölgesi11de ya da üs bölgesiı1deki J<ıpo11ya'ya karşı silahlı kuv
vetleriıı birleşik yöı1etimi11i içerir. Burada uyum. birlik ve mer
kezileşme yokluğu zararlıdır ve her üçüı1ü de sağlam;ık içi11 mutlaka 
her türlü çaba gösterilmelidir. Geı1el soruıılarda yaııi strateji so
ruııları11da. ı·aaliyet leriı1 uyum içi ııde yürütülmesi11i sağlamak içi11 alt 
kademeler üst kademelere rapor veı·ıııeli ve 011lar111 t<ılim<ıtlarıııa uy
malıdırlar. Buı1u11la birlikte. merkezileşme bu 11c>ktada durmalıdır. Bu 
sıı1ırları aşn1<ık ve bir l1arekat y<ı da muharebe içi11 <ılı 11acak özel öı1-
lemler gibi ayr111 t ılarda alt kadeınelere müdal1ale etmek ay11ı şekilde 
zararlıdır. Çüııkü b<>yle ayr111tıl:tr. z;ımaı1a ve yere gt>re değişeıı ve da
ha üst düzeydeki kc>mutaıı lığıı1 bilgisi dışıı1da olaı1 t>zel k<>şullarııı ışı
ğı11da çt>zülınelidir. H:ırekfıt ve mulıarcbelerde ademi mer
kez.ileştirilmiş k<>muta ilkesi ile kastedileıı budur. Ayıı ı i lke. geııel cıla
rak. t>zell ikle l1;1bcrleşmeı1i11 yetersiz olduğu duruınlarda. düzeııli ha
rekfıtl<tr içiıı de geçeı·lidir. Kısacası. bu gerill;ı sav;ış111111 birleşik bir 
strdteji çerçevesi içiııde b:ığımsıi'. c>lar<ık ve i11isiyatil"i el imizde tutarak 
verileceği aı1lamıı1a gelir. 

Bir gerilla üs bölgesiııiıı. keııdi içiı1de ilçelere ayrı lmış birkaç ili 
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kapsayan alt-bölgelere bölüııen bir askeri bölge meydaııa getirdiği yer
lerde. askeri bölge ve alı-bölge karargahlarıııdaıı il ve i lçe hü
kümetle;iııe kadar çeşitli kademeler arasıııdaki i l işki. ziııcirleme ba
ğımlıl ık ilişkisidir. Ve her silahl ı  kuvvet, yapısıııa göre. hunlardaıı hi-

• 

riııiıı doğrudaıı doğruya komutası alııııda olmak zoruııdadır. Yukarıda 
açıkladığınıız i lkeye uygun olarak. hu kademelerdeki komuta iliş
kisinde geııel siyaset soruııları üs kademelerde merkezileştirilmelidir: 
huııa karşılık l"iili harekatlar, bağımsız olarak ı·aaliyet gösterme hak
kıııa sahip <>lma.-;ı gerekeıı alt kademeler taraı·ıııd<ııı özel koşullarııı ışı
ğıııda yürütülmelidir. Eğer hir üst kademeııiıı . bir alt kademede gi
rişileıı ı·iili harekata dair söyleyeceği bir şey varsa. üst kademe gö
rüşleriııi katı ve kesiıı <<emirler>> olar.ık deği l .  <<talimat >> <>larak be
l irtebilir ve belirtmelidir. Alaıı ne kadar geniş. durum ııe kadar karışık. 
üst ve alt kademeler arasıııdaki u1.aklık ne kadar büyük olursa alt ka
demelere. giriştikleri harekatlarda daha çok bağımsızlık taııımak ve 
böylece hu harekatlara yerel ihtiyaçlara daha iyi uyaıı bir ııiıelik ka-
1.aııdu ıııak o kadar gerekli olur. Öyle ki. alt kademeleriıı ve yerel pcr
soııeliıı bağımsız çalışma. karmaşık durumların üstesiııdeıı gelehilme 
ve gerilla savaşıııı başarıyla genişletme yetenekleriııi geliştirchilmeleri 
sağlanabilsin. Yoğuıı bir harekata girişmiş olan silahlı bir birim ya da 
dalıa büyük hir birlik için uygulanması gereken ilke. durum üst ko
muta taraı·ıııdaıı iyi bilindiği içiıı. iç komuta i lişkilerinde merkezileşme 
i lkesidir: ama hu birim ya da birlik dağınık eylem içiıı ayrıldığı aııda. 
geııel sorunlarda merkeziyetçilik, ayrıııtı larda ise ademi mer
keziyetç il ik ilkesi uygulaıımalıdır. çüııkü bu durumda somut durum 
üst komuta ıarafıııdan iyi bil iıımeyehilir. 

Merkezileşmeııiıı. gerekt iği yerde var olmaması. üst k<ıdemeleriıı 
ihmalkfırl ığı ya da alt kademelerin yetkilere el koyması aıılamıııa ge
lir: buıı lardaıı hiçhiri. alt ve üst kademe ilişkileriııde. özell ikle askeri 
soruıılarda hoş görülmez. Eğer ademi merkeziyetçilik de uygulaııması 
gerekeıı yerde uygulaıımazsa bu. üst kademelerin yetkileri tekelleriııe 
almaları ve alt kademeleriıı iııisiyatiften yoksun bırakılmaları aıı
Iamıııa gelir: bunlardaıı hiçbiri. alı ve üst kademe ilişkileriııde. özel
likle gerilla savaşıııın komutasıııda lıoş görülemez. Yukarıdaki ilkeler. 
komuta ilişkisi soruııuııu çözmek içiıı tek doğru siyaseti oluşturur. 
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UZUN SÜRELİ SAV AŞ ÜZERİNE* 

Mayıs 1938 

SORUNUN ORTAYA KONULUŞU 
l .  Japonya'ya Karşı Büyük Direnme Savaşı'nın birinci yıldönümü 

olan 7 Temmuz yaklaşıyor. Bütün ülkenin güçleri toparlanıp bir
leşerek. direnmede ve birleşik cephede ısrar ederek neredeyse bir yıla 
yakın bir süredir düşmana karşı kahramanca savaşıyorlar. Bütün dün
ya halkları. Doğu tarihinde eşi görülmemiş ve dünya tarihinde de bü
yük bir savaş olarak geçecek olan bu savaşı dikkatle izliyorlar. Savaş 
felaketleriniıt acısıı1ı çekeı1 ve ülkesinin ayakta kalabilmesi için sa
vaşan her Çinli. her güı1 zaferin özlemini duyuyor. Ama savaşın seyri 
gerçekte nasıl olacak? Kazaı1abilir miyiz? Çabuk kazanabilir miyiz? 
Birçok kişi uzuı1 süreli bir savaştan söz ediyor, ama neden uzun süreli 
bir savaş? Uzun süreli bir savaş nasıl yürütülür? Birçok kişi nihai za
ferden söz ediyor. ama nihai zafer niçin bizim olacak? Nihai zafer için 
nasıl mücadele edeceğiz? Bu sorulara herkesin yanıt bulduğu söy
lenemez. Aslında bugüne kadar çoğu kimse bu sorulan ya
nıtlayamam ıştır. Bu nedenle, milli kölelik teorisinin teslimiyetçi sa
vunuculan . halka. Çin'iı1 boyunduruk altına gireceğini. nihai zaferin 
Çin'in olmayacağını söylemek için ortaya atılmışlardır. Öte yandan. 
bazı aceleci arkadaşlar da, halka. Çin'in öyle büyük bir çaba har
camadaı1 savaşı çabucak kazanacağını söylemek için ortaya atıl
mışlardır. Bu görüşler doğru mudur? Bunların doğru olmadığını ba
şından beri söyledik. Buna karşın çok kimse söylediklerimizi henüz 
kavramış değil. Bunun nedeni, kısmen, yeterli propaganda ve ikna ça
lışması yapmamış olmamız; kısmen de, nesnel olayların henüz halkın, 

• Bu konuşmalar dizisi. Mao Zedung yoldaş tarafından Yenan Japonya'ya Karşı Di
renme Savaşını inceleme Demeği'nde, 26 Mayıs - 3 Haziran 1938 tarihleri arasında ya
pılmıştır. 
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onların iç yapılarını ve özelliklerini tamamen ve açıkça anlayabileceği 

kadar gelişmemesidir. Bu nedenle halk, gelişmeyi ve sonuçlarını ön
ceden görüp. buna göre eksiksiz bir siyasetler ve taktikler dizisi ka
rarlaştıracak durumda değildi. Şimdi durum daha iyidir; 10 aylık savaş 
tecrübesi. hiçbir temele dayanmayan milli kölelik teorisini boşa çı
karmaya ve aceleci arkadaşlarımızı çabuk zafer teorisinden vaz
geçiı·ıııeye yetmiştir. Bu koşullar altında birçok kişi kapsamlı bir açık
lama yapılmasıııı ve bu açıklamanın da özellikle uzun süreli savaş ko
nusunda yapılmasını isti yor. Bunun nedeni. yalnız milli kölelik ve ça
buk zafer gibi birbiriııe karşıt teorilerin varlığı değil, aynı zamanda 
uzun süreli savaşın ne olduğunun derinliğine kavranmamasıdır. <<Dört 
yüz milyonluk halkımız, Luguçiao Olayı'ndan beri ortak bir çaba için
dedir ve nihai zafer Çin'in olacaktır.» Bu görüş geniş çapta be

nimsenmektedir. Bu doğru bir görüştür, ama onu daha da de
rinleştirmeliyiz. Direııme Savaşı 'ııda ve birleşik cephede ısrar et
memiz. birçok etkeııden dolayı mümkün olmuştur. Yuniçiııde bu et
keııler, Komünist Part isi'ndeıı Guomindang'a kadar ülkedeki bütün si
yasi pa:1ilerden. işçi ve köylülerden burjuvaziye kadar bütün halktan 

ve düzenli kuvvetlerdeıı gerillalara kadar bütün silalllı kuvvetlerden 
oluşmaktadır. Uluslararası planda. sosyalizmin anavatanından bütün 
ülkelerdeki haksever kişilere; düşman kampında. yani Japonya'da da 
savaşa karşı olaıı kişilerden cephedeki savaşa karşı olan Japon as

kerlerine kadar herkes, bu etkenler arasıııdadır. Kısacası. bütün bu 
güçler Direııme Savaşı'mıza değişik derecelerde katkıda bu
luıım uşlardır. Vicdaıı sahibi herkes bunlara saygı duymalıdır. Ja
ponya'ya karşı olan bütüıı siyasi partilerle ve bütün halkla hiı·Iikte biz 
komünistler içiıı de, caııavar ruhlu Japon saldırganlarını yenmek üzere 
bütün güçleri birleştiııııeye çalışmaktaıı başka bir yol yoktur. Bu yılın 
l Temmuz'u. Çiıı Komünist Partisi'nin kuruluşunun l 7. yıl
dönümüdür. Her komünistin, Direnme Savaşı'nda daha iyi ve daha bü

yük bir rol oynama'iını sağlamak için, uzun süreli savaşın dalla ciddi 
bir şekilde iı1celeı1mesine gerek vardır. Bu yüzdeıı. koııuşmalarımın 

konusu böyle bir inceleme olacaktır. Uzun süreli savaşla ilgili bütün 
sorunlar üzerinde konuşmaya çalışacağım. ancak bir tek konuşmalar 

dizisinde her şeyi ele almam olaııaksızdır. 
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2. 1 0  aylık savaş tecrübesi, hem Çin'in kaçınılmaz köleliği hem de 
Çin'in çabuk zafer ka1..anacağı teorilerinin yaı1lış olduğunu ortaya koy
du. Kölelik teorisi uzlaşma eğilimine. çabuk zafer teorisi ise düşmanı 
küçümseme eğilim iı1e yol açar. Soruna bu iki yaklaşım yolu da öznel 

ve tek yaı1lıdır ya da tek kelimeyle bilimsel değildir. 
3. Dire11me Savaşı'ndan önce milli kölelikten çok söz ediliyordu. 

Bazıları, <<Çin silah bakımıı1dan zayıftır ve savaşta yeı1ilmeye 
mahkumdur>> derkeri, bazıları da. �<Çin silahlı direnişe geçerse, ikinci 
bir Habeşistan olması kaçıı1ılmazdır>> diyorlardı. Savaş başladığından 
beri, milli kölelik konusunda açıktan açığa konuşmalar ortadan kalktı, 

• • 

ama gizli koı1uşmalar hala alabildiğine devam ediyor. Omeğin, zaman 

1.aman uzlaşıcı bir hava esiyor ve uzlaşma yanlıları <<savaşın devamı 
köleliğe yol açar>> 1 diyorlar. Hunan'dan gelen bir mektupta bir öğrenci 
şöyle yazmış: 

Köylük bölgelerde her şey çok zor görünüyor. Kendi başıma pro
paganda çalışması yaparken, zorunlu olarak, insanları nerede ve ne za
man bulursam orada konuşuyorum. Konuştuğum insanlar hiç de ka
racahil değiller; hepsi olan biteni az çok anlıyor ve benim söy
lediklerimle çok ilgileniyorlar. Ama kendi akrabalarımla kar
şılaştığımda. onlar hep, <<Çin kazanamaz; yenilmeye mahkumdur>> di
yorlar. Adamı ha'ita ediyorlar! Bereket. ortalıkta dolaşarak bu 
görüşlerini yaymıyorlar, yoksa gerçekten kötü olurdu. Köylüler doğal 
olarak onları11 söylediklerine daha fazla önem verirlerdi. 

Çin'in kaçınılmaz köleliği teorisinin bu tip savunucuları, uzlaşma 
eğiliminin toplumsal tabanı111 oluşturuyorlar. Çin'in her yerinde bu11-
lara rastlanabilir. oııuıı için Japo11ya'ya karşı cephede uzlaşma soruı1u 
her an ortaya çıkabilir ve herhalde savaş111 so11uı1a kadar da bu so
runda11 yakamızı kurtaramayacağız. Şimdi Suçov düştüğüne ve Vulıan 

1 .  Bu nıilli kölel ik tet)risi, Guomiııdang'ın savunduğu giirüştü. Guomindang Japonya'ya 
karşı dirennıede gi.'inülsüzdü ve Japonya'ya karşı sırf mecbur kaldığı için savaşt ı. Lu
guçiao Olayı'ndan (7 Temnıuz 1 937) sonr.ı. Çan Kayşek kliği Dirennıe Savaşı'na is
teksiz bir şekilde katıldı. Milli kölelik teorisinin temsilcisi haline gelen Vang Cingvcy 
kliği ise Jaıx>nya'ya teslinı olnıaya hazırdı. Nitekinı dııha sonra teslinı oldu. Ancak. 
nıilli kölelik fikri yalnızca Guonıindang içinde kalmıy<lr, aynı zanıanda toplunıun orta 
ıabakalannın belli kcsinılcrini, halla enıekçi halkın bazı geri unsurlannı da etkil iy<ırdu. 
Yozlaşmış ve güçsüz Guonıindang hükünıetinin nıulıarebeleri ardı ardına kaybeınıcsi 
üzerine, Japon birlikleri ilk yılın sonunda Vuhan dolaylanna kadar ilerleyin<."C, bazı geri 
unsurlar derin bir karanısarlığa kapıldılar. 
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da tehlikede olduğuna göre. sanının milli kölelik teorisinin kökünü ka
zımak yararsız olmayacaktır. 

4.  Bu 10 aylık savaş süresinde aceleciliğin belirtisi olan türlü gö
rüşler de ortaya çıktı. örneğin.  savaşın başlangıcında birçok kişi. te

melsiz bir iyimserliğe kapılmıştı; bunlar Japonya'yı küçümsüyor, hatta 
Japonların Şensi'ye kadar bile gelemeyeceklerine inanıyorlardı. Ba
zıları gerilla savaşının Direnme Savaşı 'ndaki stratejik rolünü kü
çümsüyor ve <<bütün açısından hareketli savaş esas. gerilla savaşı ta
mamlayıcıdır; parçalar açısından ise, gerilla savaşı esas, hareketli sa
vaş tamamlayıcıdır>> görüşünden kuşku duyuyorlardı. <<Mekanik>> bir 
yaklaşım olarak gördükleri, Sekizinci Yol Ordusu'nun <<Gerilla savaşı 
esastır. ancak koşullar elverişli olduğunda hareketli savaş fırsatı ka
çırılmamalıdır>> şeklindeki stratejisini kabul etmiyorlardı.2 Şanghay 
muharebesi sırasında bazı kişiler sadece üç ay savaşabilirsek, ulus
lararası durum mutlaka değişecek, Sovyetler Birliği mutlaka birlikler 
yollayacak ve böylece savaş sona erecektir diyorlardı. Bunlar, Di
renme Savaşı'nın geleceği konusunda esas olarak dış yardıma bel bağ
lamışlardı. 3 Tayercuang zaferinden4 sonra bazı kişiler. Suçov ha
rekatında <<belirleyici bir harekat olarak>> savaşılması ve uzun süreli 
savaş siyaseıiııin değiştirilmesi gerektiğini öne sürdüler. <<Bu harekat. 
düşmanın son umutsuz çırpışını olacaktır>> ya da <<Eğer kazanırsak, Ja
pon savaş ağaları umutsuzluğa kapılacak ve hüküm günlerini bek-

2. Bu g(irüşlcre Kr1111ünist Partisi içinde rastlanıyordu. Direnme Savaşı"nın ilk altı ayı bo
yunca. Japonya'nın ıek bir darbeyle yenilgiye uğratılabileceği görüşünü savunan bazı 
Parti üyeleri arasında düşn1anı küçümsenıe eğilimi vardı. Böyle düşünmelerinin nedeni, 
kendi kuvvctlcrin1izin çok güçlü l)lduğunu sanmalan değildi, çünkü Komünist Part isi ön
derliğindeki birliklerin ve örgütlü halle kuvvetlerinin hala sayıca az olduğunu bi
liyorlardı: bliylc düşünmelerinin gerçek nedeni. Guon1indang'ın Japonya'ya karşı di
renişe başlamış olmasıydı. Onlara göre, Guomindang çok güçlüydü ve Komünist Par
tisiyle eşgüdüm içinde. Japonya'ya ağır darbeler indirebilirdi. Bu hatalı değerlendiııııeyi 
yapn1alannın nedeni. Guon1indang'ın sadece bir yanını. yani Japonya'ya karşı direndiğini 
göm1eleri: ama Guomindang'ın öteki yanını, yani gerici ve yozlaşmış olduğunu gör
memeleriydi. 
3. Bu, Çan Kayşek ve ortaklarının görüşüydü. Japonya'ya karşı direnişe zorlandıklan 
halde Çan Kayşek ve Guomin<lang. bütün un1utlannı sadece. hemen sağlanacak bir dış 
yardıma bağladılar ve halkın gücüne zerre kadar güvenmedikleri gibi, kendi güçlerine de 
güvenmediler. . 
4. Tayercuang, Güney Şandung'da bir kasabadır. Çin ordusu 1938 Mart'ında Japon is
tilacılanna karşı burada bir muharebe verdi. Çin ordusu. Japoııya'nın 70-80 bin kadar as
kerinin karşısına 400 bin askerle çıkarak Japonlan bozguna uğrattı. 
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lemekten başka bir şey yapamayacaklardır>>5 gibi şeyler söylediler. 
Pingsingguan'daki zafer bazı kimselerin başını döndüı ıııüştü. Ta
yercuang'daki yeni zafer ise, daha çok sayıda insanın başını döndürdü. 
Düşmanın Vuhan'a saldırıp salduıııayacağı konusunda kuşkular doğ
muş bulunuyor. Birçok kişi <<herhalde saldıııııaz>>, öbürleri ise 
<<kesinlikle saldıııııaz>> diye düşünüyor. Böyle kuşkular bütün önemli 
sorunları etkileyebilir. örneğin, Japonya'ya karşı gücümüz henüz ye
terli midir? Bazı kişiler olumlu yanıt verebilirler, çünkü bugünkü gü
cümüz düşmanın ilerleyişini engellemeye yeterlidir, öyleyse kuv
vetimizi ne diye artıralım? Ya da örneğin <<Japonya'ya Karşı Milli B ir
leşik Cephe'yi sağlamlaştıralım ve genişletelim>> sloganı hala doğru 
mudur? Bazı kişiler olumsuz yanıt verebilir, çüı1kü Birleşik Cephe bu
günkü durumunda şimdiden düşmanı püskürtecek kadar güçlüdür; öy
leyse Birleşik Cephe'yi ne diye sağlamlaştıralım ve genişletelim? Ya 
da örneğin diplomasi ve uluslararası propaganda alanındaki ça
balarımız yoğunlaştırılmalı mıdır? Bu konuda da y:tnıt olumsuz ola
bilir. Ya da örneğin ordu sisteminde ve yönetim sisteminde reform 
yapma, kitle hareketini geliştiııııe, milli savunma eğitimini zorunlu 
kılma, hainleri ve Troçkistleri ezme, savaş saı1ayisi11i geliştiııııe ve 
halkın yaşama koşullarını düzeltme yolundaki ciddi bir şekilde iler
lemeli miyiz? Ya da örneğin. Vuhan'ın, Kanton'un ve Kuzeybatı11ın 
savunulması ve düşman gerisi11de gerilla savaşının canlı bir şekilde 
geliştirilmesi için çağrıda buluı1aı1 sloganlar haJa geçerli midir'? Buıı
Jara verilecek yanıtların hepsi de olumsuz olabilir. Hatta savaşııı du
rumunda en ufak bir düzelme olduğu aı1da, Guom indaı1g ile Komü11isı 
Partisi arasındaki <<sürtüşme>>yi şiddetleı1diııııeye ve dikkati dış so
ruı1lardan iç sorunlara çeviı ıııeye hazır bazı kişiler bile vardır. Ne za
man büyükçe bir m uharebe kazaı1ılsa ya da düşmaı1ıı1 ilerleyişi geçici 
olarak dursa. bu tutum neredeyse şaşmaz bir şekilde ortaya çıkar. Bü
tün yukarıda aı1latılanlar, siyasi ve askeri miyopluk olarak ad
landırılabilir. Böyle laflar, akla yakın görünebilirse de, aslıı1da boş ve 

5. Bu görüş. Guomindang içindeki Siyasi Bilim Grubunun o sıralardaki yayın organı 
olan Da Gııııg Bao'daki bir başyazıda ortaya aıılmıştı. Hayal içinde yüzen bu klik. Ta
yercuang tarzında birkaç zafer daha kazanılırsa Japoııya'nın ilerleyişinin duracağını ve 
halkı uzun süreli bir savaş için seferber elnıeye gerek kalnıayacağını umuyordu. Çünkü 
uzun süreli savaş, bu kliğin bağlı olduğu sınıfın güvenliğini, de tehlikeye sokacakı ı. O sı
ralar bu hayalci düşünce tarzı bütün Guomindang'ı samııştı. 
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temelsizdirler. Bu gibi lafazanlıkların yok edilmesi, Direnme Sa
vaşı'nın zaferle ilerletilmesine yardım edecektir. 

5. Şimdi soru şudur: Çin boyunduruk allına girecek midir? Hayır! 
Çin boyunduruk altına giı ıııeyecek, nihai zaferi kazanacaktır. Çin, ça
buk kazanabilir mi? Hayır; çabuk kazanamaz ve Direnme Savaşı uzun 
süreli bir savaş olacaktır. 

6. Daha iki yıl önce. bu sorularla ilgili temel görüşlere kapsamlı 
bir şekilde değinmiştik. Sian Olayı'ndan 5 ay. Luguçiao Olayı'ndan ise 
1 2  ay önce, 16 Temmuz 1936'da Amerikalı gazeteci Edgar Snow ile 
yaptığım bir görüşmede, Çin ile Japonya arasındaki savaşla ilgili ola
rak genel bir durum değerlendiııııesi yapmış ve zaferi kazanmak için 
çeşitli ilkeler ileri süııııüşlüm. Bu görüşmeden şu ak•aııııaları yapmak 
uyarıcı olabilir. 

Soı·u: Sizce Çin, hangi koşullarda Japon kuvvetlerini yenebilir ve 
yok edebilir? 

Yaıııt: Üç koşul gereklidir: Birincisi, Çin'de Japonya'ya karşı bir 
birleşik cephenin kurulması; ikincisi, Japonya'ya karşı bir uluslararası 
birleşik cephenin oluşması; üçüncüsü, Japonya'daki ve Japon sö
mürgelerindeki halkın devrimci hareketinin yükselmesi. Çin halkı açı
sından, Çin halkının birliği bu üç koşulun en önemlisidir. 

Soı·u: Sizce böyle bir savaş ne kadar sürebilir? 
Yaıııı: Bu, Çin'in Japonya'ya karşı birleşik cephesinin gücüne ve 

Çin ile Japo11ya'yı ilgilendiren başka birçok belirleyici etkene bağlıdır. 
Yani. Çin'in kendi gücünün dışında ki esas olan budur Çin'in gör
düğü uluslararası yardım ve Japonya devriminin desteği de önemlidir. 
Eğer Çin'in Japonya'ya karşı birleşik cephesi büyük çapta genişletilir 
ve dikey ve yatay olarak etkili bir şekilde örgütleı1irse. Japon em
peryalist tehdidinin kendi çıkarlarına da yöneldiğini fark eden hü
kümetler ve halklar Çin'e gerekli yardımı yaparlarsa ve Japonya'da 
devrim hızla gerçekleşirse, savaş hızla sona erdirilir ve Çin hızla za
fere ulaşır. Eğer bu koşullar kısa zamanda gerçekleşmezse, savaş u1..a
yacaktır. Ama ne olursa olsuı1 önüı1de soı1unda Japoı1ya mutlaka ye-
11ilecek ve Çi11 mutlaka zafere ulaşacaktır. Ancak, çok büyük fe
dakarlıklar gerekecek ve çok acılı bir döı1em yaşanacaktır. 

Sorıı: Sizce böyle bir savaş siyasi ve askeri bakımdaı1 nasıl bir ge-
, 
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lişme süreci izleyebilir? 
Ya nıt: Japonya'ı1111 kıta siyaseti zaten belirlenmiştir. Daha fazla 

Çin toprağını ve egemenlik haklarını feda etmek pahasına Japonya'yla 
uzlaşarak onuı1 ilerleyişini durdurabileceklerini sananlar, hayal için
deler. Kesinlikle biliyoruz ki, aşağı Yangze Vadisi ve güney li
manlarımız şimdiden Japon emperyalizminin kıta pro_grarnına dahildir. 
Üstelik Japonya. başka ülkelerle Çin arasındaki yollan kesmek ve Gü
neybatı Pasifik'i tekeli altına almak için Filipinler'i, Siyam'ı, Hin
diçini'yi. Malaya Yarımadası'nı ve Hollanda'nın elindeki Doğu Hint 
Adalarını işgal etmek istiyor. Japonya'nın deniz siyaseti budur. Böyle 
bir dönemde Çin, kuşkusuz son derece güç bir durumda olacaktır. A11-
cak Çin halkının çoğunluğu bu güçlüklerin alt edilebileceğine ina
nıyor. yalnız büyük liman şehirlerindeki zenginler bozgunculuk edi
yor; çünkü mülklerini kaybetmekten korkuyorlar. B irçok kimse, Çin 
kıyıları Japonya tarafından bir kere abluka altına alındı mı .  Çin'i11 sa
vaşa devam etmesinin mümkün olmayacağını düşünüyor. Bu saç
madır. Bunları çürütmek içi11 sadece Kızıl Ordunun savaş tarihçesini 
hatırlatmak yeter. Bugünkü Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'nda 
Çin'in durum u. Kızıl Ordu'nun iç savaştaki durumundan çok daha üs
tündür. Çin geniş bir ülkedir ve Japonya. Çin'in 100-200 milyon nü
fuslu bir kesimini işgal etmeyi başarsa bile, yenilmiş olmaktan çok 
u1,ak sayılırız. Bu durumda bile biz, Japonya'ya karşı savaşacak yeterli 
güce sahip oluruz; Japonlar ise. bütün savaş boyunca kendi cephe ge
rileriı1de savunma savaş ları vennek zorunda kalırlar. Çin eko
nomisinin bölgelere göre farklı nitelikler ve eşit olmayan bir gelişme 
göstermesi. aslında Direnme Savaşı'nın lehinedir. örneğin. Şanghay'ın 
Çin'iı1 geri kalaı1 kısmından koparılması. hiç kuşkusuz. New York'un 
Amerika Birleşik Dcvletleri'nin geri kalan kısmından koparılması ka
dar büyük bir felaket olmaz. Japonya. Çin kıyılarını abluka allına alsa 
bile, Çin'in kuzeybat ısını. güneybatısını ve batısını kuşatma<>ı ola
naksızdır. Bu yüzden soruı1un esas noktası, bir kere daha, bütün Çin 
halkıı1ın birliği ve ülke çapıı1da Japonya'ya karşı cephe11in i11şasıdır. 
Biz. uzun zamaı1dan beri buı1u savun uyoruz. 

Soı·ıı: Eğer savaş. uzun süre devam eder ve Japonya tamamen ye
nilmezse. Komünist Partisi Japonya ile barış görüşmesine oıuııııayı 
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kabul eder ve Kuzeydoğu Çin'de Japon yönetimini tanır mı? 
Yaıııt: Hayır. Bütün ülke halkı gibi, Çin Komünist Partisi de, tek 

bir karış Çin toprağının bile Japonya'nın elinde kalmasına göz yum
mayacaktır. 

Soru: Sizce bu <<kurtuluş savaşı>>nda izlenecek başlıca strateji ve 
taktikler neler olmalıdır? ..... 

Yanıt: Stratejimiz, ana kuvvetl�rimizi geniş ve esnek bir cephede 
harekat yapacak şekilde kullanmak olmalıdır. Çin birlikleri, başarıya 
ulaşmak için. geniş muharebe alanlarında büyük bir hareketlilik gös
tererek, hızla ilerleyip geri çekilerek, hızla toplanıp dağılarak savaşı 
yürütmelidirler. Bu, büyük çapta hareketli savaş demektir; yoksa derin 
siperleriyle, yüksek müstahkem mevkileriyle ve art arda sıralanmış sa
vunma mevzileriyle tamamen savunma tahkimatına dayanan mevzi sa
vaşı demek değildir. Bu, yararlı olduğu sürece, mevzi savaşıyla sa
vunulması gereken bütün canalıcı stratejik noktaların terk edilmesi an
lamına gelmez. Ancak, esas strateji, hareketli savaş olmalıdır. Mevzı 
savaşı da gereklidir, ama stratejik olarak yardımcı ve ikincil du
rumdadır. Coğrafi açıdan savaş meydanı o kadar geniştir ki, hareketli 
savaşı en etkili bir şekilde yürütmemiz mümkündür. Kuvvetlerimizin 
güçlü ve canlı hareketleri karşısında Japon ordusu ihtiyatlı davranmak 
zorunda kalacakur. Japonya'nın savaş mekanizması ağırdır. yavaş iler
ler ve işlerliği sınırlıdır. Eğer kuvvetlerimizi yıpratıcı bir savunma sa
vaşı için dar bir cephede toplarsak, coğrafyamızın ve ekonomik ya
pımızın sağladığı üstünlJkleri bir yana atmış ve Habeşistan'ın hatasını 
tekrarlamış oluruz. Savaşın ilk döneminde herhangi bir belirleyici mu
harebeden kaç ınmalı ve düşman birliklerinin moralini yavaş yavaş 
bozmak ve savaşma gücünü kıııııak için öı1ce hareketli savaş uy
gulamalıyız. 

Hareketli savaş veııııek için, eğitilmiş ordular kullanmanın yanı sı
ra, köylüler arasında çok sayıda gerilla birlikleri örgütlemeliyiz. Şunu 
bilmeliyiz ki, üç Kuzeydoğu eyaletindeki Japoı1ya'ya karşı gönüllü 
birlikler. bütün ülkedeki köylüler arasından seferber edilebilecek po
taı1siyel direnme gücüı1üı1 sadece küçük bir göstergesidir. Çin köy
lüleri. harekete geçirilmemiş olağanüstü bir güce sahiptir: bu güç. ge
rektiği gibi örgütlenip yönetildiğiı1de, Japo11 ordusunu gü11ün yirmi 
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dört saati uğraşbrabilir ve canından bezdirebilir. Unutulmamalıdır ki, 
savaş Çin topraklarında verilecek, yani Japon ordusu ona düşman olan 
Çin halkı tarafından çepeçevre kuşatılmış olacaktır. Japon ordusu bü
tün erzağını dışardan sağlamak ve korumak zorunda kalacaktır; ulaşım 
hatlarını savunmak ve saldırılara karşı korumak için de sürekli olarak 
çok sayıda birlik kullanması gerekecektir. Mançurya ile Japonya'yı sa
vunmak için de büyük kuvvetlere ihtiyacı vardır. 

Savaş sırasında Çin, birçok Japon askerini esir alabilecek ve ken
dini silahlanduıııaya yarayacak çok sayıda silah ve cephane ele ge
çirebilecektir; aynı zamanda Çin, kendi birliklerinin donatımını yavaş 
yavaş takviye edecek dış yardımı da sağlayacaktır. Bu nedenle Çin, 
savaşın daha sonraki döneminde mevzi savaşı yürütebilecek ve Japon 
işgalindeki alanlara mevzi saldırılar yapabilecek bir duruma ge
lecektir. Böylece Japon ekonomisi, Çin'in uzun süreli direnişinin ya
rattığı gerilim altında çatırdayacak ve Japon kuvvetlerinin morali sa
yısız muharebelerle yıkılacaktır. Buna karşılık Çin tarafında, gittikçe 
büyüyen potansiyel direnme gücü sürekli olarak harekete geçirilecek 
ve çok sayıda devrimci halk, özgürlük uğruna dövüşmek için cepheye 
akın edecektir. Bütün bu etkenlerin ve diğerlerinin birleşmesi, Japon 
işgalindeki istihkfunlara ve üslere kesin ve belirleyici saldınlarda bu
lunmamızı ve Japon istila kuvvetlerini Çin'den söküp atmamızı sağ
layacaktır. 

Savaşın 10 aylık deneyi, yukarıdaki görüşlerin doğruluğunu ka
nıtlamıştır ve bu ileride de geçerliliğini koruyacaktır. 

7. Daha 25 Ağustos 1937'de Luguçiao Olayı'ndan aşağı yukarı iki 
ay sonra, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, <<Bugünkü Durum 
ve Partinin Görevleri Üzerine Karar>>ında şunu açıkça belirtmiştir: 

Japon saldırganlarının Luguçiao'daki askeri provokasyonu ve Pey
ping ve Tiancin'i işgal etmeleri, Çin Seddi'nin güneyinde kalan Çin 
topraklarını geniş çapta istila etmelerinin sadece başlangıcıdır. Onlar 
şimdiden savaş için milli seferberliğe başlamışlardır: «Durumu va
himleştiııııeyi hiç istemedikleri>> yolundaki propaganda, sadece ile
rideki saldırılarını gizleyen bir sis perdesidir. 7 Temmuz'da Lu
guçiao'daki direniş Çin'in Milli Direnme Savaşı'nın başlangıcı ol
muştur. 
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Böylece Çin'in siyasi durumunda yeni bir aşama, fiili direnme aşa-
• 

ması başlamıştır. Direnme için hazırlık aşaması sona eııııiştir. Şimdiki 
aşamada merkezi görev, Direnme Savaşı'nda zafer için milletin bütün 
güçlerini seferber etmektir. 

Şimdi savaşta zaferin anahtarı, başlamış bulunan direnişin bütün 
milletin katıldığı bir topyekun direnme savaşı haline getirilmesidir. 
Nihai zafer ancak böyle bir topyekun direnme savaşı ile kazanılabilir. 

Direnme Savaşı'nda ciddi zaafların var olması birçok yenilgilere, 
geri çekilmelere, iç bölünmelere, ihanetlere, geçici ve kısmi uz
laşmalara ve bu gibi daha başka tersliklere yol açabilir. Bu nedenle, 
savaşın uzun süreli ve çetin olacağı kavranmalıdır. Ama Partimizin ve 
bütün halkın çabalarıyla, başlamış bulunan direnişin bütün engelleri 
ortadan kaldıracağına, ilerlemeye ve gelişmeye devam edeceğine ina
nıyoruz. 

Yukarıdaki görüşlerin doğruluğu da 10 aylık savaş deneyi ışığında 
kanıtlanmışur ve geçerliliğini ileride de koruyacaktır. 

8. Bilgi teorisi açısından konuşacak olursak, savaş konusundaki 
bütün hatalı görüşlerin kaynağı, bu soruna idealist ve mekanik bir açı
dan bakma eğilimleridir. Böyle eğilimleri olan kişilerin sorunlara yak
laşımları öznel ve tek yanlıdır. Ya asılsız ve tamamen öznel la
fazanlığa saplanırlar ya da sorunun tek bir yanını ya da geçici bir be
lirtisini ele alarak bunu aynı öznellik içinde sorunun bütününe mal 
ederler. Ancak iki çeşit hatalı görüş vardır. Biri, düzeltilmesi güç olan, 
temel konulara ilişkin ve dolayısıyla sürekli olan hatalar, öbürü, dü
zeltilmesi kolay olan, rastlantısal, dolayısıyla geçici olan hatalardır. 
Her ikisi de yanlış olduğuna göre, her ikisi de düzeltilmelidir. Savaş 
konusunda doğru sonuçlara vannak, ancak savaşı her yönüyle ve nes
nel bir gözle incelemekle, idealist ve mekanik eğilimlere karşı çık
makla mümkün olur. 

Sorunun Temeli 
9. Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı neden uzun süreli bir savaştır? 

• 

Nihai zafer neden Çin'in olacaktır? Bütün bu görüşlerin temeli nedir? 
Çin ile Japonya arasındaki savaş, sıradan bir savaş değildir; bu ya-
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n-sömürge, yan-feodal Çin ile emperyalist Japonya arasında 
1930'1arda cereyan eden bir ölüm kalım savaşıdır. Bütün sorunun te
meli işle buradadır. Savaşla yer alan iki tarafın da birbirine karşıt bir
çok özelliği vardır, bu özellikler aşağıda sırayla ele alınacaktır. 

1 0. Japoıı tarafı. Birincisi, Japonya askeri, ekonomik, siyasi ve ör
gütsel güç bakımından Doğuda birinci sırada yer alan güçlü bir em
peryalist ülkedir ve dünyadaki başlıca emperyalist ülkeler arasında da 
ilk beş-altı ülkeden biridir. Bunlar, Japonya'nın saldın savaşının temel 
etkenleridir. Savaşın kaçınılmaz oluşu ve Çin için çabuk zaferin ola
naksızlığı, Japonya'nın emperyalist bir sisteme ve büyük bir askeri, 
ekonomik, siyasi ve örgütsel güce sahip olmasından doğmaktadır. 
İkincisi, J aponya'nın toplumsal ekonomisinin emperyalist niteliği, Ja
pon savaşının emperyalist niteliğini, gerici ve barbar bir savaş ol
masını belirler. 1930'1arda Japon emperyalizminin iç ve dış çe
lişmeleri, Japonya'yı sadece eşi görülmemiş bir maceracı savaşa sü
rüklemekle kalmayıp, onu nihai çöküşe de yaklaştıııııışur. Toplumsal 
gelişme bakım ından, Japonya artık ilerleyen bir ülke değildir, savaş, 
Japon hakim sınıflarının beklediği refahı değil, tam tersine Japon em
peryalizminin sonunu getirecektir. Japon savaşının gerici niteliği der
ken bunu kastediyoruz. Japoı1 savaşının kendine özgü barbarlığına yol 
açan şey, Japon emperyalizminin askeri-feodal niteliğiyle birlikte, işte 
savaşın bu gerici 11iteliğidir. Bütün bunlar Japonya içindeki uzlaşmaz 
sınıf karşıtlıklarını, Japon ve Çin milletleri arasındaki uzlaşmaz kar
şıtlığı ve Japonya ile dünya ülkelerinin çoğu arasındaki uzlaşmaz kar
şıtlığı doruğuna vardıracaktır. Japon savaşının gerici ve barbar ni
teliği. Japonya'nın kaçınılmaz yenilgisinin başlıca nedenidir. Üçün
cüsü, Japon savaşı, onun büyük askeri, ekonom ik, siyasi ve örgütsel 
gücüne dayanarak yürütülmektedir: ama aynı zamanda yetersiz doğal 
olanaklara dayanmaktadır. Japonya'nın askeri, ekonomik. siyasi ve ör
gütsel gücü büyüktür, ancak sayıca yetersizdir. Japonya görece küçük 
bir ülkedir; iı1san gücü, askeri, mali ve maddi kaynaklar bakımından 
yetersizdir ve uzun bir savaşa daya11amaz. Japon yöneticileri bu güç
lüğü savaş yoluyla ye11meye uğraşıyorlar, ama umduklarının tam tersi 
olacaktır. Bu güçlüğü yenmek için açtıkları savaş. sonunda bu güçlüğü 
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daha da şiddetlendirecek ve hatta Japonya'nın doğal kaynaklarını tü
ketecektir. Dördüncü ve sonuncu olarak Japonya, faşist ülkelerden 

• 

uluslararası destek alabilse de, kaçınılmaz olarak karşılaşacağı ulus-
lararası muhalefet, alacağı uluslararası destekten daha büyük olacaktır. 
Bu muhalefet giderek büyüyecek ve sonunda, sadece alabileceği des
teği ortadan kaldırmakla kalmayıp Japonya'nın kendisini de alaşağı 
edecektir? Haksız bir davanın destek bulmayacağı yasası işte budur; 
Japon savaşının doğasının getirdiği sonuç işte budur. Özetlersek Ja
ponya'nın üstünlüğü, onun büyük savaş kapasitesinde; zaafları ise, sa
vaşının gerici ve barbar niteliğinde, insan gücünün ve maddi kay
naklarının yetersizliğinde ve uluslararası desteğinin zayıflığında yat
maktadır. Japon tarafının özellikleri bunlardır. 

1 1 . Çin tarafı. Birincisi, biz yan-sömürge ve yan-feodal 'bir ül
keyiz. Afyon Savaşı6, Tayping Devrimi7, 1 898 Refoıııı Hareketi8, 

6. lngilıere, 18. yüzyıl scolanııdan başlayarak, Çin'e yıllar yılı dııııııadan artan miktarda 
afyon ihraç etti. Bu alışveriş, sadece Çin halkını esrara köle etmekle kalmadı, aynı za
manda Çin'in elindeki gümüş kaynağını da lalan etti. Bu, Çin'de şiddetli bir muhalefete 
yol açıı. 1 840 yılında Ingiltere, Çin1e olan ticaretini güvence altına alma bahanesiyle, 
Çin'e karşı silahlı saldırıya girişti. Lin Zesu önderliğindeki Çin birlikleri direnişe geç
tiler ve Kanton'daki halk kendiliğinden «lngiliz Ordularını lniha>> birlikleri kurdu ve lıl
giliz saldın kuvvetlerine şiddetli darbeler indirdi. Ama l 842'de kokuşmuş Çing rejimi 
lııgiltere'yle Nancing Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşmaya göre, lngiltere'nin zararları 
ödenecek, Hongkong lngiltere'ye bırakılacak Şanghay, Fucov, Amoy, Ningbo ve Kan
ton lngiliz ticaretine açılacak ve Çin'e getirilen lrigiliz mallarının gümrük tarifeleri Çin 
ve İngiltere tarafından birlikte saplanacaktı. 
7. Tayping Devrimi ya da Tayping nahi Krallığı Hareketi 19. yüzyıl orıalannda Çing 
Hanedanının feodal yönetimine ve milli baskısına karşı yükselen devrimci köylü ha
reketiydi. Ocak 1 85 1  'de Hung Siucuan, Y ang Siucing ve öteki önderler Guangsi Eyaleti 
Guyping ilinin Cintien köyünde bir ayaklanma başlatıılar ve Tayping nahi Krallığının 
kurulduğunu ilan ettiler. 1 852'de bu önderlerin köylü orduları Ciangsi'den kuzeye doğru 
ilerleyerek Hunan'a ve Hupeh'e saldırdılar ve buraları işgal eltiler. 1 853'de Ciangsi ve 
Anvey'den geçerek Nancing'i zaptetıiler. Kuvvetlerin bir kısmı kuzeye ilerlemeye de
vam elti ve Tienzin yöresine dayandı. Ne var ki, Tayping ordusu işgal ettiği yerlerde ka
lıcı üs bölgesi kuııııayı başaramadı; aynca Nancing'i başkent yaptıktan sonca, yönetici 
grup birçok siyasi ve askeri hala işledi. Dolayısıyla, Çing hükümeıinin karşı-<levrirnci 
kuvvetleri ile lngiliz, ABD ve Fransız saldırganlarının birleşik ıaamızlanna karşı ko
yamadılar ve en sonunda 1 864'ıe yenilgiye uğradılar. 
8. Kang Yuvey, Liang Cicao ve Tan Situng'un önderlik etlikleri 1 898 Refoıııı Harekeli, 
liberal burjuvazinin ve aydınlanmış toprak ağalannın çıkarlarını yansıtıyordu. Hareket, 
imparator Guang Su tarafından himaye edildi ve desteklendi, ama hiçbir kitle temeli 
sağlayamadı. Ardında bir ordusu bulunan Yuan Şikay, refoııııculan dul imparatoriçe Zu 
Si'ye ihbar elti; iflah olmazlann önderi olan imparatoriçe, iktidarı yeniden ele geçirdi. 
lmparator Guang Su'yu hapse attırdı ve Tan Situng ile öbür beş kişinin kellesi uçuruldu. 
Böylece hareket acı bir yenilgiyle sonuçlandı. 
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19 1 1 Devrimi9 ve Kuzey Seferi10, yani Çin'i yan-söm ürge, yan
feodal durumundan kurtarmayı amaç edinen bütün devrim ya da re
foı ııı hareketleri, önemli engellerle karşılaştı ve Çin yan-sömürge, ya
n-feodal bir ülke olarak kaldı. Hala zayıf bir ülkeyiz ve askeri, eko
nomik, siyasi ve örgütsel güç bakımından düşmandan çok daha ge
riyiz. Çin için savaşın kaçınılmaz oluşu ve çabuk zaferin olanaksızlığı 
burada bir kere daha karşımıza çıkıyor. İkincisi, Çin'in kurtuluş ha
reketi şimdi, son yüzyıl içindeki gelişmenin olanca birikimiyle, önceki 
herhangi bir dönemden farklıdır. Kurtuluş hareketine karşı olan yerli 
ve yabancı güçler bu harekete önemli zararlar veııııişlerse de, aynı za
manda Çin halkının çelikleşmesine yol açmışlardır. Ülkemiz bugün 
askeri, ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan Japonya kadar güçlü ol
madığı halde, Çin'in gelmiş geçmiş en ilerici unsurları bugünkü Çin'de 
yaşamaktadır. Çin Komünist Partisi ve onun önderliğindeki ordu, bu 
ilerici unsurların temsilcisidir. işte bu nedenle, Çin'in bugünkü kur
tuluş savaşının uzun süreli olması ve nihai zafere ulaşması müm
kündür. Çökmekte olan Japon emperyalizminin tersine, Çin. sabah gü
neşi gibi yükselen bir ülkedir. Çin'in savaşı ilericidir, bu yüzden hak
lıdır. Haklı bir savaş olduğu için milletin birliğini sağlayabilir, Japon 
halkının sevgisini kazanabi lir ve dünyadaki birçok ülkenin desteğini 

9. 191 1 Devrimi Çing Hanedanının istibdat düzenini yıkan bir burjuva devrimiydi. O yı
lın 10 Ekim'inde, Çing Hanedanının Yeni Ordusu'nun devrimci etki altında bulunan bir 
kesimi, Hupey ilinde Vuçang'da bir ayaklanma düzenledi. Mevcut burjuva ve küçük 
burjuva devrimci deıııekler ve geniş işçi. köylü ve asker kitleleri bu ayaklanmaya coş
kuyla katıldılar ve Çing Hanedanının hakimiyeti çok geçmeden yıkıldı. Ocak l 91 2'de 
Nancing'de, Sun Yatsen'in geçici başkanlığında Çin Cumhuriyeti Geçici Hükümeıi ku
ruldu. Böylece Çin'in iki bin yıldır süregelen feodal krallık düzeni sona erdirildi. De
mokratik cumhuriyet düşüncesi,  halkın yüreğinde derin bir kök salmıştı. Ama devrime 
önderlik eden burjuvazi, niteliği gereği son derece uzlaşmacıydı. Köylü kitlelerini, top
rak ağası sınıfının köylük bölgelerdeki feodal iktidannı yıkmak için geniş bir şekilde se
ferber etmedi: tersine, emperyalist ve feodal baskı karşısında, iktidan Kuzeyli Savaş 
ağası Yııan Şikay'a teslim etti. Böylece devrim yenilgiyle sonuçlandı. 
10 Kuzey Seferi, Mayıs-Temmuz 1926'da Guangdung Eyaleti'nden Kuzeye yürüyen 
devrimci ordunun, Kuzeyli savaş ağalanna karşı başlattığı cezalandırma savaşıydı. Çin 
Koıııünist Partisinin yönetimine katıldığı ve Partinin etkisi altındaki Kuzey Seferi Or
dusu (o sıralarda ordu içindeki siyasi çalışma genellikle Koıııünist Partisi üyelerinin yö
netimindeydi), geniş işçi ve köylü kitlelerinin yakın desteğini kazandı. 1926 yılının ikin
ci yansında ve 1927 yılının ilk yansında Y angze ve San Irmak boy)anndaki illerin ço
ğunu işgal etıi ve Kuzeyli savaş ağalannı bozguna uğrattı. 1 927 Nisan'ıııda, devrimci or
du içindeki gerici Çan Kayşek kliğinin ihaneti sonucunda bu devrimci savaş ba
şansızlığa uğradı. 
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alabilir. Üçüncüsü, gene Japonya'nın tersine, Çin, geniş to • 

zengin kaynaklara, büyük bir nüfusa ve çok sayıda askere sahip olan 
çok büyük bir ülkedir ve uzun bir savaşı sürdürebilir. Dördüncüsü ve 
sonuncusu, Çin, savaşının haklı ve ilerici niteliğinden dolayı geniş bir 
uluslararası desteğe sahiptir ve bu da Japonya'nın haksız davasının al
dığı zayıf desteğin tam tersidir. Özetlersek, Çin'in zaafı askeri ba
kımdan zayıf oluşudur. Üstünlükleri ise, savaşının ilerici ve haklı ni
teliği, büyük bir ülke oluşu ve geniş çapta uluslararası destek sağ
lamasıdır. Çin'in özellikleri bunlardır. 

12. Böylece, Japonya'nın büyük bir askeri, ekonomik, siyasi ve ör
gütsel güce sahip olduğu, ancak savaşının gerici ve barbar, insan gü
cünün ve maddi kaynaklarının yetersiz ve uluslararası durumunun kö
tü olduğu görülebilir. Bunun tersine, Çin, daha az askeri, ekonomik, 
siyasi ve örgütsel güce sahiptir, ama ilerleme dönemindedir, savaşı ile
rici ve haklıdır, üstelik büyük bir ülke oluşu uzun süreli bir savaşı yü
rütebilmesini mümkün kılmaktadır ve birçok ülke tarafından da des
teklenecektir. Yukarıda belirtilenler, Çin-Japon savaşının birbiriyle çe
lişen temel özelliklerdir. Bu çelişmeler, her iki tarafın da bütün si
yasetlerini ve askeri strateji ve taktiklerini belirlemiştir ve be
lirlemektedir, bu çelişmeler, savaşın uzun süreli niteliğini ve 
sonucunu, yani nihai zaferin Japonya'nın değil, Çin'in alacağını be
lirlemiştir ve belirlemektedir. Savaş, bu özellikler arasındaki mü
cadeledir. Bu özelliklerin her biri, savaş süresi içinde kendi niteliğine 
uygun olarak değişecek ve her şey de buna bağlı olarak gelişecektir. 
Bu özellikler nesnel olarak vardır, insanları kandu ıııak için uy
durulmuş degillerdir; bunlar, bölük pörçük parçalar değil, savaşın te-

1 
mel unsurlarıdır. Bu özellikler her iki tarafın büyük-küçük bütün so-
runlarına ve savaşın bütün aşamalarına nüfuz etm iştir ve kü
çümsenecek sorunlar değildir. Çin-Japon savaşı incelenirken, bu özel
likler unutulursa yanlış sonuçlara varılır; bazı fikirler bir süre için ge
çerli ve doğru görünse bile, savaşın gelişme süreci kaçınılmaz olarak • 

onların yanlışlığını ortaya koyacaktır. Bu özelliklere dayanarak, şimdi 
üzerinde duracağımız sorunların açıklanmasına geçeceğiz. 
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Milli Kölelik Teorisinin Çürütülmesi 
1 3 .  Düşmanın güçlülüğü ile bizim zayıtlığımız arasındaki kar

şıtlıktaıı başka bir şey görmeyen milli kölelik teorisyenleri . eskiden 
<<Direnme kölelik demektir>> diyorlardı . Ş imdi ise, <<Savaşın sürüp git
mesi kölelik demektir>> diyorlar. Sadece Japonya'nın güçlü olduğu hal
de küçük, Çin'in ise zayıf olduğu halde büyük olduğunu söylemekle 
onları ikna edeceğiz. Küçük ama güçlü bir ülkenin büyük ama 1..ayıf 
bir ülkeyi yenebileceğini. hatta geri bir ülkenin ileri bir ülkeyi ye
nebileceğini kanıtlamak için Sung Haı1edaı1ı'nın Yuan tarafından, 
Ming Hanedanı'nın da Çing tarafından yıkılması gibi tarihi örnekler 
gösterebilirler. Eğer bu olaylar geçmişte kaldı, onun için de yeterli bir 
kanıt değildir dersek, o zaman onlar küçük ama güçlü bir kapitalist ül
kenin büyük ama zayıf ve geri bir ülkeyi yenebileceğiııi doğrulamak 
için 1ngiltere'nin Hindistan'ı boyunduruk altına almasından söz ede
ceklerdir. Bu nedenle, bütün köleleşme yaı1lılarını sustuııııak ve ikna 
etmek ve hala kafası karışık ya da kararsız olanlanıı Direnme Sa
vaşı 'na olan inançlarını pckiştiııııek amacıyla propganda yapanlara ye
terli kanıtları sağlamak içiıı başka açıklamalar da getiııııeliyiz . 

• • 

14 .  Oyleyse ileri süreceğimiz kanıtlar ııelerdir? Bunlar çağın özel-
likleridir. Bu özellikler Japonya'nın gerilemesinde ve az destek gör
mesinde. Çin'in ise ilerlemesinde ve büyük destek almasında somut 
olarak yansımaktadır. 

1 5 . Savaşımız sıradaıı bir savaş değildir; özel olarak l 930'1arda 
Çiıı ile Japonya arasında geçen bir savaştır. Düşmanımız Japonya her 
şeydeıı t>ııce caıı çekişeıı emperyalist bir devlettir; daha şimdiden çö
küş dönemindedir ve sadece İngiliz kapitalizminin hata yükselme dö
nemiııde olduğu. Hiııdistan'ın boyunduruk altıııa alıı1ışı zamanıııdaki 
111gil tere'deı1 farklı olmakla kalmayıp. 20 yıl öııceki Birinci Dünya Sa
vaşı zamaı11111n Japonya'sından da farklıdır. Bugünkü savaş. dünya 
emperyal izminin ve daha da önemlisi faşist ülkelerin genel çöküşüııün 
arifesiııde başlatılmıştır; düşmanııı son bir umutsuz mücadele ni
teliğiııde 01;111 bu maceracı savaşı başlatması11111 asıl nedeıı i budur. 1şte 
bu 11edeı1le savaşın soııunda Çiıı değil. Japoıı empcryalizmi11i11 hakim 
çevreleri yıkılacaktır. Bu. kaçınılmaz bir gerçektir. Aynca Japoııya bu 
savaşa. birçok ülkeııin savaşa karışmış ya da karışmak üzere olduğu 
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ve hepimizin barbarca saldırıya karşı savaşmakta ve savaşmaya ha
zırlanmakta olduğumuz bir zamanda girişmiştir; ve Çin'in kaderi bü
tün dünya ülkelerinin ve halklarının çoğunluğunun kaderine bağlıdır. 
Japonya'ya karşı bu ülkeler ve halklar arasında hızla gelişen ve ge
lişecek olan m uhalefetin temel nedeni budur. 

16. Peki, Çin ne durumdadır? Bugünkü Çin, herhangi bir başka ta
rihi dönemdeki Çin ile karşılaştırılamaz. Çin yan-sömürge ve yan
feodal bir toplumdur ve bu yüzden de zayıf bir ülke sayılır. Ama Çin 
aynı zamanda tarihi olarak ilerleme dönemindedir. Japonya'yı ye
ııebilecek güçte olmasının başta gelen nedeni budur. Japonya'ya Karşı 
Direnme Savaşı ilericidir derken, sıradan ve genel anlamda ilerici ol
duğunu ya da Habeşistan'ın ltalya'ya karşı savaşının, Tayping Dcv
rimi'nin ve 19 1 1 Devrimi'nin olduğu anlamda ilerici olduğunu söy
lemek istemiyoruz; Çin'in bugün ilerici olduğu anlamda, ilericidir de
mek istiyoruz. Bugünkü Çin hangi bakımdan ilericidir? İlericidir, çün
kü artık tamamen feodal bir ülke değildir ve daha şimdiden Çin'de bi
raz kapitalizm vardır, burjuvazimiz ve proletaryamız vardır, uyanmış 
ve uyanmakta olan çok büyük sayıda insanımız vardır, bir Komünist 
Partimiz vardır, siyasi bakımdan ilerici bir ordumuz --Komünist Par
tisi önderliğindeki Çin Kızıl Ordusu vardır ve uzun yılların dev
rimci geleneğine ve tecrübesine, özellikle Çin Komünist Partisi'nin 
kuruluşundan bu yana geçen 17  yılın tecrübesine sahibiz. Bu tecrübe. 
Çin halkıııı ve Çin'deki siyasi partileri eğitmiştir ve şu anda Ja
ponya'ya karşı birliğin temelini oluşturmaktadır. Nasıl, 1905 tecrübesi 
olmasaydı Rusya'da 19 17  zaferi mümkün olmazdı denilebilirse, aynı 
şekilde son 17  yılın tecrübesi olmadan Direnme Savaşı'mızın ka
zanılmasının mümkün olmayacağı da söylenebilir. Ülke içinde durum 
budur. 

Bugünkü uluslararası durumda. Çin savaşta soyutlanmış bir ülke 
değildir ve bu da tarihte eşi görülmemiş bir olaydır. Geçmişte, Çin'in 
ve Hindistan'ın veııııiş oldukları savaşlarda. bu ülkeler soyutlanmış 
durumdaydılar. Oysa bugün Çin'i destekleyen, dünya çapında son de
rece yaygın ve derin halk hareketlerinin doğmuş ya da doğmakta ol
duğunu görüyoruz. 19 17  Rus Devrimi de uluslararası destek görmüş 
ve Rusya işçileri ve köylüleri böylece zafer kazanmışlardı. ama o des-
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tek bizimki kadar geniş çapta ve derin değildi. Bugün, dünyadaki halk 
hareketleri eşi görülmemiş bir ölçüde ve derinlikte gelişiyor. Sovyetler 
Birliği'nin varlığı, günümüzün uluslararası siyasetinde özellikle ca
nalıcı bir etkendir ve Sovyeller Birliği, Çin'i mutlaka büyük bir coş
kuyla destekleyecektir; 20 önce böyle bir şey yoktu. Bütün bu etkenler 
Çin'in nihai zaferi için zorunlu olan önemli koşullan yaratmıştır ve ya
ratmaktadır. Büyük çapta dolaysız yardım bugün için yoktur ve ancak 
ileride olacaktır. Ama Çin ilericidir ve büyük bir ülkedir ve bu et
kenler, onun savaşı uzatmasını ve bir yandan uluslararası yardım bek
lerken, bir yandan da uluslararası yardımı hızlandırmasını sağ
layacaktır. 

17. Bir başka etken de. Japonya'nın küçük bir alana, kıt kay
naklara, küçük bir nüfu;a ve sınırlı sayıda askere sahip olan küçük bir 
ülke; Çin'in ise, geniş topraklara, zengin kaynaklara, büyük bir nüfusa 
ve çok sayıda askere sahip büyük bir ülke olmasıdır. Dolayısıyla. ilci�i 
arasındaki karşıtlık, sadece birinin güçlü, ötekinin zayıf olmasından 
değil, aynı zamanda birinin küçük, gerileyen ve az desteğe sahip bir 
ülke olması ve öbürünün büyük, ilerleyen ve çok destek gören bir ülke 
olmasından ileri gelmektedir. Çin'in hiçbir zaman kölelik altına alı
namayacak olmasının nedeni işte budur. Birinin güçlü, birinin zayıf 
olması, Japonya'nın Çin'i bir süre için ve bir ölçüde ezebileceği. Çiıı'in 
kaçınılmaz olarak çetin ve uzun bir yol kat etmek zorunda olduğu ve 
Direnme Savaşı'nın çabuk sonuç verecek bir savaş değil, uzun süreli 
bir savaş olacağı sonucunu doğurur. Öte vandan, Japonya'nın küçük. 
gerileyen ve az desteğe sahip bir ülke olmasına karşılık, Çin'in büyük. 
ilerleyen ve geniş desteğe sahip bir ülke olması, Japonya'nın sonsuza 
dek Çin'i ezemeyeceğini ve mutlaka nihai yenilgiye uğrayacağını. 
Çin'in ise hiçbir zaman köleliğe düşmeyeceğini ve nihai zaferi ka
zanacağını gösterir. 

18 .  Habeşistan neden yenilgiye uğradı? Birincisi. sadece zayıf de
ğil, aynı zamaııda küçüktü. İkincisi, Çin kadar ileri değildi, kölelik sis
teminden sertlik sistemine geçmekte olan köhııe bir ülkeydi; bir ko
müııist partisine sahip olmak bir yaııa. kapitalizmden ya da burjuva si
yasi partilerinden bile yoksundu: Sekiziııci Hareket Ordusu gibi bir or
duya sahip olmak bir yaııa. Çi11 ordusu gibi bir ordudan da yoksun bir 
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ülke idi. Uçüncüsü, Habeşistan'ın uluslararası yardımı beklemeye da-
yanacak gücü yoktu ve savaşını soyutlanmış bir durumda yürütmek 
zorundaydı. Dördüncüsü ve hepsinden önemlisi. ltalya'ya karşı sa
vaşının yönetiminde hatalar vardı. Bu yüzden Habeşistan kölelik al
tına düştü. Ancak Habeşistan'da hala oldukça yaygın bir gerilla savaşı 
sürdürülmektedir ve ısrar edilirse bu savaş, dünya durumu de
ğiştiğinde Habeşistanlıların ülkelerini kurtaı ıııalannı sağlayacaktır. 

19. Eğer boyun eğme yanlıları birinci iddialan olan <<direnme, kö
lelik demektir>> ve daha sonraki iddialan olan <<savaşın sürdürülmesi 
köleliğe yol açar>> tezlerini kanıtlamak için modem Çin'deki kurtuluş 
hareketlerinin başarısızlık tarihinden söz edecek olursa yanıtımız, 
<<zaman değişti >> olacaktır. Çin'in kendisi, Japonya'nın iç durumu ve 
uluslararası ortam artık tamamen değişmiştir. Çin, yan-sömürge, yan
feodal olmaya devam eden durumuyla hfila oldukça zayıf olduğu hal
de, Japonya'nın eskisinden güçlü olması ciddi bir sorundur. Ja
ponya'nın bugün için kendi halkı üzerinde hfila hakimiyetini sür
dürdüğü ve Çin'i istila etmek için uluslararası çelişmelerden ya
rarlanmakta olduğu da bir gerçektir. Ama uzun bir savaşta bunlar mut
laka ters yönde değişecektir. Bu değişiklikler henüz ger
çekleşmemiştir, ama ileride gerçekleşecektir. Köleleşmeyi savunanlar 
bu noktayı gözden kaçırıyorlar. Çin'e gelince, bizim şimdiden yeni in
sanlarımız, yeni bir siyasi partimiz. yeni bir ordumuz ve Japonya'ya 
karşı direıımede yeni bir siyasetimiz var; bu durum on yıl öncesinden 
çok farklıdır ve ayrıca ister istemez daha da gelişecektir. Şurası bir 
gerçektir ki. Çin'de şimdiye kadarki kurtuluş hareketleri çeşitli en
gellerle karşılaşmış ve bu. bugünkü Direnme Savaşı için Çin'in daha 
fazla kuvvet toplayamaması sonucunu doğunnuştur. Bu çok acı bir ta
rihi derstir ve bir daha asla devrimci güçlerimizin bir tekini bile telef 
etmememiz gerekir. Ancak. bugünkü temel üzerinde bile. büyük ça
balar harcayarak yavaş yavaş ilerleyebilir ve direnme gücümüzü ar
tırabiliriz. Bütün bu çabalar. Japonya'ya karşı büyük Milli Birleşik 
Cephe'de birleşmelidir. Uluslararası desteğe geliııce. daha henüz do
laysız ve geniş çapta bir yardım almadıysak da yakında alacağız, çün
kü uluslararası durum eskisinden tamamen farkl ıdır. Modem Çin'in 
kurtuluş hareketlerindeki sayısız başarısızlıkların özııel ve nesnel ne-
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denleri vardı, ama bugünkü durum tamamen farklıdır. Bugün, Di
renme Savaşı'nı güçleştiren pek çok zorluk varsa da (örneğin, düş
manın gücü, bizim 7.ayıtlığımız ve düşmanın güçl ükleri daha henüz 
başlamaktayken, bizim ilerlememizin yeterli olmaktan çok uzak olu
şu). düşmanı yenmemiz için birçok elverişli koşul da vardır ve öznel 
çabalarımızı artırırsak, güçlükleri yener ve zafere ulaşırız. Bunlar. ta
rihimizin hiçbir döneminde görülmemiş ölçüde elverişli koşullardır ve 
bu nedenle Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı, geçmişteki kurtuluş ha
reketlerinin tersine, zaferle sonuçlanacaktır. 

Uzlaşma Mı, Direnme Mi? 
Yozlaşma Mı, ilerleme Mi? 

20. Milli kölelik teorisinin ne kadar temelsiz olduğu, yukarıda ay
rıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ama bu teoriyi kabul etmeyen birçok 
insan da var; bunlar namuslu yurtsever insanlardır. ama şimdiki du
rum anlan gene de kaygılandırmaktadır. Onları kaygılandıran iki şey 
vardır: Japonya ile bir uzlaşma korkusu ve siyasi ilerlemenin mümkün 
olduğu konusunda besledikleri kuşkular. Bu iki can sıkıcı sorun geniş 
ölçüde tartışılmaktadır ve bunlara hiçbir çözüm bulunamamıştır. Şim
di bu iki sorunu inceleyelim. 

2 1 .  Daha önce de açıklandığı gibi. uzlaşma sorununun toplumsal 
kökleri vardır ve bu kökler var olduğu sürece bu sorun ortaya çı
kacaktır. Ama uzlaşma hiçbir yarar sağlamaz. Bunu kaıııtlamak için 
gene Japonya'ya. Çin'e ve uluslararası duruma bakmamız yetecektir. 
Önce Japonya'yı ele alalım. Direnme Savaşı'nın ta başlarında, uz
laşmaya yol açacak bir havanın doğacağı bir zamaııın geleceğini tah
min etmiştik; başka bir deyişle. Kuzey Çin'i. Ciangsu'yu ve Çeçiang'ı 
işgal ettikten sonra Japonya'nın büyük bir olasılıkla Çin'i teslim ol
maya ikna etme hilesine başvuracağını düşünmüştük. Gerçekten de bu 
yola başvurdu, ama buhran kısa zamanda atlatıldı. Bunun bir nedeni 
de. düşmanın her yerde barbarca bir siyaset izlemesi ve açıktan açığa 
yağmaya girişmesiydi. Çin teslim olmuş olsaydı. her Çiııli vatansız bir 
köle haline gelecekti. Düşmaııııı yağma siyasetinin. Çin'i boyuııduruk 
altına alma siyasetinin biri maddi. öbürü de maııevi olmak üzere iki 
yönü vardır ve bunların ikisi de sadece aşağı tabakalardaıı iıısaıılara 
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değil, aynı zamanda yüksek tabakaların üyelerine de, yani bütün Çin
lilere uygulanmaktadır. Elbette yüksek tabakadan olanlar daha nazik 
muamele göııııektP-dirler. ama bu farklılık esasta değil derecededir. 
Düşman, esas olarak, üç kuzeydoğu eyaleti için eskiden aldığı ön
lemleri şimdi Çin'in içlerine de getiriyor. Maddi bakımdan, halkın yi
yeceğini bile çalıyor, halkı açlıktan ve soğuktan inletiyor, üretim araç
larını talan ederek Çin'in milli sanayisini mahvediyor ve boyunduruk 
altına alıyor. Manevi bakımdan, Çin halkının milli bilincini yok et
meye çalışıyor. Bütün Çinliler, <<Doğan Güneş>> bayrağı altında, uysal 
kullar olmaya, Çin milli ruhunun en ufak bir izini bile taşımasına izin 
verilmeyen yük hayvanları haline gelmeye zorlanıyor. Düşman, bu 
barbarca siyasetini Çin'in ta içlerine kadar götürecektir. Doymak bil
meyen bir iştahı olan Japonya. savaşı durdurmak istememektedir. Çin 
halkının her tabakasından insanda öfke yaratan, Japon kabinesinin 16  
Ocak 1 938 tarihli bildirisinde1 1  öne sürülen siyaset, kaçınılmaz ola
rak, ha.Ia inatla sürdürülmektedir. <<Kaderden kaçınılmaz>> ifadesinde 
somutlaşan Japon Savaşı'nın gerici ve barbar niteliği, Çin halkının öf
kesini körüklüyor ve kesin bir düşmanlık iyice belirginleşiyor. İleride, 
düşmanın tekrar Çin'i teslim olmaya ikna etme hilesine başvuııııası ve 
bazı köleleşme yanlılarının saklandıkları deliklerden yeniden çıkıp bü
yük bir olasılıkla bazı yabancı unsurlarla (İngiltere, ABD ve Fran
sa'daki bazı kimselerle) suç ortaklığı yapmaları beklenebilir. Ama 
olayların genel gidişi, teslimiyete izin veııııeyecektir. Japon Savaşı'nın 
inatçı ve özell ikle barbar niteliği sorunun bu yanını çözmüştür. 

22. İkinci olarak Çin'i ele alalım. Çin'in Direnme Savaşı'nda ısrar 
etmesine katkıda bulunan üç etken varclır. Bunların birincisi, Ja
ponya'ya karşı direnmede halka önderlik eden güvenilir güç olan Ko
münist Partisidir. Bundan sonra, İngiltere'ye ve ABD'ye dayanan, bu 
yüzden de onlardan bir talimat gelmedikçe Japonya'ya teslim ol
mayacak olan Guomindang gelir. Son olarak da, çoğunluğu uzlaşmaya 

1 1 . 16  Ocak 1938'de Japon hükümeti siyasetini ortaya koyan bir bildiri yayınlayarak Ja· 
ponya'nın Çin'i zor yoluyla boyunduruk allına alacağını açıkladı. Japon hükümeıi, aynı 
zamanda Guomindang hükümeti <<dirennıe fikrinde ısrar elliği» takdirde Japon hü
kümetinin Çin'de yeni bir kukla yönelim kuracağını ve artık görüşmelerde Gu
omindang'ı <<karşı taraf» olarak kabul etmeyeceğini açıklayarak tehditler ve hileler yo-
luyla Guoıııindang hükümetini teslim obnaya zorladı. 

-
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karşı olan ve Direnme Savaşı'nı destekleyen öbür siyasi partiler ve 
gruplar gelir. B u  üçü arasında birlik sağlandığında, kim uzlaşmaya ya
naşırsa, hainlerin yanında yer almış olacak ve herkesin onu ce
zalandu ıııaya hakkı olacaktır. Hain olmak istemeyenlerin, birleşmek 
ve Direnme Savaşı'nı sonuna kadar sürdüı ıııekten başka çareleri yok
tur; bu nedenle uzlaşmacılığın başarıya ulaşması beklenemez. 

23. Üçüncü olarak, uluslararası durumu ele alalım. Japonya'nın 
müttefikleri ve öbür kapitalist ülkelerin yüksek tabakalarındaki bazı 
unsurlar dışında bütün dünya, Çin'in uzlaşmasından yana değil, di
renmesinden yanadır. Bu etken Çin'in umutlarını güçlendiııııektedir . 
• 

Bugün ülkenin dört bir yanında yaşayan insanlar, uluslararası güçlerin 
zamanla Çin'e yaptıkları yardımları artıracaklarını umut ediyorlar. Bu 
boş bir umut değildir. Özellikle Sovyetler Birliği'nin varlığı, Direnme 
Savaşı'nda Çin'i yüreklendiııııektedir. Şimdi her ı:amankinden güçlü 
olan sosyalist Sovyetler Birliği, Çin'in sevinçlerini ve acılarını her za
man paylaşmıştır. Sadece kar peşinde koşan kapitalist ülkelerdeki 
yüksek tabaka mensuplarının tersine Sovyetler Birliği, bütün zayıf 
milletlere ve bütün devrimci savaşlara yardım etmeyi görev sayar . 

• 
Çin'in, savaşını, soyutlanmış bir şekilde sürdüııııüyor olması, sadece 
genel olarak uluslararasi desteğe değil, özel olarak Sovyetlerin des
teğine de bağlıdır. Çin ile Sovyetler Birliği coğrafi olarak birbirlerine 
çok yakındır; bu da Japonya'nın buhranını şiddetlendiııııekte ve Çin'in 
Direnme Savaşı'nı kolaylaştıııııaktadır. Çin'in coğrafi olarak Ja
ponya'ya yakın olması ise, direnişindeki güçlükleri artıı ıııaktadır. Öte 
yandaı1, Sovyetler Birliği'ne olan yakınlık, Direnme Savaşı için el
verişli bir durumdur. 

24. Dolayısıyla, uzlaşma tehlikesinin var olduğu, ama bunun alt 
edilebileceği sonucuna varabiliriz. Düşmaı1, siyasetini belli bir ölçüye 
kadar değiştirebilse bile, köklü bir şekilde değiştiı ıııesi olanaksızdır. 
Çin'de uzlaşmacılığın toplumsal kökleri vardır, ama uzlaşmaya karşı 
olanlar çoğunluktadır. Uluslararası alanda da bazı güçler uzlaşmadan 
yanadır. ama temel güçler direnmeden yanadır. Bu üç etkenin bir ara
ya gelmesi, uzlaşmacılık tehlikesinin alt edilmesini ve Direnme Sa
vaşı'nda sonuna kadar ısrar edilmesini mümkün kılmaktadır, 

25. Şimdi ikinci sorunun yanıtını verelim. Yurtiçinde siyasi iler-
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leme ile Direnme Savaşı'nda kararlılık, birbirinden ayrılmaz. Siyasi 
yönden ne kadar ilerlersek, savaşta da o kadar ısrar ederiz; savaşta ne 
kadar ısrar edersek, siya'>i yönde o kadar ilerleriz. Ama temelde her 
şey, Direııme Savaşı'nda göstereceğimiz kararlılığa bağlıdır. Gu
omindang rejimi altında bulunan çeşitli bölgelerdeki sağlıksız olaylar 
çok ciddidir ve bu istenmeyen etkenlerin yıllardır birikmesi, geniş 
yurtsever saflarda büyük kaygı ve üzüntüye yol açmıştır. Ama kö
tümserliğe yer yoktur, çünkü Direnme Savaşı tecrübesi daha şimdiden 
kanıtlamıştır ki, Çin halkının son 10 ay içinde gösterdiği ilerleme, geç
mişteki birçok yılın ilerlemesine bedeldir. Uzun yıllar süren yoz
laşmanın birikmiş etkisi. halkın Japonya'ya karşı direnme gücünün 
gelişmesini ciddi şekilde engellemekte, böylece daha büyük zaferler 
kazanmamızı önlemekte ve savaşta kayıplar veııııemize yol aç
maktadır. Ama Çin'deki, Japonya'daki ve dünyadaki genel durum öy
ledir ki, Çin halkı mutlaka ilerleyecektir. Bu ilerleme, ilerlemeyi en
gelleyen yozlaşma etkeninden dolayı yavaş olacaktır. ilerleme ve iler
lemenin ağır temposu. şimdiki durumun iki özelliğidir ve ikincisi sa
vaşııı acil gereklerine uygun düşmemekte, bu da yurtseverler için bü
yük bir kaygı unsurudur. Ama biz devrimci bir savaş içindeyiz ve 
devrimci savaş yalnız düşmanın zehirini yok etmekle kalmayıp. kendi 
pisliklerimizi de temizleyen bir panzehirdir. Her haklı devrimci savaş. 
birçok şeyi değiştirebilecek ya da bunların değişmesi için yolları aça
bilecek büyük bir güce sahiptir. Çin-Japon savaşı, hem Çin'i hem de 
Japoııya'yı değiştirecektir; Çin. Direnme Savaşı'nda ve birleşik: cep
hede ısrar ettiği sürece. eski Japonya mutlaka yeni bir Japonya'ya ve 
eski Çiıı de mutlaka yeni bir Çin'e dönüşecek ve hem Çin'de hem Ja
poııya'da savaş sıra'iında ve savaştan sonra insanlar ve her şey de
ğişecektir. Japonya'ya karşı savaş ile kendi milli yeniden ku
ruluşumuzu. birbirine bağlı olarak görmemiz doğru olur. Japonya'nııı 
değişebileceğini söylemekle, Japon yöneticilerinin saldın savaşının 
ycııilgiyle sonuçlanacağını ve bunun Japon halkı tarafındaı1 yapılacak 
bir devrime yol açabilcceğiııi ka.'itediyoruz. Japon halkının devriminin 
1.aı·ere ulaştığı gün. Japonya'ııın değiştiği gün olacaktır. Bütün bunlar, 
Çiıı'in direnme savaşıyla yakından ilgilidir ve dikkate alınması ge
rekcıı bir olasılıktır. 
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Milli Kölelik Teorisi Yanlıştır, 
Aynı Şekilde Çabuk Zafer Teorisi de Yanlıştır 

26. Göreli güç, göreli büyüklük, ilerleme ya da gerileme ve yar

dımın göreli olanı gibi çelişen temel özellikler açısından düşmanla 

kendimizi karşılaştırarak yaptığımız incelemede milli kölelik teorisini 

zaten çürütmüş. uzlaşma olasılığının niçin az olduğunu ve siyasi iler

lemenin niçin mümkün olduğunu açıklamıştık. Boyun eğme yanlıları, 

güçlülük ile zayıflık arasındaki çelişmeyi vurguluyor ve bütün öteki 

çelişmeleri göz ardı ederek bu çelişmeyi söz konusu savlarının temeli 

haline getirecek kadar büyülüyorlar. Güçlü olup olmama üzerinde bu 

kadar duııııalan. onların soruna tek yanlı baktıklarını gösterir ve so
runun bu tek yanını alıp abartarak bütün için geçerli saymaları da on
ların öznelciliğini kanıtlar. Dolayısıyla, soruna bir bütün olarak ba
kılacak olursa, hiçbir temele dayanmadıktan ve yanıldıkları görülür. 
Bazıları ise ne boyun eğme yanlısı, ne de iflah olmaz kötümserlerdir. 
belli bir zamanda ve bazı açılardan biı.im gücümüz ile düşmanın gücü 

arasındaki dengesizlikten ya da ülkedeki yoziaşmadan ötürü kafaları 

karışmış olduğundan kötümser bir hava içindedirler. Onlara da yak
laşımlarının tek yanlı ve öznel olduğunu gösleııııeliyiz. Ama onların 
durumunun düzeltilmesi görece kolaydır: bir kere uyarıldıkları zaman ' 

anlayacaklardır. çünkü onlar yurtseverdir ve hataları geçicidir. 
27. Çabuk 1.afer teorisinin temsilcileri de yanılmaktadır. Onlar ya 

güçlülük ile zayıflık arasındaki çelişmeyi tamamen uııutup sadece 
öbür çelişmeleri hatırlıyor. ya Çin'in lehine olan durumları gerçekle 
uzaktan yakından ilgisi olmayacak ve tanınmayacak bir hale gelene 
kadar büyütüyc>r. ya da <<gözünün önüne bir yaprak geldi mi  Tay Da
ğı'nı göııııez olursun>> ata.'iözünde olduğu gibi belli bir zaman ve yer
deki güçler dengesini. burunlarının ucunu göııııeden bütün durumu 
kapsıyormuş gibi gösteriyorlar. Tek kelimeyle. düşmanın güçlü. bizim 
ise zayıf olduğumuzu itiraf etmek cesaretini gösterem iyorlar. Çoğu za-

• •  

man bu noktayı ve dolayısı)·la gerçeğin bir yanını iııkar ediyorlar. Us-

telik. avantajlarımızın sınırlı olduğuııu da itiraf etmek cesaretini gös-
• 

teremiyor ve böylece gerçeğin başka bir yöııünü de inkar etmiş olu-

yorlar. Sonuç olarak büyük-küçük hatalar yapıyorlar: burada da bütün 

zarara yol açan gene öznelcilik ve tek yanlılık oluyor. Bu arkadaşlar 
' 
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iyi niyetlidir ve onlar da yurtseverdir. Ama bu <<beylerin emelleri ger
çekten yüce>> olsa bile, görüşleri yanlıştır ve bu görüşlere göre hareket 
edebilecek olursa duvara toslamak kaçınılmazdır. Çünkü de
ğerlendirme gerçeğe uymazsa, eylem amacına ulaşamaz. Bunu dikkate 
almadan hareket etmek ordunun yenilgiye uğraması ve ulusun kö
leleşmesi demek olur ki, bu durumda da sonuç teslimiyetçilerinkinin 
aynısı olacaktır. Dolayısıyla, bu çabuk zafer teorisinin de işe yarar bir 
yanı yoktur. 

28. Milli kölelik tehlikesini inkar mı ediyoruz? Hayır etmiyoruz. 
Çin'in iki olasılıkla, ya kurtuluş. ya da kölelikle yüz yüze olduğunun 
ve bu ikisinin birbiriyle şiddetle çatıştığının farkındayız. Görevimiz, 
kurtuluşu gerçekleştirmek ve köleleşmeyi önlemektir. Kurtuluş için 
gereken koşullar şunlardır: Temel koşul olan Çin'in ilerlemesi, düş
manın içinde bulunduğu güçlükler ve uluslararası destek. Biz boyun 
eğme yanlılarından farklıyız. Biz soruna nesnel ve bütün yanları he
saba katan bir açıdan bakarak, hem milli kölelik hem de kurtuluş ola
sılıklarını görüyor, kurtuluşun daha güçlü bir olasılık olduğunda ısrar 
ediyor, kurtuluş için gerekli koşullan belirtiyor ve bunları sağlamak 
için çaba harcıyoruz. Öte yandan boyun eğmeyi savunanlar soruna öz
nel ve tek yanlı bir açıdan bakarak ancak bir olasılığı, kölelik ola
sılığını görüyorlar: kurtuluş olasılığını kabul etmedikleri gibi, kurtuluş 
için gerekli koşulları belirtmiyor ve bunları sağlamak için çaba har
camıyorlar. Üstelik biz, bir yandan uzlaşma eğiliminin ve yoz
laşmanın varlığını kabul ediyor, ama yavaş yavaş üstünlük kazanacak 
olan ve uzlaşma eğilimiyle daha şimdiden şiddetle çatışmakta olan 
öbür eğilimleri ve olaylan da görüyoruz. Aynca biz, sağlıklı eği
limlerin ve olayların ağır basabilmesi için gereken koşullan ortaya ko
yuyor ve uzlaşma eğilimini yenmek, yozlaşma durumunu değiştiııııek 
için mücadele ediyoruz. Bu yüzden, kötümser olanların tersine, hiç de 
umutsuz değiliz. 

29. Çabuk zafer istemiyor değiliz: << İblis>>lerin bir an önce def edil
mesi11i kim istemez? Ama şuna da işaret ediyoruz ki, birtakım koşullar 
olmazsa, çabuk zafer insanın sadece kafasında yaşayan ve nesnel ger
çeklikte var olmayan bir şey, sadece bir hayal ve yanlış bir teori olarak 
kalır. Buna uygun olarak düşman ve kendimizle ilgili bütün koşulların 
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nesnel ve kapsamlı bir değerlendiııııesini yaptıktan sonra, nihai zafere 
giden tek yolun uzur. süreli savaş stratejisi olduğunu söylüyoruz ve 
hiçbir temele dayanmayan çabuk zafer teorisini reddediyoruz. Biz ni
hai zafer için vazgeçilmez olan bütün koşullan sağlamak üzere mut
laka mücadele etmemiz gerektiğini savunuyoruz; bu koşullar ne kadar 
erken ve ne kadar tam olarak sağlanırsa, zaferden o kadar emin oluruz 
ve zaferi o kadar erken kazanırız. Savaş sürecinin ancak bu şekilde kı
saltılabileceğine inanıyoruz ve boş laftan ibaret olan ve işleri kolay ta
raı·ından halletme gayretinden başka bir şey olmayan çabuk zafer te
orisini reddediyoruz. 

Niçin Uzun Süreli Bir Savaş? 
30. Şimdi uzun süreli savaş sorununu inceleyel im. <<Niçin uzun sü

reli bir savaş?>> sorusuna verilecek doğru yanıt, ancak Çin ile Japonya 
arasındaki temel karşıtlıkların tümü ele alınarak bulunabilir. örneğin, 
biz yan-sömürge ve yan-feodal bir ülke olduğumuz halde düşman 
güçlü bir emperyalist devlettir demekle yetinirsek, milli kölelik te
orisine saplanma tehlikesiyle karşı karşıyayız demektir. Çünkü, ne te
oride ne de pratikte hiçbir mücadele, sadece güçlü olanın karşısına za
yıf olanı koymakla uzun süreli olur. Bir mücadele, sadece küçük ola
nın karşısına büyük olanı çıkarmakla, gerici olanın karşısına ilerici 
olanı çıkarmakla ya da çok yardımın karşısına az yardımı koymakla 
da uzun süreli olmaz. Küçük bir ülkenin büyük bir ülke tarafından ya 
da büyük bir ülkenin küçük bir ülke tarafından ilhakı sık sık rastlanan 
bir şeydir. Güçlü olmayan ilerici bir ülkenin büyük ve gerici bir ülke 
tarafından yok edilmesi sık rastlanan bir şeydir ve aynı şey, ilerici ol
duğu halde güçlü olmayan her şey için de geçerlidir. Desteğin çok ya 
da az oluşu, önemli ama ikinci derecede bir etkendir ve bunun et
kisinin derecesi her iki taraftaki temel etkenlere bağlıdır. Bu yüzden. 
Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı uzun süreli bir savaştır dediğimiz 
zaman, vardığımız sonucu, her iki tarafı etkileyen bütün etkenlerin 
karşılıklı ilişkilerinden çıkarıyoruz. Düşman güçlü, biz ise zayıfız ve 
köleleşme tehlikesi vardır. Ama başka açılardan, düşmanın zaaftan, 
bizim üstünlüklerimiz vardır. Bizim çabamızla düşmanın üstünlükleri 
azaltılabilir ve zaafları artırılabilir. Öte yandan yine kendi ça-
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balarımızla bizim üstünlüklerimiz artırılabilir ve zaaflarımız gi
derilebilir. Dolayısıyla, düşmanın önünde sonunda yenilecek ve bütün 
emperyalist sistemin çöküşünü önleyemeyecek olmasına karşılık, biz 

nihai zaferi kazanabilir ve köleleşmenin önüne geçebiliriz. 

3 1 .  Düşmanın bir yönden üstünlüğü ve bütün başka yönlerden za
afları olduğuna ve bizim yalnız bir yönden zaafımız ve bütün başka 

yöıılerden üstünlüklerimiz olduğuna göre, bu durum, bugün neden bir 

denge değil de. tam tersine düşman için bir üstünlük, bizim içinse bir 

zayıflık yaratmıştır? Sorunu böylesine biçimsel bir yönden ele ala
mayacağımız açıktır. Aslında, düşmanın gücüyle bizim gücümüz ara
sındaki eşitsizlik şu anda o kadar büyüktür ki, düşmanın zaafları he
nüz artmamıştır ve şimdiki halde güçlülüğünü silip atacak kadar art

masına da olanak yoktur. Bizim üstünlüklerimiz ise, henüz ge

lişmemiştir ve bugün için zayıflığımızı giderecek kadar gelişmesine 

de olanak yoktur. Bu yüzden, şimdilik denge değil, ancak dengesizlik 
olabilir. 

32. Direnme Savaşı'nda ve birleşik cephede ısrar etmekte gös
terdiğimiz çabalar, bizim zayıflığımıza ve daha kötü durumda ol
mi)mıı.a karşılık düşmanın güçlü ve üstün bir durumda olmasını az 
çok değiştirdiği halde, durumda henüz esaslı bir değişildik olmamıştır. 

Dolayısıyla, savaşın belli bir aşaması süresince düşman belli ölçüde 
zafer kazanacak ve biz belli ölçüde yenilgiye uğrayacağız. Peki, niçin 
bu dönemde düşmanın zaferlerinin ve bizim yenilgilerimizin ölçüsü 

kesinlikle .sınırlıdır ve niçiıı bu durum kesin zafer ya da kesin yenilgi 

ile aşılamaz? Bunun nedeni; birinci olarak, en başından beri düşmanın 
gücü ile bizim zayıtlığımızııı mutlak değil. göreli olmasıdır ve ikinci 
olarak Direnme Savaşı'nda ve birleşik cephede ısrar etmek için gös

terdiğimiz çabaların. bu göreliliği daha da güçlendiııııiş olmasıdır. 
Başlangıçtaki durumla karşılaştırırsak. düşman hala güçlüdür ama el
verişsiz etkenler onun gücüııü. henüz üstünlüğünü ortadan kaldıracak 
derecede olmasa da azaltmıştır; ve ayııı şekilde. biz de hala zayıfız 
ama elverişli etkeııler bizim zayıflığımızı, daha kötü durumda olu

şumuzu değiştirmeye yetecek derecede olmasa da bir ölçüde gi

deııııiştir. Dolayısıyla. düşmanın göreli olarak güçlü ve bizim göreli 

olar.ık zayıf, düşmanın göreli olarak üstün ve bizim göreli olarak daha 
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kötü durumda olduğumuz sonucu çıkmaktadır. Her iki tarafta da güç
lülük ile zayıflık, üstünlük ile daha kötü durumda olma, hiçbir zaman 
mutlak olmamıştır. Aynca Japonya'ya karşı direnmede ve savaş sı
rasındaki birleşik cephede ısrar eunede gösterdiğimiz çabalar, düşman 
ile aramızda başlangıçta var olan güçler dengesinde daha ileri de
ğişikliklere yol açmıştır. Bu yüzden, bu aşamada düşmanın zaferinin 
ve bizim yenilgimizin ölçüsü kesinlikle sınırlıdır ve dolayısıyla sava, 
uzun süreli bir nitelik kazanmaktadır. 

33. Ne var ki koşullar sürekli olarak değişiyor. Savaşın gelişmesi 
içinde. doğru askeri ve siyasi taktikler kullandığımız. ilke hataları yap
madığımız ve elimizden gelen bütün çabayı gösterdiğimiz sürece sa
vaş uzadıkça düşmanın zayıflıkları ve bizim üstünlüklerimiz artac2k 
ve bu da kaçınılmaz olarak iki tarafın karşılıklı güçlerindeki farklılığı 
ve iki tarafın karşılıklı durumlarındaki farklılığı sürekli olarak de
ğiştirecektir. Yeni bir aşamaya varıldığında, güçler dengesinde, düş
manın yenilgisi ve bizim zaferimizle sonuçlanacak büyük bir de
ğişiklik meydana gelecektir . • 

34. Şimdiki durumda düşman hfila gücünü kullanabilir ve Direnme 
Savaşı'mız henüz düşmanı esa.4'1ı bir şekilde zayıflatmamıştır. Düş
manın insan gücü ve maddi kaynaklar yönünden yetersizliği. henüz ta
arruzunu önleyecek ölçüde değildir; tam tersine bunlar, onun ta
arruzunu hala belli bir ölçüye kadar besleyebilir. Hem Japonya için
deki uzlaşmaz sınıf karşıtlıklarını. hem de Çin milletinin direnişini 
şiddetlendiren bir etken olan, düşmanın savaşının gerici ve barbar ni
teliği. şimdilik düşmanın ilerlemesini esaslı bir şekilde engelleyecek 
bir durum yaratmamıştır. Düşman uluslararası alanda gitgide daha çok 
soyutlanmaktadır, ama henüz tamameıı soyutlanmış durumda değildir. 
Bize yardım edecekleriııi belirten birçok ülkede. mühimmat ve savaş 
malzemesi ticareti yapan ve kardan başka bir şey düşünmcycıı ka
pitalistler hfila Japonya'ya büyük miktarda savaş malzemesi sağ
lamakta 1 2 ve bunların hükümetleri 1 3  Japonya'ya karşı fiili önlemler 
uygulayan Sovyetler Birliği'nin tutumuna katılmakta hala isteksi1. clav-

12. Burada sözü geçen kapiıalisıler, esas olarak ABD kapiıalisılcridir. 
1 3. Burada Mao :ZCdung yoldaş «bunlann hükümeıleri» derken, emperyalisı ülkelerin. 
yani lngilıere, ABD ve fransa'nın hükümeılerini kasıcdiyor. 
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ranmaktadırlar. Buradan da, Direnme Savaşı'mızın çabuk ka
zanılamayacağı ve ancak uzun süreli bir savaş olabileceği sonucu çı
kar. Çin'e gelince. 10 aylık direnme süresi içinde askeri, ekonomik, si
yasi ve kültürel alanlardaki zayıflığında belli bir düzelme olduğu hal
de, Çin düşmanının taarruzunu engellemek ve karşı-taaııuzumuzu ha
zırlamak için gerekenleri yerine getiııııekten hala çok uzaktır. Üstelik, 
nicelik olarak belli birtakım kayıplar vennek zorunda kaldık. Le
himize olan bütün etkenlerin olumlu etkileri görülüyor, ancak çok bü
yük bir çaba göstermezsek bunlar düşmanın taaı ı uzunu durduı ıııaya 
ve kendi karşı-taaı ı uzum uzu hazırlamaya yetmeyecektir. Ne yoz
laşmanın ortadan kaldırılması ve yurtiçindeki ilerlemenin hız
landuılması, ne de Japonya yanlısı güçlerin dizginlenmesi ve yurt
dışındaki Japonya'ya karşı güçlerin genişlemesi, bugün için ger
çekleşmiştir. Bütün bunlardan, savaşımızın çabuk kazanılamayacağı, 
ancak uzun süreli bir savaş olabileceği sonucu çı�. ' 

•• 

Uzun Süreli Savaşın Uç Aşaması 
35.  Çin-Japon savaşı uzun süreli bir savaş olduğuna ve nihai zafer 

de Çin'in olacağına göre, mantıki olarak , bu uzun süreli savaşın üç 
aşamadan geçeceği düşünülebilir. Birinci aşama, düşmanın stratejik 
taaııuzu ve bizim stratej ik savunmamız dönemini kapsar. İkinci aşa
ma, düşmanın stratejik duraklaması ve bizim karşı-taaııııza ha
zırlanmamız dönemi olacaktır. Üçüncü aşama, bizim stratejik karşı
taaıı uzumuz ve düşmanın stratejik geri' çekilme dönemi olacaktır. Bu 
üç aşamadaki somut durumun ne olacağını önceden kestinnek ola
naksızdır, ama şimdiki koşulların ışığında savaştaki bazı temel eği
limlere işaret edilebilir. Olayların nesnel gelişme süreci birçok iniş çı
kışla dolu olacak, büyük bir zenginlik ve çeşitlilik gösterecektir ve hiç 
kimse Çiı1-Japon savaşı hakkında falcılık yapamaz; ama gene de sa
vaşın stratejik yönetimi için, savaştaki eğilimlerin kabataslak bir dö
kümüı1ü yapmak gereklidir. Taslağımız, ortaya çıkacak gerçeklere ta
mamen uymasa ve bunlar tarafından düzeltilse bile, gene de uzun sü
reli savaşta sağlam ve bilinçli bir stratejik yönetim sağlayabilmek için 
bu taslağı yapmak gerekir. 

36. Birinci aşama henüz sona ennemiştir. Düşmanın planı Kan-

• 
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ton'u, Vuhan'ı ve Lençov'u işgal edip bu üç noktayı birbirine bağ
lamakur. Düşman bu amacını gerçekleştiııııek için en azından 50 tü
men ya da aşağı yukarı bir buçuk milyon insan kullanmak, bir buçuk
iki yıllık bir zaman harcamak ve 10  milyar Yen'den fazla bir harcama 
yapmak wrunda kalacaktır. Bu kadar içerilere girerken büyük zor
luklarla karşılaşacak ve bunların akıl almayacak kadar feci sonuçlan 
olacaktır. Kanton-Hankov Demiryolunu ve Sian-Lançov Karayolunu 
boylu boyunca işgal etmeye kalkışmasına gelince, birçok tehlikeli ça
tışmaya giııııek zorunda kalsa bile planını tamamen ger
çekleştiremeyebilir. Ancak harekat planımızı çizerken, düşmanın bu 
üç noktayı işgal edebileceği, hatta başka bazı alanlan da ele ge
çirebileceği ve aynca bunları birbirine bağlayabileceği düşüncesiyle 
hareket etmeli ve uzun süreli bir savaşa kendimizi hazırlamalıyız ki, 
düşman bunları gerçekleştirebilse bile onunla başa çıkabilelim. Bu 
aşamada benimsememiz gereken savaşma biçimi, esas olarak gerilla 
savaşı ve mevzi savaşı ile desteklenen hareketli savaştır. Guomindang 
askeri yetkililerinin öznel hataları dolayısıyla bu aşamanın birinci dö
neminde esas ağırlık mevzi savaşına verilmişti, ama aslında aşamanın 
bütünü açısından mevzi savaşı destekleyici niteliktedir. Bu aşamada 
Çin daha şimdiden geniş bir birleşik cephe kuııııuş ve eşi görülmemiş 
bir birliğe ulaşmıştır. Düşman, çabuk sonuç alma planını ger
çekleştiııııek ve bütün ülkeyi fazla uğraşmadan fethetmek çabası için
de, Çin'i teslim olmaya zorlamak için aşağılık ve hayasız yollan de
nemiştir ve ileride de denemeye devam edecektir: ama şimdiye kadar 
başarıya ulaşamamıştır ve gelecekte de başarıya ulaşma olasılığı pek 
yoktur. Çin bu aşamada, ciddi kayıplara uğramasına ·karşın, ikinci aşa
mada sürecek olan direnişinin esasını oluşturacak önemli ilerlemeler 
kaydedecektir. içinde bulunduğumuz aşamada Sovyetler Birliği Çin'e 
daha şimdiden önemli ölçüde yardımda bulunmuştur. Düşman ta
rafında ise daha şimdiden moral bozukluğunun belirtileri vardır. Or
dusunun saldın hızı, bu aşamanın ortalarında, başlarına oranla azal
mıştır ve soı1lannda daha da azalacaktır. Düşmanın maliyesinde ve 
ekonomisinde bitkinlik belirtileri görülmeye başlamıştır. Halkta ve as
kerlerinde savaş bıkkınlığı baş göstermektedir; savaşın başını çeken 
klik içinde <<savaş konusunda hayal kınklıklan>> beliııııeye başlamıştır 
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ve savaşın geleceği konusundaki kötümserlik artmaktadır. 
37. ikinci aşama, bir stratejik denge aşaması olarak ad

landırılabilir. Birinci aşamanın en sonunda, düşman, kendi bir
liklerinin az olması ve bizim sağlam direnişimiz nedeniyl e, stratejik 
taaııuzu için bazı uç noktalar saptamak zorunda kalacak ve bu nok
talara ulaştığında, stratejik taaııuzuna son vererek işgal ettiği alanlan 
koruma aşamasına girecektir. ikinci aşamada, düşman işgal edilmiş 
alanlan korumaya çalışacak, kukla hükümetler kuııııak gibi ikiyüzlü 
bir yönteme başvurarak bu alanlan kendine mal etmek isteyecek ve bu 
arada Çin halkını alabildiğine soyacaktır; ne var ki, bir kere daha zorlu 
bir gerilla savaşıyla karşılaşacaktır. Düşmanın gerisinin korunmamış 
olmasından yararlanarak, gerilla savaşımız birinci aşamada büyük öl
çüde gelişecek, düşmanın işgal ettiği alanlan sağlamlaştuıııasını ciddi 
ölçüde tehlikeye sokan birçok üs bölgesi kurulacak ve böylece ikinci 
aşamada mücadele yaygınlığını koruyacaktır. Bu aşamada mücadele 
biçimimiz esas olarak hareketli savaş ile destekl enen gerilla savaşı 
olacaktır. Çin'in gene büyük bir düzenli ordusu olacak ama derhal bir 
strat ejik karşı-taaııuz başlatmakta güçlük çekec ektir; çünkü bir yan
dan düşman, işgali altında bulunan büyük şehirlerde ve belli başlı ula
şım hatları boyunca stratejik bir savunma durumu benimseyecek, öte 
yandan, Çin, teknik yönden henüz yet erince donatılmamış olacaktır. 
Düşmana karşı cephe savunması yapan birliklerin dışındaki kuv
vetlerimiz, az çok dağınık tertipte, düşmanın gerisine büyük sayılarda 
aktanlacaklardır. Ve  bu kuvvetl er, düşmanın fiilen işgal etmediği bü
tün alanlarda üslenecekler, halkın yerel silahlı kuvvetleriyle işbirliği 
yapacaklar ve düşman işgali altında bulunan alanlara karşı yaygın ve 
zorlu bir gerilla savaşı vereceklerdir. Böylelikle şimdi Şansi Eya
letinde yapılmakta olduğu gibi, düşmanı hareketli savaş yoluyla yok 
edebilmek için onu mümkün olduğu kadar hareket halinde tu
tacaklardır. İkinci aşamadaki mücadele amansız olacak ve ülkede cid
di yıkıma yol açacaktır. Ama gerilla savaşı başarılı olacaktır ve iyi yö
netildiği takdirde, düşman işgal ettiği toprakların ancak üçte birini 
elinde tutabilecek, geri kalan üçte ikisi bizim elimize geçecek, bu da 
düşman için büyük bir yenilgi ve Çin için büyük bir zafer olacaktır. O 
zaman bir bütün olarak düşman işgali altında bulunan topraklar üçe 
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ayrılacaktır: Birincisi, düşmanın üs bölgeleri; ikincisi, gerilla savaşı 
için bizim üs bölgelerimiz; üçüncüsü de her iki tarafın mücadele elliği 
gerilla bölgeleri. Bu aşamanın süresi, düşmanla aramızdaki güç den
gesindeki değişikliklerin ölçüsüne ve uluslararası durumdaki de
ğişikliklere bağlı olacaktır; genel olarak, bu aşamanın görece uzun bir 
1.aman süreceğini kabul etmeye ve zorluklarına göğüs germeye hazır 
olmalıyız. Bu, Çin için çok acılı bir dönem olacak ve ortaya iki büyük 
sorun, yani ekonomik güçlükler ile hainlerin yıkıcı faaliyetleri çı
kacaktır. Düşman, Çin'in birleşik cephesini yıkmak için elinden geleni 
ardına koymayacak ve bütün işgal altındaki bölgelerde bulunan ihanet 
örgütleri sözüm ona bir << birleşik hükümet>> içinde bir araya ge
leceklerdir. Büyük şehirleri kaybetmemiz ve savaşın güçlükleri, saf
larımızdaki bocalayan unsurları uzlaşma çığırtkanlığına itecek ve ka
ramsarlık ciddi ölçüde artacaktır. Bu durumda görevlerimiz, halkı tek 
bir vücut halinde birleştiııııek ve savaşı sarsılmaz bir azimle sür
dürmek için seferber etmek, birleşik cepheyi genişletmek ve sağ
lamlaştıııııak, her türlü karamsarlığı ve uzlaşmacı düşünceyi silip at
mak, çetin bir şekilde mücadele etmeyi teşvik etmek. yeni savaş za
manı siyasetlerini uygulamak ve böylece güçlüklere göğüs geııııek 
olacaktır. İkinci aşamada, birleşik bir hükümetin kurulması için bütün 
ülkeye kararlı bir çağrıda bulunmak, bölünmelere karşı çıkmak ve sa
vaşma tekniklerini sistemli olarak geliştiı ıııek, silahlı kuvvetlerde re
foı ııı yapmak, bütün halkı seferber etmek ve karşı-laaııuza ha
zırlanmak zorunda kalacağız. Uluslararası durum Japonya'nın daha da 
aleyhine dönecektir. Oldubittilere kendini uyduı111asını bilen Cham
berlain tipi <<gerçekçilikten>> söz edenler de çıkacaktır, ama belli başlı 
uluslararası güçlerde Çin'e daha çok yardım etme eğilimi belirecektir. 
Japonya'nın Güneydoğu Asya ve Sibirya için oluşturduğu tehlike daha 
da büyüyecektir. Hatta yeni bir savaş bile çıkabilir. Japonya'ya ge
lince, sayısız tümenleri Çin'de bir daha kurtulamayacak şekilde batağa 
saplanacaktır. Geniş çapta gerilla savaşı ve Japonya'ya karşı halk ha
reketi bu büyük Japon kuvvetini yıpratacak, büyük ölçüde azaltacak 
ve aynı zamanda, gittikçe artan sıla hasretini, savaş bıkkınlığını ve 
hatla savaş aleyhtarı duygulan körükleyerek bu kuvvetin moralini sı
fıra indirecektir. Japonya'nın Çin'i talan etmekle hiçbir sonuç elde ede-
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meyeceğini söylemek yanlışsa da, seııııayesi kıt olduğundan ve gerilla 
savaşıyla da yıpratıldığından, çabuk ya da önemli sonuçlar elde ede
meyecektir. Bu ikinci aşamada, bütün savaşın geçiş aşaması olacak ve 
en çetin dönem olmakla kalmayacak, aynı. zamanda belirleyici de ola
caktır. Çin'in bağımsız bir ülke olmasını ya da bir sömürge haline gel
mesini, birinci ·aşamada büyük şehirlerin elde tutulması ya da kay
bedilmesi değil, ikinci aşamada bütün milletin göstereceği çaba be
lirleyecektir. Direnme Savaşı'nda, birleşik cephede ve uzun süreli sa
vaşta ısrar edebildiğimiz takdirde, Çin bu aşamada zayıf bir durumdan 
güçlü bir duruma geçmek için gerekli kuvveti toplayacaktır. Bu, 
Çin'in Direnme Savaşı'nın üç perdelik dramının ikinci perdesi ola
caktır. Ve bütün aktörlerin çabası sayesinde, çok parlak bir perdenin 
oynanması mümkün olacaktır. 

38. Üçüncü aşama, kaybettiğimiz toprakları yeniden ele geçiııııek 
için yapacağımız karşı-taarruz aşaması olacaktır. Bu toprakların ye
niden ele geçirilmesi, esas olarak, Çin'in bir önceki aşamada inşa ettiği 
ve üçüncü aşamada büyüıııeye devam edecek olan kuvvete bağlı ola
caktır. Ama, tek başına Çin'in gücü yeterli olmayacaktır ve ulus
lararası güçlerin desteği ile Japonya'da meydana gelecek de
ğişikliklere de dayanmak zorunda kalacağız. Yoksa kazanma ola
nağımız yoktur; bunlar, uluslararası propaganda ve diplomasi açı-

• •  

sından Çin'e düşen görevleri artıııııaktadır. üçüncü aşamada sa-
vaşımız artık bir stratej ik savunma savaşı değil. stratejik taarruzlarda 
ifadesini bulan bir stratejik karşı-taaı ı uz savaşı olacak ve savaş artık 
stratejik iç hatlarda verilmeyecek, yavaş yavaş stratejik dış hatlara ka
yacaktır. Bu savaş. çarpışarak Yalu lrmağı'na kadar varmadığımız sü-

• • 

rece, bitmiş sayılmayacaktır. üçüncü aşama, uzun süreli savaşın son 
aşaması olacaktır ve savaşta ısrar etmekten söz ederken, bu aşamayı 
sonuna kadar sürdüııııeyi kastediyoruz. Başlıca mücadele biçimimiz 
gene hareketli savaş olacak ama mevzi savaşı önem kazanacaktır. 
Mevzi savunması bugünkü koşullarda birinci aşamada önemli sa
yılamayacağı halde, mevzi saldırısı değişen koşullar ve görevimizin 
gerekleri dolayısıyla üçüncü aşamada oldukça önemli bir yer ka
zanacaktır. Üçüncü aşamada gerilla savaşı, hareketli savaşın ve mevzi 
savaşının yanında gene stratejik destek sağlayacak, ama ikinci aşa-
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mada olduğu gibi başlıca mücadele biçimi olmayacaktır. 
39. Görülüyor ki, savaş uzun süreli ve dolayısıyla çetin olacaktır. 

Düşman, Çin'i bütü11üyle yutamayacak ama birçok yeri oldukça uzun 
bir süre için işgal edebilecektir. Çin, Japonları hemen def ede
meyecek, ama topraklarının büyük bölümü kendi elinde kalacaktır. 
Sonunda düşman yenilecek ve biz kazanacağız, ama önümüzde kat 
edilmesi gereken zorlu bir yol var. 

40. Çin halkı, bu uzun ve amansız savaş süresince çelikleşeccktir. 
Savaşta yer alan siyasi partiler de çelikleşecek ve sınanacaktır. Bir
leşik cephede mutlaka ısrar etmek gerekir; ancak birleşik cephede ıs
rar edersek savaşta da sebat edebiliriz ve ancak birleşik cephede ve sa
vaşta ısrar edersek. nihai zaferi kazanabiliriz. Bütün güçlükler ancak 
bu şekilde alt edilebilir. Bu zorlu yolu kat ettikten sonra zafere giden 
ana yola çıkacağız. Savaşın doğal mantığı budur. 

4 1 .  Üç aşama içinde göreli güçlerde meydana gelecek değişmeler 
şöyle gelişecektir: Birinci aşamada, güç bakımından düşman üstün, 
biz ise zayıfız. Zayıflığımı?. açısındarı Direnme Savaşı'nın arifesi�den 
bu aşamanın sonuna kadar meydana gelecek iki farklı türden de
ğişmeyi hesaba katmalıyız. Birinci değişiklik, kötüye gidiştir. Çin'in 
zate11 zayıf olan durumu, savaş kayıplarıyla, yani toprakların, nüfusun. 
ekonomik gücün, askeri gücün ve kültür kurumlarının azalmasıyla da
ha da ağırlaşacaktır. Birinci aşamanın sonlarına doğru bu azalma, 
özellikle ekonomik yönden, büyük bir olasılıkla önemli ölçüde ola
caktır. Bu nokta, bazı kişilerce milli kölelik ve uzlaşma teorilerine te
mel <>lacak şekilde kötüye kullanılacaktır. Ama işlerin daha iyiye doğ
ru gitmesi şeklindeki ikinci değişikliğin de hesaba katılması gerekir. 
Bu. savaşta ka7..anılan tecrübeyi, silahlı kuvvetlerin kaydettiği iler
lemeyi. siyasi ilerlemeyi. halkın seferber edilmesini, kültürün yeı1i bir 
yönde gelişmesini, gerilla savaşının ortaya çıkışını, uluslararası des
teği11 artışını vb. kapsar. Birinci aşamada geriye doğru gitmekte olan, 
eski nicelik ile eski niteliktir ve ifadesini esas olarak nicelikte bulur. 
ileriye gitmekte olan ise, ye11i nicelik ile yeni niteliktir ve ifadesi11i 
esas olarak nitelikte bulur. Uzun süreli bir savaş veııııemizi ve nihai 
zaferi kazanmamızı sağlayan bu ikinci değişikliktir. 

42. Birinci aşamada, düşman tarafından da iki çeşit değişiklik 
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meydana gelmektedir. Bunlardaı1 birincisi kötüye doğru gidiştir ve 
yüz binlerce ölü, silah ve mühimmatın tükenmesi, birliklerin moral 
çöküntüsü. kendi ülkelerinde halkın hoşnutsuzluğu, ticaretin azalması,  
on milyar Yen'i aşkın harcama, dünya kamuoyu tarafından mahkum 
edilmeleri vb. şeklinde kendini gösterir. Bu eğilim aynı 1.amanda, bi
zim uzun süreli bir savaş veııııemizi ve nihai zaferi kazanmamızı 
mümkün filan temeli de yaratır. Ne var ki, aynı şekilde düşman ıa
raı·ında ikinci değişikliği, işlerin daha iyiye gitmesiyle beliren de
ğişikl iği, yani toprak , nüfus ve kaynaklar yönünden genişlemesini de 
hesaba katmalıyız. Bu da, Direnme Savaşı'mızın uzun süreli ni
teliğinin ve çabuk zaferin olanaksızlığının temelini oluşturur. Bunun 
yanı sıra, bazı kimseler bunu, milli kölelik ve uzlaşma teorilerine te
mel olarak kullanacaklardır. Bununla beraber, düşman tarafındaki bu 
iyiye doğru değişikliğin geçici ve kısmi niteliğini hesaba katmalıyız. 
Japonya, çöküşe doğru giden bir emperyal ist devlettir ve Çin top
raklarını işgal etmesi geçicidir. Çin'de gerilla savaşının hızla ge
lişmesi, Japonların fiili işgalini dar bölgeler içine hapsedecektir. Üs
telik Japonya'nın Çin topraklarını işgal etmesi, kendisi ile öbür ya
bancı ülkeler arasında çelişmeler yaratmış ve bunları yo
ğunlaştıı ııııştır. Ayrıca, genel olarak böyle bir işgal, üç Kuzeydoğu 
eyaletindeki tecrübenin de gösterdiği gibi, Japonya'nın uzun bir süre 
için hiç kar sağlamadan seııııaye yatuıııasını gerektirecektir. Bütün 
bunlar da, milli kölelik ve uzlaşma teorilerini ortadan kaldıııııak ve ye
rine uzun süreli savaş ve nihai zafer teorilerini geçiııııek için bize bir 
temel sağlamaktadır. 

43. ikinci aşamada, yukarıda sözü edilen değişiklikler her iki ta
rafta da gelişmeye devam edecektir. Durum ayrıntılı olarak. önceden 
tahmin edilemezse de, genel olarak Japonya gerilemeye, Çin ise yük
selmeye devam edecektir. 14 örneğin, Çin'in gerilla savaşı sayesinde 
Japonya'nın askeri ve mali kaynaklan, ciddi olarak azalacak, Ja-

14. Mao 7..edung yoldaşın. Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'nın denge aşamasında 
Çin'de bir yükselişin doğacağı yolundaki öngöıiisü, Çin Komünist Partisi önderliğindeki 
Kurtarılmış Bölgeler örneğinde tamamen doğrulandı. Ama Guomindang bölgelerinde 
yükseliş değil. tam bir çöküş vardı; çünkü Çan Kayşek'in başını çekt iği yönetici klik. Ja
pcınya'ya karşı direnişte pasif. Komünist Partisine ve halka karşı çıkmada ise aktifti. Bu 
geniş halk kitleleri arasında muhalefetin doğmasına yol açtı ve onların siyasi bilincini 
yükseltti. 
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ponya'da halkın hoşnutsuzluğu artacak, birliklerinin morali daha da 
çökecek ve uluslararası alanda daha fazla soyutlanacaktır. Çin'e ge
lince, siyasi, askeri ve kültürel alanlarda ve halkın seferber edil-

• 

mesinde daha çok ilerleyecek; gerilla savaşı daha da gelişecek; yur-
tiçinde küçük sanayi ve yaygın tarım temeli üzerinde bazı yeni eko
nomik gelişmeler gerçekleşecek, uluslararası destek zamanla artacak 
ve her şey şimdikinden çok farklı bir görünüm kazanacaktır. Bu ikinci 
aşama oldukça uzun sürebilir ve bu süre içinde Çin'in giderek yük
selmesi, Japonya'nın ise giderek çökmesiyle güç dengesinde büyük bir 
değişiklik olacaktır. Çin zayıf durumundan kurtulacak, Japonya ise üs
tün durumunu yitirecektir, önce her iki ülke de birbirine deı1k olacak, 
ondan sonra göreli durumları tersine dönecektir. Bunun üzerine Çin 
genel olarak, stratejik karşı-taaııuz hazırlıklarını tamamlamış olacak, 
karşı-taarruz ve düşmanın yurttan atılması aşamasına girecektir. Za
yıflıktan güçlülüğe geçişin ve karşı-ıaaııuz hazırlıklarının ta
mamlanmasının, üç şeyle ilgili olduğu yeniden önemle belirtilmelidir. 
Bu üç şey, Çin'in kendi gücünde bir artış, Japonya'nın karşılaşacağı 
güçlüklerde bir artış ve uluslararası desteğin artışıdır. Çin'in üs
tünlüğünü ve karşı-taaı ı ıız hazırlıklarının tamamlanmasını. bütün bu 
güçlerin bir araya gelmesi sağlayacaktır. 

44. Çin'in siyasi ve ekonomik gelişmesindeki eşitsizlik nedeniyle, 
üçüncü aşamadaki stratejik karşı-taarruz, başlangıç döneminde bütüı1 
ülkede benzer ve eşit bir görünümde -olmayacak, bölgesel bir nitelik 
taşıyacak, bir yerde gelişecek. başka bir yerde gerileyecektir. Bu aşa
ma süresince düşman, Çin'in birleşik cephesini parçalamak için bö
lücü oyunlarından vazgeçmeyecek, dolayısıyla Çin'de yurtiçi birliği 
koruma görevi daha da önem kazanacak ve biz stratejik karşı
taarruzun, yurtiçindeki parçalanma yüzünden yarı yoldayken çök
memesini sağlamak zorunda kalacağız. Bu dönemde, uluslararası du
rum Çin'in çok lehinde gelişecektir. Çin'e düşen görev, nihai kurtuluşu 
sağlamak ve bağımsız bir demokratik devlet kurmak için bu durumdan 
yararlanmak olacak ve bu da, aynı zamanda, dünya anti-faşist ha
reketine katkıda bulunmak anlamını taşıyacaktır. 

45. Çin zayıfken eşit duruma yükselecek, sonra da üstünlük ka
zanacaktır. Japonya üstünken eşit duruma gelecek, sonra da zayıf dü-
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şecektir. Çin savunma durumundayken denge sağlayacak, ondan sonra 
da karşı-taaııuza geçecek: Japonya taarıuz durumundayken, ka
zandıklarını korumak durumuna. sonra da geri çekilme durumuna ge
çecektir. Çin-Japon savaşının gidişi ve kaçınılmaz eğilimi budur. 

46. Dolayısıyla sorular ve sonuçlar şöyledir: Çin köleliğe düşecek 
midir? Yanıt şudur: Hayır, Çin kölelik allına düşmeyecek, nihai zaferi 
kazanacaktır. Çin savaşı çabuk kazanabilir mi? Yanıt şudur: Hayır, ça
buk kazanamaz ve savaş mutlaka uzun süreli bir savaş olacaktır. Bu 
sonuçlar doğru mudur? Bence doğrudur. 

4 7. Bu noktada, milli köleleşmenin ve uzlaşmanın savunucuları 
tekrar lafa karışacak ve <<zayıfken eşil duruma gelmek için Çin'in Ja
ponya'nınkine eşit bir askeri ve ekonomik güce ihtiyacı olacaktır. An
cak bu olanaksızdır, bu nedenle yukarıdaki sonuçlar doğru değildir>> 
diyeceklerdir. 

48. Bu, <<her şeyi silah lar belirler>> teorisidir1 5  ve savaş sorununa 
mekanik bir yaklaşım ve öznel, tek yanlı bir görüş getirir. Bizim gö
rüşümüz buna karşıdır; biz yalnız silahı değil insanları da görüyoruz. 
Silah, savaşta önemli bir unsurdur ama belirleyici unsur değildir; be
lirleyici olan eşyalar değil, insanlardır. Güç denemesi yalnız bir askeri 
ve ekonomik mücadele değil aynı zamanda insan gücünün ve mo
ralinin mücadelesidir. Askeri ve ekonomik güç zorunlu olarak insanlar 
tarafından kullanılır. Çinlilerin. Japonların ve başka ülke halklarının 
çoğunluğu bizim Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'm ızdan yanaysa, 
Japonya'nın ufak bir azınlık tarafından zor kullanarak yönetilen eko
nomik ve askeri gücü nasıl olur da bir üstünlük sayılır? Öyleyse. as
keri ve ekonomik gücü göreli olarak zayıf da olsa, Çin üstünlük ka
zanamaz mı? Direnme Savaşı'nda ve birleşik cephede ısrar ettiği tak
dirde, Çin'in ekonomik ve askeri gücünün zamanla artacağına kuşku 
yoktur. Düşmanımıza gelince; uzun savaş ve iç ve dış çelişmeler onu 
yıpratacağı için, askeri ve ekonomik gücü mutlaka bugünküne ters bir 
yönde değişecektir. Bu koşullar altında Çin'in üstün duruma gel
memesi için herhangi bir neden var mıdır? lş bu kadarla da kalmaz. 

1 5. «Her şe}·i silahlar belirler» teoıisine bakılırsa, silah bakımından Japonya'ya oranla 
zayıf olan Çin'in savaşta mutlaka yenilmesi gerekiyordu. Bu göıiiş. Çan Kayşek dahil, 
Guoıııindang gericiliğinin bütün önderleri arasında yaygındı. 
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Şimdilik başka ülkelerin askeri ve ekonomik güçlerinin açıktan açığa, 
ya da büyük ölçüde bizden yana olduklarını söyleyemeyiz, ama ilerde 
de böyle olması için bir neden var mıdır? Japonya'nın tek düşmanı Çin 
değilse, ilerde bir ya da birkaç ülke oldukça önemli askeri ve eko
nomik güçlerini Japonya'ya karşı saldın ya da savunma amacıyla açık
ça kullanır ve bize açıkça yardım ederlerse, bizim üstünlüğümüz daha 
da artmaz mı? Japonya küçük bir ülkedir, açtığı savaş gerici ve barbar 
bir savaştır ve uluslararası alanda gittikçe daha yalnız kalacaktır; Çin 
büyük bir ülkedir, yürüttüğü savaş ilerici ve haklı bir savaştır ve ulus
lararası desteği günden güne artacaktır. Bu unsurların uzun vadeli ge
lişiminin. düşman ile aramızdaki göreli durumu kesin olarak de
ğiştiııııemesi için bir neden var mıdır? 

49. Ne var ki, çabuk zaferi savunanlar, savaşın bir güç denemesi 
olduğunu ve tarafların göreli güçlerinde belli bir değişiklik olmadan 
stratejik yönden belirleyici muharebelere girişmenin ve kurtuluş yo
lunu kısaltmanın hiçbir temele dayandırılamayacağını kavramıyorlar. 
Bunların düşüncelerini uygulamaya kalksaydık, kaçınılmaz olarak ka
fam ızı duvara toslardık. Ya da belki de, düşüncelerini uygulamak 
amacını gerçekten gülmüyor ve sırf zevk için ileri geri konuşuyorlar. 
Ama öııünde sonunda Bay Gerçek gelip bu gevezelerin başından aşağı 
bir kova soğuk suyu boca edecek ve onların. işleri kolay tarafından 
halletmek isteyen, kendilerini zora sokmadan parsayı toplamak ni
yetinde olaıı bir sürü gevezeden başka bir şey olmadıklarını gös
terecektir. Böyle boş laflan daha önce de duyduk ve henüz çok fazla 
olmamakla �raber gene duyuyoruz; ama savaş, denge ve ondan sonra 
da karşı-taaı ı uz aşamasına gelince bu laflar artabilir. Ancak bu arada 
birinci aşamada Çin'in kayıpları oldukça ağır olur ve ikinci aşama uza
yıp giderse milli kölelik ve uzlaşma teorileri büyük ölçüde yay
gınlaşacaktır. Bu nedenle silahımızı öncelikle onlara çeviııııeli, çabuk 
ı.afer lafaı.anlıklannı ise ikincil hedef almalıyız. 

50. Savaşın uzuıı süreli olacağı kesindir, ama kimse tam olarak kaç 
ay ya da kaç yıl süreceğini önceden söyleyemez. Çünkü bu bütünüyle 
güçler dengesinde meydana gelecek değişikliğin derecesiııe bağlıdır. 
Savaşı kısaltmak isteyenlerin. kendi gücümüzü artınnak ve düşmanın 
gücüııü azaltmak için çok çalışmaktan başka çıkar yolu yoktur. Daha 
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kesin söylenecek olursa, tek yol daha çok muharebe kazanmak ve düş
manın güçlerini yıpratmak için çaba harcamak; düşman işgali al
tındaki toprakları en aza indiııııek için gerilla savaşını geliştirmek; bü
tün milletin güçlerini bir araya toplamak için birleşik cepheyi sağ
lamlaşbı ıııak ve genişletmek; yeni ordular kuııııak ve yeni savaş sa
nayileri geliştirmek; siyasi, ekonomik ve kültürel ilerlemeyi teşvik et
mek; işçileri, köylüleri, işadamlannı, aydınları ve halkın tüm 
kesimlerini seferber etmek; düşman kuvvetlerini parçalamak ve düş
man askerlerini kendi saflarımıza kazfIDmak; dış destek sağlamak 
amacıyla uluslararası alanda propaganda çalışması yürütmek ve Japon 
halkının ve öbür ezilen halkların desteğini kazanmaktadır. Ancak bü
tün bunları yaptığımız zaman, savaşın süresini kısaltabiliriz. Sihirli bir 
kestiııııe yol yoktur . 

• •  

Testere Dişi Orneği Bir Savaş 
5 l .  Japonya'ya karşı uzun süreli direnme savaşının insanlığın savaş 

tarihinde eşsiz bir parlak sayfa olacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Bu 
savaşın kendine özgü niteliklerinden biri de, bir yandan Japonya'nın 
barbarlığı ve birliklerinin azlığı, öte yandan, Çin'in ilericiliği ve top
raklarının genişliği gibi birbiriyle çelişen etkenlerden dolayı ortaya çı
kan, iç içe giııııiş <<testere dişi>> görünümüdür. Tarihte testere dişi ör
neğine uyan başka savaşlar da olmuştur. Ekim Devrimi'nden sonra 
Rusya'da yaşanan üç yıllık iç savaş buna örnek gösterebilir. Ama 
Çin'deki savaşın ayırdedici niteliği, özellikle, tarihte bir rekor oluş
turacak kadar uzun süreli ve yaygın oluşudur. B u  savaşın testere dişi 
görünümü kendini şu şekilde gösteııııektedir. 

52. iç ı•e dış hatlar. Japonya'ya karşı savaş. bir bütün olarak iç hat
larda verilmektedir; ama es.1s kuvvetler ile gerilla birimleri arasındaki 
hakkında şunu söyleyebiliriz: Esas kuvvetler iç hatlarda, gerilla bi
rimleri ise, düşmanı başarıyla kıskaç içine alacak şekilde, dış hat
lardadır. Aynı şey, çeşitli gerilla bölgeleri arasındaki ilişki için de söy
lenebilir. Keııdisine göre her gerilla bölgesi iç hatlarda, öteki bölgeler 
ise. dış hatlardadır; bunlar hep birlikte. düşmanı bir kıskaç içinde tutan 
birçok muharebe cephesi meydana getirirler. Savaşın birinci aşa
masında. stratejik olarak. iç hatlarda harekat yapan düzenli ordu geri 
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çekilmektedir; ama stratejik olarak dış hatlarda harekat yapan gerilla 
birimleri, geniş alanlar üzerinden büyük adımlarla ilerleyerek düş
manın gerisine geçecek ikinci aşamada bu ilerleme daha da şiddetli 
olacak ve böylece, hem geri çekilmenin hem de ilerlemenin yan ya
na yer aldığı olağanüstü bir görünüm oluşturacaklardır. 

53. Bir cephe gerisiııin olması ve olmaması. Cepheyi düşmanın iş
gal ettiği alanların dış sınırlarına kadar genişleten esas kuvvetler bir 
bütün olarak ülkenin cephe gerisinde faaliyet göstermektedirler. Mu
harebe hatlarını düşmanın gerisine kadar genişleten gerilla birimleri, 
bir bütün olar.ık ülkenin cephe gerisinden kopukturlar. Ama her ge
rilla bölgesinin, akıcı muharebe hatlarını kurarken dayanabileceği ken
dine ait ufak bir cephe gerisi vardır. Bir gerilla bölgesi tarafından aynı 
bölge içinde düşmaı1ın cephe gerisinde kısa süreli harekatlar yapmakla 
görevlendirilen gerilla müfrezeleri için ise, durum değişiktir, böyle 
müfrezelerin ne cephe gerisi. ne de muharebe hatlı vardır. Geniş top
rakların. ilerici bir halkın ve ileri bir siyasi parti ile ordunun bu
lunduğu her yerde. yeni çağın devrimci savaşının özel niteliği. <<bir 
cephe gerisi olmadan faaliyette bulunmak>>ta; bunda korkulacak bir 
şey yok. kazanılacak çok şey vardır ve bundan kuşkulanmak bir yana, 
bunu teşvik etmeliyiz. 

54. Kuşatnıa ııe karşı-kuşatma. Savaşı bir bütün olarak ele al
dığımızda. düşman tarafından stratejik olarak kuşatıldığımıza kuşku 
yoktur, çünkü o stratejik saldın durum undadır ve dış hatlarda ha
rekatla bulunmaktadır, biz ise stratejik savunma durumundayız ve iç 
hatlarda harekatta bulunuyoruz. Bu,  düşman kuşatmasının birinci bi
çimidir. Biz. kendi hesabımıı.a. ayn yollardan üzerimize doğru iler
leyen düşman kollarından bir ya da birkaç tanesini kuşatabiliriz. çün-

• 

kü biz. stratejik dış hatlardan üzerimize doğru ilerleyen bu düşman 
kollarına karşı, sayıca üstün kuvvetler kullanarak seferleri ve mu
harebeleri taktik dış hatlardan yürütme siyasetini uygularız. Bu, düş
mana karşı yaptığımız karşı-kuşatmanın birinci biçimidir. Bundan 
sonra. düşmanın gerisindeki gerilla üs bölgelerini ele alacak olursak. 
tek başına ele alındığında her bölge. Vutay Dağları gibi, düşman ta
rafından her yandan. ya da kuzeybatı Şensi bölgesi gibi, üç yönden sa
rılmıştır. Bu düşman kuşatmasının ikinci biçimidir. Bununla birlikte, 
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bütün gerilla üs bölgeleri bir arada ve düzenli kuvvetlerin mevzileri ile 
bağlantılı olarak ele alınacak olursa, bizim de pek çok düşman kuv
vetini sardığımız görülür. örneğin, Şensi Eyaletin'de Datung-Puçov 
Demiryolunu üç yandan (doğu ve batı 'kanatlarla güney ucundan) ve 
Tayyuan şehrini her yandan kuşatmış bulunuyoruz; aynca, Hebey ve 
Şandung Eyaletlerinde de buna benzer birçok durum vardır. Bu, düş
mana karşı yaptığımız karşı-kuşatmanın ikinci biçimidir. Böylece, 
düşman kuvvetlerinin iki kuşatma biçimi ve bizim kuvvetlerimizin iki 
kuşatma biçimi vardır az çok, bir ı•eyci 16 oyununda olduğu gibi. 
Her iki tarafın da yaptığı seferler ve verdiği muharebeler, birbirlerinin 
taşlarını almalarına benzer ve (Tayyuan gibi) düşmanın müstahkem 
mevzileri ile (Vutay Dağlan gibi) bizim gerilla üs bölgelerimizin ku
rulması, tahta üzerindeki boş alanlan ele geçiııııek için yapılan ham
lelere benzer. Veye; oyunu, bütün dünyayı kapsayacak şekilde ge
nişletilirse, düşmanla aram ızda üçüncü bir kuşatma biçimi daha var
dır: Saldın cephesi ile barış cephesi arasındaki karşılıklı ilişki. Düş
man. saldın cephesiyle Çin'i, Sovyetler Birliği'ni, Fransa'yı ve Çe
koslovakya'yı kuşatırken, biz de barış cephemizle Almanya'ya, 
Japonya'ya ve ltalya'ya karşı-kuşatma uyguluyoruz. Ama bizim ku
şatmamız, Buda'nın eli gibi. Evreni boydan boya kat eden Beş Unsur 
Dağına dönüşecek ve çağdaş Sun Vukung'lar17 olan faşist saldırganlar 
en sonunda bir daha dirilmemek üzere onun altında kalacaklardır. Bu 
yüzden. uluslararası alanda, Pasifik yöresinde bir stratejik birim Çin, 
öbür stratejik birimler ise Sovyetler Birliği ve katılabilecek başka ül
keler ve bir başka stratejik birim de Japon halkının hareketi olmak 
üzere, Japonya'ya karşı bir cephe kurabilir ve böylece faşist Sun Vu
kung'lann hiçbir çıkış yolu bulamayacağı dev bir ağ meydana ge
tirebilirsek, bu, düşmanımızın felaketi olacaktır. Gerçekten de, bu dev 
ağın kurulduğu gün, kuşkusuz, Japon emperyalizminin kesin çöküş 
günü olacakur. Şaka etmiyoruz; savaşın kaçınılmaz eğilimi budur. 

55. Büyük alanlar ı•e kiiçük alaıılar. Düşmanın, Çin Scddi'nin gü-

1 6. Bkz. bu ciltte <<Japonya'ya Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunlan», Noı 9 
17. Sun Vukung. 16. yüzyılda yazılmış olan Si Yu Çi (Batıya Hac Yolculuğu) adlı Çin 
roıııanındaki maymun kraldır. Bir taklada 108 bin /ilik bir mesafe kat edebiliyordu. 
Ama bir kere Buda'nın avucuna düştükten sonra, ne kadar lakla attıysa da kurtulamadı. 
Buda, elinin bir hareketiyle paııııaklannı beş doruklu Beş Unsur Dağı'na dönüştürdü ve 
Sun Yukwıg'u göıııdü. 
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neyinde kalan Çin topraklarının büyük bir kısmını işgal etmesi ve an-
cak ufak bir kısmına dokunmaması olasılığı da vardır. Bu, durumun 
bir yönüdür. Ama, üç kuzeydoğu eyaletinin dışındaki bu büyük kı
sımda düşman, ancak büyük şehirleri, başlıca ulaşım hatlarını ve ova
ların bir bölümüııü elinde bulundurabilir. Bunlar birinci derecede 
önemli olarak görülebilir; ama büyük bir olasılıkla bunlar, büyüklük 
ve nüfus bakımından işgal altındaki toprakların ancak ufak bir kısmını 
meydana getirecekler; öte yandan toprakların büyük kısmını her yerde 
ortaya çıkmaya başlayacak olan gerilla bölgeleri meydana getirecektir. 
Bu da durumun bir başka yönüdür. Çin Seddi'nin güneyindeki eya
letlerin ötesine geçer ve Moğolistan, Sinciang, Cinghay ile Tibet'i alır
sak, o zaman Çin topraklarının büyük kısmını işgal edilmemiş alanlar 
oluşturacak ve üç Kuzeydoğu eyaletini dahil etsek bile, düşman işgali 
altındaki alanlar toprakların bütününün sadece küçük bir kısmını mey
dana getirecektir. Bu da durumun gene bir başka yönüdür. Kuşkusuz, 
hiç el sürülmemiş alanlar, önemlidir ve bunları. yalnız siyasi, askeri ve 
ekonomik yönden değil, aynı ölçüde önemli olan kültürel yönden de 
geliştiııııek için büyük çaba harcamalıyız. Düşman eski kültür mer
kezlerimizi, kültür yönünden geri bölgeler haline getiııııiştir ve bize 
düşen görev, geçmişte kültürel yönden geri kalmış bölgeleri kültür 
merkezleri haline getiııııektir. Aynı zamanda düşman hatları gerisinde 
yaygın gerilla bölgeleri yaratma çalışması da son derece önemlidir ve 
bu çalışmayı, kültürel yön de dahil olmak üzere, her yönde sür
dürmeliyiz. Kısacası, Çin topraklarının büyük bölümleri, yani köylük 
bölgeler, ileri ve aydınlık yörelere dönüşecek; öte yandan küçük bö
lümler, yani düşmaıı işgali altındaki alanlar ve özellikle büyük şe
hirler, geçici olarak geri kalmış ve karaıılık yöreler olacaktır. 

56. Dolayısıyla, uzun süreli olan ve çok geniş bir alanı kaplayan 
Japoııya'ya Karşı Direnme Savaşı'nın, askeri, siyasi ,ekonomik ve kül
türel yönlerden testere dişi görünümünde bir savaş olduğu an
laşılmaktadır. Bu. savaş tarihinde görülmedik bir olay, Çin milletinin 
kahramanca bir girişimi ve dünyayı sarsan olağanüstü bir başarıdır: 
Bu savaş, sadece hem Japonya'yı hem Çin'i etkileyip güçlü bir şekilde 
ilerlemeye zorlamakla kalmayacak. aynı zamanda bütün dünyayı et
kileyecek, bütün milletleri ve özellikle Hindistan gibi ezilen milletleri 
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ilerlemeye zorlayacaktır. Her Çinli, bu testere dişi örneği savaşa bi
linçli olarak katılmalıdır; çünkü bu, Çin ulusunun kendi kurtuluşunu 
gerçekleştiııııek için yürüttüğü savaş biçimidir; bu. büyük bir yarı
sömürge ülkenin l 930'1arda ve l 940'larda verdiği özel bir kurtuluş sa
vaşı biçimidir. 

Sürekli Barış için Mücadele 
57. Çin'in Japonya'ya karşı savaşının uzun süreli niteliği, Çin'de ve 

bütün dünyada sürekli barış için verilen mücadeleye ayrılmaz bir bi
çimde bağlıdır. Geçmişte, savaşın sürekli barışa bu kadar yakın ol-

• 

duğu hiçbir tarihi dönem olmamıştır. Sınıfların ortaya çıkışından bu 
yana geçen birkaç bin yıl içinde, insanlığın hayatı savaşlarJa doludur; 
her millet. gerek kendi içinde, gerekse başka milletlerle sayısız sa
vaşlara giı ıııiştir. Kapitalist toplumun emperyalist döneminde, sa
vaşlar özellikle geniş çapta ve kendine özgü bir amansızlıkla sür
dürülmektedir. Yiııııi yıl öncesinin ilk büyük emperyalist savaşı, ta
rihte ilk kez görülen türden bir savaştı, ama bu türün sonuncusu de
ğildi. Ancak bugün başlamış olan savaş en son savaş olmaya yakındır. 
yani insanlığın sürekli barışına yakındır. Şimdiye kadar dünya nü
fusunun üçte biri savaşa katılmış durumdadır. Bakın! İtalya, ar
kasından Japonya, derken Habeşistan, arkasından İspanya, derken Çin. 
Şimdi savaşta olan ülkelerin nüfusu 600 milyona, yani toplam dünya 
nüfusunun hemen hemen üçte birine yaklaşmaktadır. Bugünkü savaşın 
kendine özgü nitelikleri, kesintisiz oluşu ve sürekli barışa yakınlığıdır. 
Neden kesintisizdir? İtalya, Habeşistan'a saldırdıktan sonra lspanya'ya 
saldırdı ve Almanya da ona katıldı; sonra Japonya Çin'e saldırdı. Şim
di ne olacak? Kuşkusuz , Hitler büyük devletlerle kapışacak. <<Faşizm 
savaştır>> 1 8  bu tamamen doğrudur. Ş imdiki savaşın gelişerek bir 
dünya savaşı haline gelmesinde hiçbir kesinti olmayacaktır, insanlık 
savaş felaketini önleyemeyecektir. O halde neden savaşın sürekli ba
rışa yakın olduğunu söylüyoruz. Şimdiki savaş. dünya kapitalizminin 
1 S. Georgi Dimitrov yoldaş. 1935 Ağustos'unda Koıııiinist Entemasyonal'in 7. Düiıya 
Kongresi'ne swıduğu <<Faşist Saldın ve Komünist Entemasyonal'in Görevleri>> adlı ra
porunda, «Faşizn1. en dizginsiz şoveniznı ve yağma savaşıdır>> den1işti. (Bkz. Savaşa ve 
Faşizme Karşı Birleşik Ceplıe, Aydınlık yayınlan. 2. baskı. İstanbul, 1978, s. 72) Di
mitrov yoldaş, 1937 Tenımuz'wıda «Faşiznı Savaş Demektir» adlı bir nıakale ya
yımladı. 
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Birinci Dünya Savaşı'yla başlayan genel buhranının bir sonucudur; bu 
genel buhran, kapitalist ülkeleri yeni bir savaşa itmekle ve her şeyden 
önce faşist ülkeleri yeni savaş maceralarına sürüklemektedir. Bu sa
vaşın, kapitalizmi kurtaramayacağını, onun çöküşünü hızlandıracağını 
şimdiden söyleyebiliriz. Bu savaş, yiııııi yıl önceki savaştan daha ge
niş çapta ve daha amansız olacak, bütün uluslar kaçınılmaz olarak ona 
katılacak, uzun bir zaman sürüp gidecek ve insanlığı büyük acılara bo
ğacaktır. Ama Sovyetler Birliği'nin varlığı ve dünya halklarının gi
derek artan siyasi bilinci sayesinde bu savaştan, bütün karşı-devrimci 
savaşlara karşı büyük devrimci savaşların doğacağı ve bu savaşa, sü
rekli barış için mücadele niteliği kazandıracağı kuşkusuzdur. Daha 
sonra gene bir savaş dönemi olsa bile, sürekli barış uzakla ol
mayacaktır. İnsanoğlu bir kere kapitalizmi ortadan kaldırdı mı, sürekli 
barış dönemine varacak ve artık savaşın gereği kalmayacaktır? O za
man ne orduların, ne savaş gemilerinin, ne askeri uçakların, ne de ze
lıirli gazların gereği kalmayacaktır. O andan itibaren ve sonsuza dek, 
insanlık bir daha savaş nedir bilmeyecektir. Daha şimdiden başlayan 
devrimci savaşlar, sürekli barışı gerçekleştiııııek için verilen savaşın 
bir parçasıdır. Toplam nüfusları 500 milyonu geçen iki ülke olan Çin 
ile Japonya arasındaki savaş, bu sürekli barış uğruna verilen savaşta 
çok önemli bir yer tutacak ve bunun sonunda, Çin milletinin kurtuluşu 
gerçekleşecektir. Geleceğin kurtulmuş yeni Çin'i, geleceğin kurtulmuş 
yeni dünyasının ayrılmaz bir parçası olacaktır. Dolayısıyla Japonya'ya 
Karşı Direnme Savaşımız, sürekli barış için mücadele niteliğini ka
zanmaktadır. 

58. Tarih, savaşlarıı1 haklı ve haksız olmak üzere ikiye ay
rıldıklarını gösteriyor. İlerici olan bütün savaşlar haklıdır, ilerlemeye 
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engel olan bütün savaşlar ise haksızdır. Biz komünistler, ilerlemeye 
engel olan bütün haksız savaşlara karşıyız. ama ilerici, haklı savaşlara 
karşı değiliz. Biz komünistler haklı savaşlara karşı olmadığımız gibi, 
bu savaşlara faal olarak katılırız. Haksız savaşlara gelince, Birinci 
Dünya Savaşı. her iki ıarafıı1 da emperyalist çıkarlar uğruna çarpıştığı 
bir savaştı; bu yüzden bütün dünya komünistleri o savaşa kararlı bir 
şekilde karşı çıktılar. Böyle bir savaşa karşı çıkmanın yolu, savaş pat
lamadan önce onu engellemek için eldeı1 gelen her şeyi yapmak ve 
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patlak verdiğinde de, mümkün olan her yerde savaşa savaşla, haksız 
savaşa haklı savaşla karşı çıkmaktır. Japonya'nın savaşı, ilerlemeye 
engel olan haksız bir savaştır ve Japon halkı da dahil olmak üzere dün
ya halkları buna karşı çıkmalıdır ve çıkmaktadırlar. Bizim ülkemizde 
halk ve hükümet, Komünist Partisi ve Guomindang saldırıya karşı 
milli devrimci savaşta haklılık bayrağını yükseltmiştir. Bizim sa
vaşımız kutsal ve haklıdır, ilericidir ve hedefi barıştır. Hedef yalnız bir 
tek ülkede değil, bütün dünyada barıştır; geçici değil sürekli bir ba
rıştır. Bu hedefe ulaşmak için, bir ölüm kalım mücadelesi veııııeli, her 
türlü fedakarlığa hazır olmalı, sonuna kadar ısrar etmeli ve hedefe var
madan mücadeleden vazgeçmemeliyiz. Gereken fedakarlık ne kadar 
büyük olursa olsun ve bunu başaııııak ne kadar zaman alırsa alsın, sü
rekli barışın ve aydınlığın egemen olduğu yeni bir dünya daha şim
diden bütün parlaklığıyla gözlerimizin önündedir. B u  savaştan sür
düı ıııedeki inancımızın temeli, uğrunda mücadele ettiğimiz sürekli ba
rışın ve aydınlığın hüküm sürdüğü yeni Çin ve yeni dünyadır. Faşizm 
ve emperyalizm savaşı sürdüııııek ister ama biz, çok ıızak olmayan bir 
gelecekte savaşa son veııııek istiyoruz. insanlığın büyük çoğunluğu, 
bütün çabalarını bu hedefin gerçekleştirilmesine yöneltmelidir. Çin'in 
450 milyonluk halkı dünya nüfusunun dörtte birini oluştuııııaktadır ve 
bu halk ortak çabasıyla Japon emperyalizmini yıkarak özgürlüğün ve 
eşitliğin egemen olduğu yeni bir Çin yaratırsa, sürekli banş için mü
cadeleye mutlaka çok önemli bir katkıda bulunacaktır. Bu boş bir 
umut değildir; çünkü bütün dünya, toplumsal ve ekonomik gelişme sü
reci içinde bu noktaya yaklaşmaktadır ve insanlığın çoğunluğu hep 
birlikte çaba harcarsa, hedefimiz birkaç on yıl içinde mutlaka ger
çekleşecektir. 

Savaşta insanın Dinamik Rolü 
59. Buraya kadar, savaşın neden uzun süreli olduğunu ve nihai za

feri neden Çin'in kazanacağını açıkladık ve esas olarak, uzun süreli sa
vaşın ne olup ne ölmadığını inceledik. Şimdi ne yapılması ve ne ya
pılmaması gerektiği sorununu ele alacağız. Uzun süreli savaşı nasıl 
yönetmeli ve nihai zaferi nasıl kazanmalı? Aşağıda yanıt verilen so
rular bunlardır. Şimdi, sırasıyla şu sorunları inceleyeceğiz. Savaşta in-
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sanın dinamik rolü; savaş ve siyaset; Direnme Savaşı için siyasi se
ferberlik; savaşın hedefi; savunma içersinde taaı ıuz, uzun süreli bir sa
vaş içinde çabuk sonuç. iç hatlar içerisinde dış hatlar; inisiyatif, es
neklik, planlama; hareketli savaş, gerilla savaşı, mevzi savaşı; imha 
savaşı. yıpratma savaşı; düşmanın hatalarından yararlanma olanağı; 
Japonya'ya karşı savaşta belirleyici muharebeler sorunu ve zaferin te
meli olarak ordu ve halk. Önce insanın dinamik rolü sorunundan baş
layalım. 

60. Sorunları öznel olarak ele almaya karşı olduğumuzu söylerken, 
nesnel gerçeklere dayanmayan ya da onlara uymayan düşüncelere kar
şı olmamız gerektiğini kastediyoruz; çünkü bu gibi düşünceler ha
yalcidir, yanlıştır ve bunlara uygun hareket etmek başarısızlığa yol 
açar. Ama her şeyi yapacak olan gene insandır; uzun süreli savaş ve 
nihai 1.afer, insanların eylemleri olmaksızın gerçekleştirilemez. Böyle 
bir faaliyetin etkili olabilmesi için, nesnel gerçeklerden yola çıkarak 
düşünceler, ilkeler ya da görüşler bulabilecek; planlar, talimatlar, si
yasetler, stratejiler ve taktikler öne sürebilecek insanlara ihtiyaç var
dır. Düşünceler vb. öznel olduğu halde, yapılanlar ya da eylemler öz
nelliğin nesnelliğe dönüştürülmesidir. ama her ikisi de yalnız insan lara 
özgü dinamik rolü simgeler. Bu türden bir dinamik rolü << insanın bi
linçli dinamik rolü>> olarak nitelendiriyoruz ve bu. insanı bütün öteki 
varlıklardan ayıran bir özelliktir. Nesnel gerçeklere dayanan ve onlara 
uyan bütün düşünceler doğrudur ve doğru düşüncelere dayanan bütün 
eylemler de doğrudur. Bu düşünceleri ve eylemleri, bu dinamik rolü 
alabildiğine geliştiııııeliyiz. Japonya'ya karşı savaş. emperyalizmi def 
etmek ve eski Çin'i yeni bir Çin'e dönüştüııııek için verilmektedir; bu 
da, ancak bütün Çin halkı seferber edildiği ve Japonya'ya karşı di
renişte bilinçli dinamik rollerini oynamaları için en geniş olanaklar 
sağlandığı takdirde gerçekleşebilir. Harekete geçmez ve elimizi ko
lumuzu kavuşturup oturursak, bizi kölelikten başka bir şey beklemiyor 
demektir ve bu durumda ne uzun süreli savaştan, ne de nihai zaferden 
söz edebiliriz. 

6 1 .  Bilinçli bir di11amik rol oynamak insanlara özgü bir niteliktir. 
insan savaş sırasında bu özelliğini güçlü bir şekilde ortaya koyar. Sa
vaşta zaferi ya da yenilgiyi, her iki tarafın askeri, siyasi, ekonomik ve 
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coğrafi koşullarının, her iki tarafın yürüttüğü savaşın niteliğinin ve her 
birinin sahip olduğu uluslararası desteğin belirlediği doğrudur, ama 
zaferi yalnız bunlar belirlemez; bütün bunlar kendi başlarına ancak za

fer ya da yenilgi olasılığını sağlarlar, ama belirleyici değillerdir. Be

lirleyici olabilmeleri için öznel çaba, yani savaşın yönetilmesi ve sür

dürülmesi, insanın savaştaki dinamik rolü gereklidir. 

62. Bir savaşı yönetenler, zafere ulaşmak isterken, nesnel ko
şul ların getirdiği sınırlamanın ötesine geçemezler; ne var ki, bu sı

nırlamalar içinde zafer için mücadele ederken, dinamik bir rol oy
nayabilirler ve oynamalıdırlar. Bir savaştaki komutanlar için eylem 
sahnesi, nesnel olanaklar üzerine inşa edilmelidir, ama o sahne üze

rinde sesler ve renklerle dolu, güçlü ve görkemli birçok dram yö
netebilirler. Japonya'ya karşı savaşta komutanlar nesnel maddi te
meller üzerinde yiğitliklerini gösteı ıııeli, milli düşmanı ezmek için bü

tün kuvvetlerini toplamalı, ülkemizin ve toplumumuzun saldırıya uğ
radığı ve ezildiği şimdiki durumu değiştiııııeli ve özgürlüğün ve eşit
liğin egemen olduğu yeni bir Çin yaratmalıdırlar; savaşı yönetme 
konusundaki öznel yeteneklerimiz işte bu noktada kullanılabilir ve 
mutlaka kullanılmalıdır. Savaşta hiçbir komutanımızın kendisini nes
nel koşullardan koparmasını ve delice saldıran azgın bir boğa gibi ha
reket etmesini istemeyiz; ama bütün komutanlarımızdan hem yiğit, 
hem de sağduyulu birer general olmalarını mutlaka bekleriz. Ko
mutanlarımız, sadece düşmanı alt edecek cesarete sahip olmakla kal
mamalı, aynı zamanda bütün savaş boyunca ortaya çıkacak de
ğişiklikler ve olaylar içinde duruma hakim olacak yeteneğe de sahip 
olmalıdırlar. Savaşın okyanusunda yüzerken, oldukları yerde çır
pınmamalı, ölçülü kulaçlarla karşı kıyıya varmalıdırlar. Strateji ve tak

tikler, savaşı yönetme yasaları olarak, savaş okyanusunda yüzme sa
natını meydana getirir. 

Savaş ve Siyaset 
63. <<Savaş siyasetin devamıdır.>> Bu anlamda savaş siyasettir ve 

savaşın kendisi, siyasi bir eylemdir; eski zamanlardan bu yana siyasi 

nitelik taşımayan tek bir savaş görülmemiştir. Japonya'ya karşı savaş, 
bütün millet tarafından yürütülen devrimci bir savaştır ve zafer, sa-
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vaşın siyasi hedefi olan Japoı1 emperyalizmini kovmak ve özgürlüğün 
ve eşitliğin egemen olduğu yeni bir Çin inşa etmek hedefindeı1; Di
renme Savaşı'nda ve birleşik cephede ısrar etmek genel siyasetinden; 
bütün halkın seferber edilmesinden; subaylar ile erler, ordu ile halk 

arasındaki birlik ve düşman kuvvetlerinin parçalanması siyasi il
kelerinden; birleşik cephe siyasetinin etkili şekilde uygulanmasından: 
kültür cephesindeki seferberlikten: ve uluslararası desteğin ve Ja
ponya'daki halkıı1 desteğinin kazanılması için harcanan çabalardan ay
rılamaz. Sözün kısası, savaş bir an için bile siyasetten ayrılamaz. Ja
ponya'ya karşı silahlı kuvvetler arasında, savaşı siyasetten so
yutlayarak siyaseti küçümseyen ve mutlak olarak savaş fikri11i sa
vunan her eğilim yanlıştır ve düzeltilmelidir. 

64. Ancak savaşın kendine özgü nitelikleri vardır ve bu anlamda, 
genel olarak siyaset ile bir tutulamaz. << Savaş, siyasetin, . . .  başka araç
larla sürdürülmesidir.))19 Siyaset, her zaman kullanılan araçlarla yü
rütülemeyecek bir aşamaya geldiği zaman. önündeki engelleri kal-

• •  

du ıııak için savaş çıkar. Omeğin, Çin'in yan-bağımsız durumu, Japon 
emperyalizmini11 siyasi büyümesine bir engeldir, bu yüzden Japonya 
bu engeli ortadaı1 kaldıııııak için bir saldın savaşı açmıştır. Ya Çin'in 
durumu nedir? Emperyalist baskı, Çin'in burjuva demokratik dev
rimine uzun bir süre engel olmuştur, bu yüzden emperyalist baskıyı 
ortadan kaldıııııak amacıyla birçok kurtuluş savaşı verilm iştir. Ja
ponya şimdi Çin'i baskı altına alma ve Çin d�vriminin ilerlemesini ta
mamen önleme amacıyla savaşa başvuııııaktadır ve Çin de bu yüzden 
bu engeli ortadan kaldıııııa kararlılığı içiı1de Direnme Savaşı'nı ver
mek zorunda kalmıştır. Bu engel ortadan kaldırıldığı zaman. siyasi he
defimize ulaşılmış olacak ve savaş sona erecektir. Ama e11gel ta
mamıyla ortadan kaldınlmamışsa. savaş, hedefe tam olarak ula
şılıncaya kadar devam edecektir. Dolayısıyla, Japonya'ya karşı savaşın 
görevi tamamlanmadan uzlaşma yolunu arayan herkes başarısızlığa 
uğramaya mahkumdur, çünkü ge11iş halk kitleleri savaşın siyasi he

define ulaşıncaya kadar kesinlikle boyun eğmeyeceğine ve savaşı sür
düreceğine göre, şu ya da bu 11edenle, uzlaşma yoluna gidilse bile sa-

1 9. V.1.Lenin, Sosyaliznı ve Savaş, lng. bas. FLPH, Moskova, ' 1 950, s.  19 
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vaş yeniden patlak verecektir. Bu yüzden, denilebilir ki siyaset kan 
dökülmeyen savaş, savaş ise kan dökülen siyasettir. 

65. Savaşın kendine özgü niteliklerinden, belirli birtakım örgütler, 
belirli birtakım yöntemler ve belirli bir süreç doğar. örgütler, silahlı 
kuvvetler ve onlarla ilgili olan her şeydir. Yöntemler, savaşı yö
netmenin strateji ve taktiğidir. S üreç, birbirine düşman silahlı kuv
vetlerin, kendileri için elverişli ve düşman için elverişsiz strateji ve 
taktikleri uygulayarak birbirine saldırdıkları ya da birbirlerine karşı 
kendilerini savundukları belli bir toplumsal faal iyet biçimidir. Do
layısıyla savaş deneyi kendine özgü bir deneydir. Savaşa katılan her
kes. zafere ulaşabilmek için. kendisini noııııal alışkanlıklarından arın
dırarak savaşa ayak uydwmalıdır. 

Direnme Savaşı için Siyasi Seferberlik 
66. Bizim ulusal devrimci savaşımız kadar büyük bir milli dev

rimci savaş, yaygın ve geniş çapta bir siyasi seferberlik olmadan ka
zanılamaz. Japonya'ya karşı savaştan önce, Japonya'ya karşı direnme 
için siyasi seferberlik yoklu ve bu büyük bir eksiklikti. Bunun so
nucunda·Çin, düşman karşısında bir hamle kaybetmiş durumdadır. Sa
vaş başladıktan sonra. siyasi seferberlik, dört başı n1amur olmak bir 
yana, yaygın olmaktan çok uzaktı. Halkın büyük çoğunluğu, savaş ha
berlerini düşman uçaklarından atılan düşman mermileri v.e düşman 
bombalarından alıyordu. Gerçi bu da bir çeşit seferberlikti, ama düş
man tarafından bizim için yapılan bir seferberlikti, kendi çabamızla 
yapılan bir şey değildi. Bugün bile top seslerinin ötesinde kalan uı.ak 
yörelerde yaşayan halk, her zamanki sakin yaşantısını sürdüııııektedir. 
Bu durum mutlaka değişmelidir. yoksa ölüm kalım mücadelemizi ka
zanamayız. Düşman karşısında asla bir hamle daha kaybetmemeliyiz; 
tam tersine düşmanı yere çalabilmek için bu hamleyi yani siyasi se
ferberliği sonuna kadar kullanmalıyız. Bu, canalıcı bir hamledir; ger
çekten birinci derecede bir önem taşımaktadır, öte yandan silah ve 
başka konulardaki zayıflığımız ancak ikinci derecede önemlidir. Bü
tün ülke halkının seferber edilmesi, düşmanın içinde boğulacağı koca 
bir deniz yaratacak, silah ve öbür konulardaki zayıflığımızı giderecek 
koşulları sağlayacak ve savaştaki her güçlüğü alt etmenin ön-
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koşullarını yaratacaktır. Zafere ulaşmak için Direnme Savaşı'nda, bir
leşik cephede ve uzun süreli savaşta ısrar euneliyiz. Ama bütün bun
lar, sıradan halkın seferber edilmesinden ayrılamaz. Hem zafer is
temek, hem de siyasi seferberliği göz ardı etmek, <<arabayı kuzeye sü
rerek güneye giunek>> istemeye benzer ve bunun sonucunda zafer ka
çınılmaz olarak kaybedilir. 

67. Siyasi seferberlik ne demektir? Öncelikle, orduya ve halka sa
vaşın siyasi amacını anlatmak demektir. Her askerin ve her va
tandaşın. neden savaşmak gerektiğini anlaması ve bunun kendisini na

sıl ilgilendirdiğini kavraması zorunludur. Savaşın siyasi hedefi <<Japon 
emperyalizmini def etmek ve özgürlüğün ve eşitliğin egemen olduğu 
yeni bir Çin kurmak>>lır: Japonya'ya karşı bir ayaklanma ya

ratabilmemiz ve yüz milyonlarca insanı,  savaşa her şeylerini veııııek 
üzere tek bir vücut halinde birleştirebilmemiz için, önce bu hedefi her
kese, bütün askerlere ve vatandaşlara ilan etmeliyiz. İkinci olarak, on
lara sadece amacı açıklamak yeterli değildir, onun gerçekleştirilmesi 
için atılacak adımlar ve uygulanacak siyasetler de anlatılmalıdır. yani 
siyasi bir program olmalıdır. Şimdiden, Japonya'ya Karşı Direnmek ve 
Ülkeyi Kurtarmak İçin On Maddelik Program ve bunun yanı sıra Si
lahlı Direnme ve Milli Yeniden İnşa Programı vardır, bunların her iki
sini de orduda ve halk arasında yaygınlaştırmalı ve uygulanmaları için 
herkesi seferber etmeliyiz. Açık seçik, somut bir siyasi program ol
maksızın, silahlı kuvvetleri ve bütün halkı Japonya'ya karşı savaşı so-

• • 
nuna kadar sürdürecek şekilde seferber etmek olanaksızdır. Uçüncü 
olarak, onları nasıl seferber etmeliyiz? Sözle. bülten ve bildirilerle. ga
zeteler. kitaplar ve broşürlerle, tiyatro ve filmler aracılığıyla. okullar 
aracılığıyla. kille örgütleri ve kadrolarımız aracılığıyla seferber et
meliyiz. Şimdiye kadar Guomindang bölgelerinde yapılmış olanlar ok
yanusta bir damlacıktan ibarettir; üstelik bu, halkın eğilim lerine uy
mayan bir tavırla ve halkın ruhuna yabancı bir biçimde yapılmıştır. 
B unun köklen değiştirilmesi gerekmektedir. Dördüncü olarak, bir kere 
seferber etmek yetmez: Direııme Savaşı için siyasi seferberlik sürekli 
olmalıdır. Bizim işimiz, siyasi progr.ınıımızı halka ezbere okumak de
ğildir, çünkü kimse böyle nutuklara kulak asmaz: savaş için siyasi se

ferberliği savaştaki gelişmelerle ve askerlerin ve halkın hayatı ile bir-
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leştiııııeli ve sürekli bir hareket haline getinneliyiz. Bu çok önemli bir 
sorundur ve savaşta zafere ulaşmamız esas olarak buna bağlıdır. 

Savaşın Hedefi 
• 

68. Burada savaşın siyasi hedefini ele alacak değiliz; Japonya'ya 
Karşı Direnme Savaşı'nın siyasi hedefi yukarıda <<Japon em
peryalizmini def etmek ve özgürlüğün ve eşitliğin egemen olduğu yeni 
bir Çin kurmak<< olarak tanımlanmıştı. Burada, <<kan dökülen siyaset>> 
olarak savaşın, birbirine düşman orduların birbirlerini karşılıklı kat
letmeleri olarak savaşın temel amacını ele alacağız. Savaşın som ut he
defi <<kendini korumak ve düşmanı yok etmek>>tir. (Düşmanı yok et
mek demek, onu silahsız bırakmak ya da onu <<karşı koyma gücünden 
yoksun kılmak>> demektir; birliklerinin her bir askerini fiziki olarak 
yok etmek demek değildir.) Eskiden savaşlarda mızrak ve kalkan kul
lanılırdı; mızrak düşmana hücum etmek ve onu yok etmek için, kalkan 
da insanın kendisini savunması ve koruması için kullanılırdı. Gü
nümüze kadar bütün silahlar mızrak ve kalkanın bir uzantısı ol
muşlardır. Bombardıman uçağı ,  makineli tüfek, uzun menzilli top ve 
zehirli gaz, mızrağın geliştirilmiş şekilleridir, öte yandan sığınak, çe
lik miğfer. beton istihkam ve gaz maskesi, kalkanın geliştirilmiş şe
kil leridir. Tank ise. hem kalkanın hem mı1.rağın görevlerini birleştiren 
yeni bir silahtır. Taaı ı uz. düşmanı yok etmenin başlıca yoludur. ama 
savunma da vazgeçilmezdir. Taaııuzda ilk hedef. düşmanı yok etmek 
ama aynı zamanda kendini korumaktır; çünkü düşmanı yok etmezsen 
kendin yok edilirsin. Savunmada ilk hedef, keııdini korumaktır; ama 
savunma aynı zamanda taarruza yardımcı olmanın ya da taaııuza ha
zırlanmaııın bir aracıdır. Geri çekilme, savunma sınıflamasına girer ve 
savunmanın bir devamıdır, takip ise, taarruzun bir devamıdır. Şunu da 
belirtmeliyiz ki, savaşta biri ncil hedef düşmanı yok etmek, ikincil he
def keııdimizi korumaktır, çünkü kendimizi etkili bir şekilde korumak 
aııcak çok sayıda düşman kuvvetini yok etmekle mümkün olabilir. Bu 
yüzden düşmanı yok etmenin başlıca yolu olan taaııuz birinci de
recede öııem taşır, öte yandan düşmanın yok edilmesinde tamam layıcı 
bir araç ve kendini korumanın bir yolu olan savunma ikinci derecede 
önem taşır. Gerçekte, savaş süresinin büyük bir kısmı savunmada, an-
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cak geri kalanı taaı ı uzda geçer; ama savaş bir bütün olarak ele alın
dığında, esas olan taarruzdur. 

69. Savaşta kahramanca fedakarlığın teşvik edilmesini nasıl haklı 
gösterebiliriz? Bu, <<kendini koruma>> ile çelişmez mi? Hayır çelişmez; 
fedakarlık ve kendini koruma, hem birbirinin karşıtıdır. hem de bir
birini tamamlar. Savaş, kan dökülen siyasettir ve bir bedeli vardır; bu 
bedel bazen çok yüksek olur. Kısmi ve geçici fedakarlık (kendini ko
rumama), genel ve kalıcı bir kendini koruma için katlanılan bir şeydir. 
Özünde düşmanı yok etmenin bir yolu olan taaııuzun, aynı zamanda 
kendini korumaya yaradığını söylememizin nedeni de işte budur. Sa
vunmaya taaııuzun eştik etmesinin ve savunmanın saf ve tek başına 
savunma olmamasının nedeni de budur. 

70. Savaşın hedefi. yani kendini koruma ve düşmanı yok etme, sa
vaşın özü ve bütün savaş faaliyetlerinin temelidir; teknik olanından 
stratejik olanına kadar bütün savaş faaliyetlerine damgasını vuran işte 
bu özdür. Savaşın hedefi. savaşın temel ilkesidir ve ne teknik, ne tak
tik, ne de stratejik kavramlar ya da ilkeler bundan herhangi bir şekilde 
ayrılamaz. örneğin, ateş ederken <<siper alıp ateş gücünden sonuna ka
dar yararlanmak>> ilkesinden neyi anlıyoruz? Siper almanın amacı, 
kendini korumak, ateş gücünden sonuna kadar yararlanmanın amacı 
ise düşmanı yok etmektir. Birincisi, araziden ve arazinin özel
liklerinden yararlanmak. ani l1arnlelerle ilerlemek ve dağınık tertipte 
yayılmak gibi teknikleri gerektirir. İkincisi, ateş alan111ı temizlemek ve 
bir ateş ağı kuı ıııak gibi başka teknikleri gerektirir. Bir taktik harekat 
sırasındaki hücum kuvvetine. durdurucu kuvvete ve yedek kuvvete ge
lince, birincisi düşmanın imhası. ikincisi kendini korumak içindir; 
üçüncüsü ise koşullara göre her iki durum içi11 de kullanılır: Yani düş

ma111 iml1a etmek için (bu durumda hücum kuvvetini takviye eder ya 
da takip kuvveti görevini görür) ya da kendini korumak için (bu du

rumda durdurucu kuvveti takviye eder ya da perdeleme kuvveti gö
revini görür) kullanılır. Dolayısıyla hiçbir teknik. taktik ya da stratejik 

• 

ilke ya da harekat. savaşııi hedefinden hiçbir şekilde ayrılamaz ve bu 

hedeı· bir savaşın bütünüı1e ııül"uz eder: başından so11una kadar onun 
her zerresinde vardır. 

7 l .  Japonya'ya karşı savaşı yöneıirkeı1. çeşitli kademelerdeki ö11-
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derler, ne her iki taraftaki temel etkenler arasındaki çelişmeyi ne de bu 
savaşın hedefini gözden kaçıııııalıdırlar. Askeri harekatlar süreci için
de bu çelişen temel etkenler, her iki tarafın da kendini koruyup kar
şısındakini yok etmek için giriştiği mücadelede ortaya çıkarlar. Biz 
kendi savaşımızda, küçük ya da büyük bütün çatışmalarda bir zafer 
kazanmak ve düşmanın bir kısmını silahsız bırakıp askerlerinin ve 
malzemesinin bir kısmını yok etmek için mücadele ederiz. Düşmanı 
böyle parça parça yok edişlerimizin sonuçlarını biriktirip büyük stra
tejik zaferlere dönüştüııııeli ve böylelikle düşmanı topraklarımızdan 
süııııek, anavatanı korumak ve yeni bir Çin inşa etmek olan nihai si
yasi hedefimize ulaşmalıyız. 

Savunma İçerisinde Taarruz Uzun Süreli Savaşta 
Çabuk Sonuç İç Hatlar İçerisinde Dış Hatlar 

72. Şimdi Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'nın özel stratejisini in
celeyelim. Japonya'ya karşı direnmede stratejimizin uzun süreli savaş 
stratejisi olduğunu daha önce söylemiştik ve gerçekten de bu tamamen 
doğrudur. Ama bu strateji genel bir stratejidir. Özel bir strateji de
ğildir. Özel olarak uzun süreli savaş nasıl yüıiitülmelidir? Şimdi bu 
sorunu ele alacağız. Yanıtımız şudur: Savaşın birinci ve ikinci aşa
malarında. yani düşmanın taaııuz durumunda olduğu ve ka
zandıklarını koruduğu aşamalarda, biz, stratejik savunma içinde �tik 
taaııuzlar; stratejik bakımdan uzun süreli savaş içinde çabuk sonuçlu 
sefer ve muharebeler ve stratejik iç hatlar içerisinde dış hat seferleri ve 
muharebeleri yapmalıyız. Üçüncü aşamada stratejik karşı-taaııuzu 
başlatmalıyız. 

73. Japonya güçlü bir emperyalist ülke ve biz ise zayıf, yarı
sömürge, yan-feodal bir ülke olduğumuz için, bizim stratejik sa
vunmada olmamıza karşılık Japonya stratejik taarıuz siyasetini be
nimsemiştir. Japonya, çabuk sonuçlu bir savaş stratejisi uygulamaya 
çalışmaktadır; biz bilinçli olarak uzun süreli savaş stratejisini uy
gulamalıyız. Japonya, oldukça yüksek muharebe gücü olan (şimdiki 
sayısı otuzu bulan) düzinelerle tümeni ve donanmasının bir kısmıyla 
Çin'i hem karadan, hem denizden kuşatmakta ve abluka altına al
makta, hava kuvvetleriyle de Çin'i bombalamaktadır. Japon ordusu da-
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ha şimdiden Baotov'dan Hangcov'a uzanan uzun bir cephe kuııııuş, Ja
pon donanması Fucien ile Guangdung'a vaı ııııştır; dolayısıyla, büyük 
çapta dış hat harekatları şekillenmiş bulunmaktadır. Öte yandan biz, iç 
hatlarda harekat yapma durumundayız. Bütün bunların nedeni, düş
manın güçlü, bizim ise zayıf olmamızdır. Bu, durumun bir yönüdür. 

74. Ama, durumun bir başka ve- tam karşıtı olan bir yönü daha 
vardır. Japonya güçlü olduğu halde, yeter sayıda askeri yoktur. Çin za
yıf olduğu halde, geniş topraklan, büyük bir nüfusu ve çok sayıda as
keri vardır. Bundan çok önemli iki sonuç çıkar. Birinci olarak, düş
man, küçük kuvvetlerini çok geniş bir ülkeye karşı kullandığı için, an
cak bazı büyük kentleri, belli başlı ulaşım hatlarını ve ovaların bir kıs
mını işgal edebilir. Dolayısıyla işgal altında tuttuğu toprakların geniş 
kısımlarını savunmasız bırakmak zorunda kalmış ve bu bölgeler ge
rilla savaşımız için geniş bir harekat alanı sağlamıştır. Çin'i bir bütün 
olarak ele alırsak, düşman, Kanton'u, Vuhan'ı, l.ançov'u ve bitişik 
alanlarını birbirine bağlayan hattı işgal etmeyi başarsa bile, onların 
ötesindeki bölgeleri kolay kolay ele geçiremez ve bu da Çin'e uzun sü
reli savaşı nihai zafere kadar sürdüııııek için genel bir cephe gerisi ve 
canalıcı üsler kazandıııııaktadır. ikinci olarak, düşman, kendi küçük 
kuvvetlerini büyük kuvvetlerin karşısına çıkarmakla bizim büyük kuv
vetlerimiz tarafından kuşatılmaktadır. Düşman çeşitli kollardan bize 
salduıııaktadır; stratejik olarak o dış hatlardayken biz iç hatlardayız; 
stratejik olarak o ıaaııuzdayken biz savunmadayız; bütün bunlar, bi
zim çok aleyhimize gibi görüıımektedir. Ne var ki, biz iki noktadaki 
üstünlüğümüzden, yani geniş topraklarımızdan ve büyük kuv
vetlerimizden yararlanabilir ve mevzi savaşında ısrar edeceğimize es
nek hareketli savaşı sürdürüp bir düşman tümenine karşı birkaç tümen 
düşmanın on bin askerine karşı on binlerce asker, onun her koluna 
karşı birkaç kol kullanabilir ve muharebe alanının dış hatlarında bir 
tek kolu aniden kuşatarak saldırabiliriz. Böylelikle, düşman stratejik 
harekatlarda dış hatlar üzerinde ve taarruzdayken, seferlerde ve mu
harebelerde iç hallarda savaşmaya ve savuııma yapmaya zorlanacaktır. 
Bizim için ise stratejik harekatlardaki savuı1ma ve iç hatlar, sefer ve 
muharebelerde taarruza ve dış hatlara dönüşecektir. ilerleyen bir düş
man koluyla ya da daha doğrusu, ilerleyen bütün düşman kollarıyla 
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baş etmenin yolu budur. Y ukarıda tartışılan sonuçların her ikisi de, 
düşmanın sayıca küçük, bizim ise sayıca büyük olduğumuz ger
çeğinden çıkmaktadır. Üstelik, düşman kuvvetleri sayıca küçük ol
duğu halde silah ve eğitim bakımından güçlüyken, biz büyük ol
duğumuz halde zayıfız (silah ve eğitim bakımından, ama moral ba
kımından değil) ve bu yüzden seferlerde ve muharebelerde sadece kü
çük kuvvetlere karşı büyük kuvvetler kullanmak ve iç hatlara karşı dış 
hatlar üzerinden hareket etmekle kalmamalı, aynı zamanda çabuk so
nuç almayı amaçlayan bir siyaset izlemeliyiz. Genel olarak çabuk so
nuca ulaşabilmek için, duran değil hareket halinde olan düşmana sal
dıı ıııalıyız. Düşmanın mutlaka geçeceği bir hat boyunca büyük bir 
kuvveti önceden yığarak gizlemeli ve düşman hareket halindeyken 
birdenbire ilerleyerek daha neye uğradığını anlamasına fırsat bı
rakmadan onu kuşatarak saldıııııalı ve böylece muharebeyi bir an önce 
sonuçlandıııııalıyız. İyi savaştığımız takdirde, düşman kuvvetinin tü
münü ya da büyük bir kısmını ya da belli bir kısmını yok edebiliriz, 
hatta o kadar iyi savaşmasak bile, gene de düşmanı ağır kayıplara uğ
ratabiliriz. Bu, vereceğimiz bütün muharebeler için geçerlidir. Her ay 
Pinsingguan ya da Tayercuang'daki gibi oldukça büyük bir zafer ka
ı.anabilirsek, bu bile düşmanın moralini önemli ölçüde bozar, kendi 
kuvvetlerimizin moralini yükseltir ve uluslararası desteği harekete ge
çirir. Dolayısıyla. bizim stratejik uzun süreli savaşımız, muharebe ala
nında çabuk sonuçlu muharebelere dönüşmektedir. Düşmanın stratejik 
çabuk sonuçlu savaşı, düşman birçok seferlerde ve muharebelerde ye
nilgiye uğratıldıktan sonra, kaçınılmaz olarak uzun süreli bir savaşa 
dönüşecektir. 

75.  Kısacası . yukarıda sözü edilen seferlerde ve muharebelerde ha
rekat ilkesi, bir <<dış hatlarda çabuk sonuçlu taarruz savaşı>> ilkesidir. 
Bu, bizim << İÇ hatlarda uzun süreli savunma savaşı>> stratejik ilkemizin 
tam karşıtıdır. ama gene de bu stratejinin uygulanabilmesi için V37.
gcçilmez ilkedir. Direnme Savaşı'nın başında olduğu gibi şimdi de. se
ferler ve muharebeler içinde <<İÇ hatlarda uzun süreli savu11ma savaşı>> 
ilkesini kullanacak olsak, bu. düşmanın küçük. bizim ise büyük ve 
düşmanın güçlü, bizim ise zayıf olduğumuz duruma tamamen ters dü
şer; bu durumda stratejik hedefimiz olan uzun süreli savaşa hiçbir 1..a-

, 
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man ulaşamayız ve düşman tarafından yenilgiye uğratılınz. Bu yüzden 
biz her zaman, bütün ülkedeki kuvvetlerin birkaç büyük sahra ordusu 
halinde örgütlenmesini ve her birinin (iki, üç ya da dört misli güce sa
hip olmak koşuluyla) düşmanın sahra ordularından birinin karşısına 
çıkarılmasını savunmuşuzdur. Böylelikle yukarıda ana hatlarıyla an
latılan ilkeye uygun olarak, düşmanın, geniş savaş alanları içersi11de 
sürekli bir şekilde uğraştınlması mümkün olacaktır. Bu <<dış hatlarda 
çabuk sonuçlu taarruz savaşı>> ilkesi, gerilla savaşında olduğu gibi dü
zenli ordu savaşında da uygulanabilir ve uygulanmalıdır. Bu, savaşın 
yalnız belli bir aşaması için değil bütün süreci için geçerlidir. Stratejik 
karşı-taarruz aşamasında, teknik yönden daha iyi donatıldığımız ve ar
tık güçlüye karşı savaşan güçsüz olmaktan çıktığımız zaman, dış lıat
larda verilen çabuk sonuçlu taaııuz muharebelerinde daha çok sayıda 
kuvvet kullanmaya devam edersek, daha da etkili bir şekilde ve büyük 
çapta esir ve ganimet ele geçirebiliriz. örneğin, bir motorize düşman 
tümenine karşı iki, üç ya da dört motorize tümen kullanırsak, onu yok 
edebileceğimizden daha da emin oluruz. Birkaç iri yan adamıı1. bir 
adamı dövebilmesi akla yakın bir şeydir. 

76. Eğer bir muharebe alanında <<dış hatlarda çabuk sonuçlu ta
arruz savaş>>ını kararlılıkla uygularsak, o muharebe alanındaki güçler 
dengesini değiştiııııekle kalmaz, aynı zamanda genel durumu da gi
derek değiştiııııiş oluruz. Muharebe meydanında biz taaııuzda. düş
man ise savunmada olacaktır. Biz dış hatlarda daha çok sayıda kuvvet 
kullanırken. düşman iç hat larda daha az sayıda kuvvet kullanıyor ola
cak ve biz çabuk sonuca ulaşmaya çalışırken, düşman bütün çabasına 
karşın takviye gelmesi umuduyla muharebeyi uzatamayacaktır. Bütüıı 
bu ııedenlerle. düşmanın durumu güçlüden zay.ıfa dönüşecek. üstün ol
maktan çıkıp. zayıf duruma düşecek: öte yaı1dan bizim kuv
vetlerimizin durumu zayıftan güçlüye dönüşecek. zayıf durumdayken 
üstün duruma geçecektir. Böyle birçok muzaffer muharebe verdikten 
sonra düşman ile aramızdaki genel durum değişecektir. Yaıı i. dış hat
larda çabuk soııuçlu taarruz savaşı yoluyla birçok muharebe alaı11ııda 
kazandığımız zaferlerin biriken etkisi sayesinde. zamaı1la keı1dimizi 
güçlendirecek ve düşmanı zayıflatacağız. Bu da kaçınılmaz olarak ge
nel güç dengesini etkileyecek ve bu deı1gede değişikliklere yol aça-
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caktır. Bu gerçekleştiğinde, lehimize olan başka etkenler ve düşman 
kampındaki değişiklikler ile elverişli bir uluslararası durumun ortaya 
çıkması. bir bütün olarak düşmanla aramızdaki durumu önce eşit hale 
getirecek, sonra da bizim üstünlüğümüzü sağlayacaktır. İşte o zaman 
karşı-taaııuza geçip düşmanı ülkeden kovmanın zamanı gelmiş ola
caktır. 

77. Savaş bir güç denemesidir. ama güçlerin başlangıçtaki durumu 
savaş süreci içinde değişir. Burada belirleyici etken öznel çabadır: Da
ha çok zafer kazanmak ve daha az hata yapmak. Nesnel etkenler böyle 
bir değişikliği mümkün kılar, ama bu olanağı gerçekliğe dö
nüştürebilmek için hem doğru siyaset, hem de öznel çaba şarttır. Öz
nel etken o zaman belirleyici rolü oynar. 

İnisiyatir, Esneklik ve Planlama 
78. Yukarıda da belirtildiği gibi. dış hatlardaki çabuk sonuçlu ta

arruz seferleri ve muharebelerinde canalıcı nokta <<taaı ı uz>>dur; <<dış 
hatlar>> ıaarıuzun alanını belirtir. <<çabuk sonuç>> da süresini. Do
layısıyla <<dış hatlarda çabuk sonuçlu ıaaııuz savaşı>> terimi ortaya çı
kar. Bu, uzun süreli bir savaş için en iyi ilkedir ve aynı zamanda ha
reketli savaş adıyla bilinen savaşın da ilkesidir. Ancak inisiyatif, es
neklik ve planlama olmaksızın bu uygulaııamaz. Şimdi bu üç sorunu 
iııceleyelim. 

79. Daha önce insanın biliııçl i  dinamik rolünü tartıştığımıza göre, 
ne diye yeniden inisiyatiften söz ediyoruz? Bilinçli dinamik rol der
ken. biliııçli eylem ve çabadan. insanı öbür varlıklardan ayıran bir 
özellikten söz ediyoruz ve bu insan özelliği . kendini en güçlü bi
çimiyle savaşta ortaya koyar. Bütün bunlar daha önce ele alınmıştı. 
Burada inisiya1ifte11 kastedilen. bir ordunun hareket serbestisiııin zorla 
yok edilmesiı1de11 farklı bir şey 01311, bir ordunun hareket serbestisidir. 
Hareket serbcstisi bir orduııun canıdır ve bir kez elden gitti mi. ordu 
yenilgiye ya da yok olmaya yaklaşmış demektir. Bir askerin silahının 
elinden alınması pasif bir durumda kalmaya zorlaııarak hareket ser
bestisini yitiı ıııesinin sonucudur. Ayııı şey bir ordunun yenilgisi için 
de geçerlidir. Bu yüzden. savaşta her iki taraf da inisiyatifi ele ge
çinnek ve pasif duruma düşmekten kaçııımak için ellerinden gelen her 
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şeyi yaparlar. Savunduğumuz, dış hatlarda çabuk sonuçlu ıaaııuz sa
vaşının ve bunun gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan esneklik ve 
planlamanın amacının inisiyatifi ele geçiııııek ve böylelikle düşmanı 
pasif bir durumda kalmaya zorlayarak, kendimizi korumak ve düş
manı yok etmek hedefine varmak olduğu söylenebilir. Ama inisiyatif 
ya da pasiflik, bir savaşı yürütme yeteneği bakımından üstünlükten ya 
da zayıflıktan ayrı tutulamaz. Dolayısıyla bir savaşın öznel yö
netiminin doğruluğu ya da yanlışlığından da ayn tutulamaz. Bunuı1 
yanı sıra inisiyatif kazanmak ve düşmanı pasif durumda kalmaya zor
lamak için düşmanın yanlış fikirlerinden ve hazırlıksız oluşundan ya
rarlanmak sorunu ortaya çıkar. Bu noktalar aşağıda tahlil edilmiştir. 

80. inisiyatif, savaşı yürütme yeteneği bakımından üstünlükten ay
n tutulamaz; öte yandan pasiflik de, savaşı yürütme yeteneği ba
kımından zayıflıktan ayn tutulamaz. Böyle bir üstünlük ya da zayıflık, 
inisiyatifin ya da pasifliğin nesnel temelidir. Stratejik inisiyatifin stra
tejik taaııuz yoluyla daha iyi korunabileceği ve kullanılabileceği do
ğaldır; ama her yerde ve her zaman inisiyatifi elde tutmak, yani mut
lak inisiyatife sahip olmak, ancak mutlak zayıflığa karşı mutlak üs
tünlük sağlandığı zaman mümkündür. Güçlü kuvvetli bir adam sakat 
birisi ile güreştiği zaman mutlak inisiyatife sahiptir. Eğer Japonya çö
zülmez çelişmeler içinde olmasaydı. örneğin bir seferde birkaç milyon 
ya da on milyonluk dev bir kuvveti bir araya toplayabilseydi, mali 
kaynaklan şimdikinin birkaç katı olsaydı, kendi halkından ve başka 
ülkelerdeı1 muhalefetle karşılaşmasa ve Çin halkının bir ölüm kalım 
direnişine geçmesine yol açacak barbarca siyasetler izlemeseydi. mut
lak üstünlüğe sahip olur ve her zaman ve her yerde mutlak iııisiyatifi 
elinde tutabilirdi . Tarihte böyle bir mutlak üstünlüğe bir savaşın ya da 
seferin ilk aşamalarında pek eı1der rastlanır, çoğuıılukla savaşı11 so
nuna doğru ortaya çıkar. Örneğin. Almanya'nın Birinci Dünya Sa
vaşı'nda teslim oluşunun arifesinde, itilaf devletleri mutlak üstünlüğe 
sahip duruma. Almanya ise mutlak olarak zayıf duruma gelmişti; böy
lece Almaı1ya yenilgiye uğratıldı ve itilaf devletleri muzaffer oldu. 
Bu. bir savaşın sonuı1a doğru ortaya çıkan mutlak üstünlüğün ve za
yıflığın bir örneğidir. Gene Tayercuang'daki Çiı1 zaferinin arifesinde. 
bizim birliklerimiz bir mutlak üstünlük durumuna ulaşırken, oradaki 
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tecrit edilmiş Japon kuvvetleri zorlu bir mücadelenin sonunda mutlak 
olarak zayıf duruma düşürülmüştü; böylece düşman yenilgiye uğ
ratıldı ve biz muzaffer olduk. Bu da, bir seferin sonuna doğru ortaya 
çıkan mutlak üstünlüğün ve zayıflığın bir örneğidir. Bir savaş ya da 
bir sefer, göreli üstünlük ya da eşitlikle sonuçlanabilir; o zaman sa
vaşta uzlaşma ya da seferde denge durumu ortaya çıkar. Ama çoğu za
man, zaferi ya da yenilgiyi belirleyen, mutlak üstünlük ve 1..ayıflıktır. 
Bütün bunlar bir savaşın ya da seferin sonu için geçerlidir, başlangıcı 
için değil. Çin-Japon savaşının, Japonya'nın mutlak olarak zayıf du
ruma düşmesi ve yenilgiye uğratılması ve Çin'in mutlak üstünlüğe sa
hip duruma gelmesi ve zaferi kazanması ile sonuçlanacağı daha şim
diden söylenebilir. Ama bugünkü durumda üstünlük de, zayıflık da 
her iki taraf için mutlak değil, görelidir. Japonya, askeri. ekonomik. si
yasi ve örgütsel gücünün sağladığı avantajlar sayesinde, askeri, siyac;i, 
ekonomik ve örgütsel bakımdan zayıf olan bize karşı üstünlük sağ
lamıştır ve inisiyatifinin temelini oluşturan da budur. Ama askeri alan
daki ve başka alanlardaki gücü sayıca büyük olmadığı ve daha birçok 
dezavantajları olduğuna göre üstün durumu kendi çelişmeleri ta
rafından zayıflatılmaktadır. Çin'i istila etmesi üzerine üstün durumu 
daha da zayıflamıştır; çünkü bizim geniş toprakları mız. büyük nü
fusumuz, çok sayıda askerimiz ve milletçe kararlı direnişimizle kar
şılaşmış bulunmaktadır. Dolayısıyla Japonya'nın genel durumu ancak 
bir göreli üstünlük durumudur ve böylelikle sınırlanan inisiyatifi kul
lanma ve koruma yeteneği de aynı şekilde göreli bir hal almıştır. Çin'e 
gelince, gücünün zayıflığından ötürü stratejik olarak az çok pasif bir 
durumda kaldığı halde gene de topraklan. nüfusu ve askerleri açı
sından sayıca üstün durumdadır ve halkının. ordusunun morali ve on
ların düşmana karşı duydukları yurtsever nefret açısından da üstündür. 
Bu üstünlük, kendi lehine olan başka şeylerle birlikte. askeri , eko
nomik ve başka güçler bakımından zayıflığının derecesini azaltmakta 
ve bunu göreli bir stratejik zayıflık durumuna dönüştüı ıııektedir. Bu, 
ayııı 1..amanda, Çin'in pasifliğinin derecesini de azaltmakta ve do
kıyısıyla stratejik durumu, sadece göreli bir pasiflik durumu ol
maktadır. Ne var ki, her türlü pasiflik bir dezavantajdır ve insan bun
dan kurtulmak için çok çaba göstermelidir. Askeri açıdan. bunu yap-
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manın yolu, dış hatlarda çabuk sonuçlu taarruz savaşı veııııede ısrar 
etmek, düşmanı11 gerisinde gerilla savaşı başlatmak ve böylece birçok 
hareketli savaş ve gerilla savaşı seferlerinde ezici bir yerel üstünlük ve 
inisiyatif sağlamaktır. Böyle birçok seferdeki yerel üstünlük ve yerel 
inisiyatif yoluyla. adım adım stratejik üstünlük ve stratejik inisiyatif 
yaratabilir ve kendimizi stratejik zayıflığımızdan ve pasifliğimizden 
kurtarabiliriz. İnisiyatif ile pasiflik. üstüı1lük ile zayıflık arasınd.1ki 
karşılıklı ilişki böyledir. 

8 l .  Bundan. inisiyatif ya da pa.5iflik ile bir savaşın öznel yönetimi 
arasındaki ilişkiyi de anlayabiliriz. Daha önce de açıklandığı gibi. gö
reli stratejik zayıflık ve pasifliğimizdeı1 kurtulmak mümkündür ve bu
nu yapmaı1ın yöntemi. birçok seferde yerel üstünlük ve inisiyatif sağ
layarak düşma11ı yerel inisiyatif ve üstüı1lükten yoksun kılmak ve 011u 
zayıf ve pasif bir duruma düşüı 111ektir. Bu yerel başarılar birikerek bi
zim için bir stratejik üstünlük ve i11isiyatif ve düşman için ise stratejik 
zayıflık ve pasiflik haline gelecektir. Böyle bir değişiklik. doğru öznel 
yöı1etime bağlıdır. Neden? Çüı1kü biz üstüı1lük ve inisiyatif peşinde 
koşarken. düşman da ayııı şeyi yapmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 
savaş. birbiriyle savaşan orduların komutanlarının askeri güçler ve 
mali kaynaklar gibi maddi koşullar temelinde yürüttükleri üstünlük ve 
i11isiyatif mücadelesinde onların özı1el yete11eklerinin bir mü
cadelesidir. Bu mücadeleden biri muzaffer öteki ise yenik çıkar; nes
nel maddi koşul lardaki farklılığı bir yana bırakırsak. mu1,affer <>lan. 
ba�ansını kaçınılmaz olarak doğru öznel yönetime borçlu olacak. ye
nik düşen ise kötü öznel yönetim yüzündeı1 yenilgiye uğramış ola
c:.tktır. Savaş olgusunun başka herhangi bir toplumsal olgudaı1 daha 
z<>r aıılaşılır ve dal1a az kesiı1lik taşıyan bir şey olduğunu. başka bir 
deyişle. daha geniş ölçüde <<bir ola'iılık>> sorunu olduğunu kabul edi
yoruz. Ne var ki, savaş hiçbir zaman doğaüstü değil, zorunluluğuı1 
hükmettiği dünyevi bir süreç tir. İşte bu yüzden. Sun Vu Zu'nun 
<<Düşmanı ve kendini ıa11ırsaı1 yenilgi tehlikesi olmaksızı11 yüzlerce sa
vaş verebilirsiı1>>20 sözü bugün de bilimsel doğruluğuııu korumaktadır. 
Hat:.tlar. düşman ve kendimiz hakkındaki bilgisizliğimizden doğar ve 
üstelik savaşın kendine özgü niteliği. birçok durumda her iki taraf 

20. Sıın Zıı, Üçüncü Bölüm. « Saldın Sıraıejisi» 
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hakkında tam bilgiye sahip olmayı olanaksız kılar. Dolayısıyla askeri 
koşullar ve harekatlar konusunda belirsizlik doğar ve bu yüzden ha
talar ve yenilgiler ortaya çıkar. Ama bir savaştaki durum ve hamleler 
ne olursa olsun, insan onların genel yönlerini ve temel noktalarını bi
lebilir. Bir komutanın ilk olarak her türlü istihbarat aracılığıyla, daha 
sonra da akıllıca sonuçlar çıkararak ve yorumlar yaparak, hataları 
azaltması ve genel olarak doğru bir yönetimi sağlaması mümkündür. 
<<Genel olarak doğru yönetim>>le silahlanarak, daha çok muharebe ka
zanabilir, zayıflığımızı üstünlüğe, pasifliğimizi de inisiyatife dö
nüştürebiliriz. İnisiyatif ya da pasifliğin, bir savaşın doğru ya da yanlış 
öznel yönetimine bağlı olması işte bu şekildedir. 

82. Büyük ve güçlü orduların uğradığı yenilgilere ve küçük ve za
yıf orduların kazandığı zaferlere baktığımızda, yanlış öznel yönetimin, 
üstünlüğü ve inisiyatifi zayıflığa ve pasifliğe dönüştürebileceği, doğru 
öznel yönetimin ise tersine bir değişmeye yol açabileceği tezi, daha da 
ikna edici olmaktadır. Çin tarihinde ve başka ülkelerin tarihinde böyle 
birçok örnek vardır. Çin'deki örnekler: Zin ile Cu devletleri arasındaki 

21 .  Bugün Şandung Eyaletinin Cuanceng ilinin güneybatısında yer alan Cengpu, MÔ 
632 yılında Zin devleti ile Çu devleti arasındaki büyük bir savaşa sahne olmuştu. Sa
vaşın başında Çu birlikleri üstünlüğü ele geçirdiler. Ama Zin birlikleri, 90 /i kadar geri 
çekildikten sonra, Çu birliklerinin zayıf noktalan olan sağ ve sol kanatlannı hedef al
dılar ve onlan ağır bir yenilgiye uğranılar. 
22. Bugün, Hennan Eyaletinin Cenggao ilinin kuzeybatısında yer alan eski Cenggao ka
sabası, büyük askeri' önem taşıyordu. Mô 203'te Han Kralı Llu Bang ile Çu Kralı Siang 
Yu arasındaki savaşlara sahne olmuştu. Ok başta Siang Yu, Singyang'ı ve Cinggao'yu 
ele geçirdi ve Liu Bang'ın askerleri neredeyse bozguna uğradılar. Liu Bang uygun bir 
fırsat kolladı ve Siang Yu'nun birlikleri Zeşuy Iııııağı'run tam onasındayken üstlerine 
saldırdı, oıtlan yerle bir etti ve Cenggao'yu geri aldı. 
23. Mô 204'te, Han devletinin generallerinden Han Sin. askerlerini Cingsing'de Cao Si
eh'e karşı büyük bir muharebeye soktu. Cao Sieh'in 200 bin mevcudu olduğu söylenen 
ordusu, Han Sin'in ordusunun birkaç katıydı. Han Sin, birliklerinin sırtını bir ınnağa 
verdinerek onlan kahramanca bir çarpışmaya soktu ve aynı zamanda bazı birliklerini 
de, düşmanın zayıf olan gerisine saldıııııak ve işgal.etmek üzere ayırdı. Cao Sieh'in kıs
kaca alınan birlikleri tam bir bozguna uğradı. 
24. Bugünkü Honan Eyaletinin Y esien ilinin kuzeyindeki .eski Kunyang kasabası, MS 
23 yılında Doğu Han lfanedanının kurucusu Liu Siu'nun Sin Hanedanı lmparatoru Vang 
Mang'ın birliklerini bozguna uğrattığı yerdi. İki tarafın kuvvetleri arasında sayıca ola
ğanüstü bir fark vardı. Llu Siu'nun kuvvetlerinin toplamı 8-9 bin arasındayken, Vang 
Mang'ın kuvvetlerinin toplamı 400 bini buluyordu. Ama Vang Mang'ın düşmanı kü
çümseyen Vang Sun ve Vang Yi adlı generallerinin ilunalkarlığından yararlanan Liu 
Siu, sadece 3 bin seçme askerle Vang Mang'ın ana kuvvetlerini bç>zguna uğrattı. Llu Siu 
bu zaferin ardından düşman birliklerinin geri kalan kısmını da yok etti. 
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Çengpu Muharebesi2 1 , Cu ile Han devletleri arasındaki Cenggao Mu
harebesi22, Han Sin'in Çao ordularını yenilgiye uğrattığı mu
harebe23, Sin ile Han devletleri arasındaki Kunyang Muharebesi24, 
Yuan Şao ile Cao Cao arasındaki Guandu Muharebesi25, Vu ile 
Vey devletleri arasındaki Cibi m uharebesi26, Vu ile Şu devletleri 
arasındaki Yiling Muharebesi227, Çin ile Zin devletleri arasındaki 
Feyşuy Muharebesi28 vb. yurtdışındaki örnekler arasında, Na
polyon'un seferlerinin büyük bir kısmı ile Ekim Devrimi'nden sonra 
Sovyetler Birliği'ndeki iç savaş vardır. Bütün bu örneklerde zafer bü
yük devletlere karşı küçük devletler, üstün kuvvetlere karşı zayıf kuv
vetler tarafından kazanılmıştı. Bu durumların her birinde düşmanın 
yerel zayıflığı ve pasifliğine karşı kendi yerel üstünlüğünü ve ini-

25. Bugünkü Honan Eyaletinin Cungmu ilinin kuzeydoğusundaki Guandu, MS 200 yı
lında Cao Cao ile Y•ı•n Şao'nun orduları arasındaki savaşa sahne olmuştu. Yuan Şao 
100 bin kişilik bir orduya sahipti. Buna karşılık, Cao Cao'nun zayıf bir kuvveti vardı ve 
yeterli erzaktan yoksundu. Ama Cao Cao, Yuan Şao'nım düşn1anı kü�seyen bir
liklerinin uyanık davranmamalanndan yararlanarak çabuk hareket edebilen askerleriyle 
beklenmedik bir saldın düı:enledi ve düşmanın erzağını aıeşe verdi. Yııan Şao'nun or
dusu daııııadağın oldu ve tüm ana kuvveti yok edildi. 
26. Vu devleti Sun Çııan tarafından, Vey devleti de Cao Cao tarafından yönetiliyordu. 
Cibi, Yangze lııııağı'nın güneybatısında, Helıey Eyaleti'ndeki Ciayu'nım ku
zeydoğusunda yer almaktadır. MS 208 yılında Cao Cao, kendisinin 800 bin kişilik ol
duğunu söylediği. 500 bin ki�ilik bir orduyla Sım Cuan'a karşı bir saldın başlauı. Bunun 
üı:erine, Cao Cao'nun düşmanı Liu Bey ile ittifak kuran Sun C•ıan 30 bin kişilik bir kuv
vet topladı. Cao Cao'nun ordusunun salgın hastalıktan kırıldığını ve su üzerinde hareket 
etmeye alışkın olmadığını bilen Sun Cııan ve Liu Bey'in müttefık kuvvetleri, Cao 
Cao'nun donanmasını ateşe verdiler ve ordusunu imha ettiler. 
27. Bugünkü Hulıey Eyaleti'ndek.i lcang'ın doğusuna düşen Yiling, MS 222'de, Vu dev
letinin bir generali olan Lu Sun'un, Şu devletinin hiikiimdan Liu Bey'in ordusunu ye
nilgiye uğrattığı yerdi. Savaşın başında Liu Bey'in birlikleri an arda zafer kazandılar ve 
Vu devletinin topraklarına 500-600 li kadar girerek, Yiling'e kadar geldiler. Yiling'i sa
vunan Lu Sun, Liu Bey «çileden çıkıncaya ve askerleri yorgunluktan biılcin düşüp mo
ralleri bozuluncaya» kadar yedi ayı aşkın bir süre muharebeye giııııekten kaçındı. On
dan sonra da, çadırlannı ateşe veııııek için elverişli bir rüzgardan yararlanarak Liu 
Bey'in birliklerini yok etti. 
28. Doğu Zin Hanedan ının bir generali olan Sieh Suan MS 383'te Çin devletinin hü
kümdarı Fu Cien'i Aıihuy Eyaleti'ndeki Feyşuy lııııağı'nda yenilgiye uğrattı. Fu Cien'in 
(ı()() bini aşkın piyade, 270 bin kişilik süvari ve 30 bini aşkın muhafız askerine karşılık, 
Doğu Zin tarafının kara ve ırmak kuvvetlerinin toplamı sadece 80 bin idi. Ordular Fey
şuy lı ıııağı'nın iki yakasına karşılıklı mevzilendiklerinde, Sieh Suan, düşman bir
liklerinin kendilerine olan aşın güvenlerinden ve kendini beğenmişliklerinden ya
rarlanarak, Doğu Zin birliklerinin ırmağı geçmeleri ve savaşa girişebilmeleri için Fu Ci
en'den birliklerini geri kaydıııııasını istedi. Fu Cien razı oldu, ama geri çekilme emrini 
verdiğinde birlikleri paniğe kapıldılar ve onlan durdııııııak mümkün olmadı. Bu fırsatı 
kaçıııııayan Doğu Zin birlikleri ırmağı aştılar, taamıza geçtiler ve düşmanı ezdiler. 
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siyatifini koyan daha zayıf taraf, önce düşmanı ağır bir yenilgiye uğ
ratmış ve sonra düşmanın geri kalan kuvvetlerinin üzerine yürüyerek 
onları teker teker ezmiş, böylece bir bütün olarak durumu bir üstünlük 
ve inisiyatif durumuna dönüştürmüştür. İlk başta üstün olan ve ini
siyatifi elinde bulunduran düşmanın durumu ise tersine gitmiştir; öz
nel hatalar ve iç çelişmeler yüzünden, zaman zaman, geçici bir üs
tünlüğe ve inisiyatife sahip olduğu çok iyi ya da görece iyi bir durumu 
kaybettiği ve ordusuz bir general ya da krallığı olmayan bir kral haline 
dönüştüğü olmuştur. Böylece, bir savaşı yürütme yeteneği bakımından 
üstünlüğün ya da zayıflığın inisiyatifi ya da pasifliği belirleyen nesnel 
temel olduğu, ancak bunun doğrudan doğruya inisiyatifin ya da pa
sifliğin kendisi olmadığı görülebilir; gerçek inisiyatif ya da pasiflik, 
ancak bir mücadele ile, yeteneklerin mücadelesi ile ortaya çıkabilir. 
Bu mücadele içinde doğru öznel yönetim, zayıflığı üstünlüğe ve pa
sifliği inisiyatife dönüştürebilir; aynı şekilde, yanlış öznel yönetim de 
bunun tam tersine yol açabilir. Her yönetici hanedanın devrimci or
dular tarafından yenilgiye uğratılmış olması gerçeği, sadece bazı ba
kımlardan üstün olmanın, nihai zafer şöyle dursun, inisiyatifi bile gü
vence altına almadığını gösterir. Zayıf olan taraf, gerçek koşullara uy
gun olarak göstereceği etkin öznel çabalarıyla belli koşullan sağlamak 
yoluyla inisiyatifi ve zaferi üstün olan tarafın elinden koparıp alabilir. 

83. Düşman hakkında yanlış fikirlere sahip olmak ve hazırlıksız 
yakalanmak, üstünlüğü ve inisiyatifi kaybetmek anlamına gelebilir. 
Dolayısıyla, düşmanda kasıtlı olarak yanlış fikirlerin doğmasını sağ
lamak, ondan sonra da onu beklenmedik hücumlarla yüz yüze bı
rakmak, üstünlüğü kazanmanın ve inisiyatifi ele geçiııııenin ger
çekten önemli iki yoludur. Yanlış fikirler nelerdir? <<Bagun Da-

lış fikirlere bir örnektir. <<Doğudan saldırır gibi yapıp batıdan sal
duıııak>> da düşmanda yanlış fikirlerin yaratılmasının bir yoludur. 

29. MS 383'ıe Çin devletinin hükümdan Fu Cien, Zin birliklerini küçümsedi ve üst
lerine saldırdı. Zin birlikleri düşmanın ileri birliklerini Anhuy Eyaleti'nin Şuyang ilin
deki Locien'de bozguna uğrattı ve karadan ve ıııııaktan ilerledi. Şuyang şehrinin sur
Ianna çıkan Fu Cien, Zin birliklerinin kusursuz mevzilenişini gönlü ve Bagung Da: 
ğı'ndaki ağaç ve çalılan düşman askeri sanarak düşmanın gücü karşısında korkuya ka
pıldı. 
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Kitle desteği. haberlerin sızmasını önleyecek kadar iyi olduğu zaman, 
çeşitli hilelere başvurup düşmanı bir yanlış değerlendirıııeler ve yanlış 
hareketler batağına sürükleyerek üstünlüğünü ve inisiyatifini yi
tirı:nesini sağlamak. çoğu zaman mümkündür. <<Savaşta aldatmacanın 
fazlası zarar vermez>> sözünün anlamı bundan başka bir şey değildir. 
<<Hazırlıksız yakalanmak>> ne demektir? Hazırlıksız olmak demektir. 
Hazırlıklı olmadan sahip olunan üstünlük, gerçek üstünlük değildir ve 
o zaman inisiyatif diye bir şey de olmaz. Bu noktayı kavradıktan son
ra. zayıf olduğu halde hazırlıklı olan bir kuvvet, çoğu zaman üstün bir 
düşmanı ani bir baskınla yenilgiye uğratabilir. Hareket halinde olan 
bir düşmana saldıııııanın kolay olduğunu söylememiz, onun uyanık ol
maması, yani hazırlıksız olmasından ötürüdür. Bu iki nokta. yani düş
manda yanlış fikirler yaratmak ve ani baskınlar veııııek, savaşın be
lirsiz yönlerini düşmana aktarırken kendimiz için mümkün olan en bü
yük kesinliği sağlamak ve dolayısıyla üstünlüğü, inisiyatifi ve zaferi 
kazanmak anlamına gelir. Kitlelerin kusursuz bir biçimde ör
gütlenmesi. bütün bunların gerçekleştirilebilmesinin önkoşuludur. Bu 
yüzdeıı . düşmana karşı olan herkesi uyand11ıııak ve son kişiye kadar 
silahlanmalarını. düşmana karşı geniş çapta akınlara girişmelerini ve 
aynı zamanda haberlerin sızmasını önlemelerini ve kendi kuv
vetlerimiz önünde bir paravana oluştuııııalarını sağlamak son derece 
önemlidir. Böylece, dü�man bizim güçlerimizin nereden ve ne zaman 
saldıracağı konusunda bilgi sahibi olamayacak ve onun yanlış fıkirlere 
kapılma<>ı ve hazırlıksız kalması için nesnel bir temel yaratılacaktır. 
Tt>prak Devrimi Savaşı döneminde, zayıf ve küçük Çin Kızıl Or
dusu'nuıı birçok muharebe kazanabilmiş olması. büyük ölçüde. ör
gütlü ve silahlı halk kitleleri sayesindedir. Mantıki olarak. milli bir sa
vaşın bir toprak devrimi savaşından daha geniş hir kitle desteği ka
zanması gerekir. Ne var ki. geçmişteki hataıar3° sonucu, halle ör
gütlenmemiş bir durumdadır. davaya hizmet etmek için hemen ka
zanılması olanağı yoktur ve hatta kimi zaman düşman tarafındaıı bile 

• 

30. Mao Zedung yoldaş burada, Çan Kayşek ve Vang Çingvey'in. 1927'de Guomindang 
ile Komünist Panisinin birinci nıilli demokratik birleşik cephesine ihanet ettikten sonra, 
halka karşı on yıllık bir savaş başlaımalannı ve böylelikle Çin halkının geniş çapla ör
gütlenmesini olanaksız kılmalarını kastediyor. Bundan, Çan Kayşek yönetimindeki 
Guomindang gericileri sorumludur. 
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kullanılabilmektedir. Halkın kararlı bir şekilde büyük ölçüde seferber 
edilmesi, savaşın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak tükenmez kaynaklan 

• • 

sağlamanın tek yoludur. Ustelik, bu, düşmanı yanıltmak ve onu ha-
zırlıksız yakalamak yolundaki taktiklerimizi gerçekleştirmede de mut-

' 

laka çok önemli bir rol oynayacaktır. Biz, Sung Dükü Siang değiliz ve 
onun ahmakça ahiakına3 1 da ihtiyacımız yoktur. Zaferi kazanabilmek 
için düşmanın gözlerini ve kulaklarını kapatarak, onu kör ve sağır et
mek için elimizden gelen her şeyi yapmalı ve komutanlarının ka
falarında karışıklık yaratarak onların dikkatini dağıtmalıyız. Yukarıda 
sözü edilen şeyler, inisiyatif ya da pasifliğin, savaşın öznel yönetimine 
ne şekilde bağlı olduğunu göstermektedir. Böyle bir öznel yönetim, 
Japonya'nın yenilgiye uğratılması için zorunludur. 

84. Şimdiye kadar Japonya, kendi askeri gücü sayesinde ve bizim 
geçmişte ve şimdi işlediğimiz öznel hatalardan yararlanarak, kendi ta
arruz aşamasında inisiyatifi üç aşağı beş yukarı elinde bu
lunduruyordu. Ama kendi içinde taşıdığı birçok dezavantaj, savaş sü
reci içinde kendisinin de işlediği öznel hatalar (daha ilerde bunlardan 
ayrıntılı olarak söz edeceğiz) ve bunun yanı sıra bizim avantajlarımız 
yüzünden, inisiyatifi büyük ölçüde azalmaktadır. Düşmanın Ta
yercuang'daki yenilgisi ve Şensi'de başına gelenler, bunu açıkça gös
teı ıııektedir. Düşmanın gerisindeki gerilla savaşının geniş çapta ge
lişmesi, işgal ettiği alanlardaki garnizonlarını tamamıyla pasif bir du
ruma getiı111iştir. Stratejik olarak hfila taaıııız durumunda olduğu ve 
hfila inisiyatifi elinde bulundurduğu halde, stratejik taaııuzu sona er
diği zaman inisiyatifi de sona erecektir. Düşmanın inisiyatifi elinde tu
tamayacak olmasının birinci nedeni, askeri birliklerinin azlığı yü
zünden taaııuzunu sonsuza dek sürdürmesinin mümkün olmamasıdır. 
Bizim seferlerdeki taarruz savaşımız ve düşman hatları gerisindeki ge-

3 1 .  Sung Dükü Siang nkbahar ve Sonbahar Çağında hükümdarlık etli. MÔ 638 yılında 
Sung devleti güçlü Çu devlet iyle savaştı. Çu kuvvetleri daha ıııııağı geçerken Swıg bir
likleri muharebe düzenine giııııişlerdi. Sung subaylanndan biri, Çu kuvvetleri sayıca üs
tün olduğu için saldırıya geçmenin lam zamanı olduğwıu söyledi. Ama Dük, «Hayır, 
efendi insan hiçbir zaman hazırlıksız birine saldıııııaz>> dedi. Çu kuvvetlerinin ıııııağı 
geçtikleri. ama muharebe düzenine henüz giııııedikleri bir sırada, subay gene derhal hü
cuma geçilmesini önerdi. Ve Dük bir kere daha, «Hayır, efendi insan muharebe dü
zenine ıam olarak girmemiş bir orduya saldıııııaz>> dedi. Dük ancak Çu birlikleri bütün 
hazırlıklarını ıamamladıktan sonra saldın emrini verdi. Sonuç olarak, Sung birlikleri fe
ci bir bozguna uğradı ve Dük'ün kendisi de yaralandı. 
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rilla savaşımız, başka birçok etkenle birlikte, düşmanın taaııuzunu 
belli bir noktada durduracak olmasının ve inisiyatifi elinde tu
tamayacak olmasının ikinci nedenidir. Sovyetler Birliği'nin varlığı ve 
uluslararası durumdaki değişiklikler ise üçüncü nedeni oluş
tuı ıııaktadır. Böylece, düşmanın inisiyatifinin sınırlı olduğu ve kı
rılabileceği görülebilir. Eğer Çin. askeri harekatlarda, esas kuvvetleri 
aracılığıyla sefer ve muharebelerde taaı ı uz savaşını sürdürebilir, düş
manın gerisinde gerilla savaşını etkin bir şekilde geliştirebilir ve halkı 
siyasi yönden geniş çapta seferber edebilirse, zamanla kendimiz için 
bir stratejik inisiyatif durumu yaratabiliriz. 

85. Şimdi esnekliği ele alalım. Esneklik nedir? Esneklik, askeri ha
rekatlarda i11isiyatifın somut olarak gerçekleştirilmesi, silahlı kuv
vetlerin esnek bir şekilde kullanılmasıdır. Silahlı kuvvetlerin esnek bir 
şekilde kullanılması, bir savaşı yönetmede başlıca görevdir ve ba
şarıyla gerçekleştirilmesi son derece zor bir görevdir. Orduyu ve halkı 
örgütlemenin ve eğitmenin yanı sıra. savaş. askerlerin çarpışmada kul
lanılması demektir ve bütün bunlar, kavgayı kazanmak için yapılan 
şeylerdir. Bir orduyu örgütlemek vb. elbette zor iştir, ama onu kul
lanmak. özellikle zayıf durumda olup da güçlü olana karşı savaşırken 
kullanmak, daha da zor bir iştir. Bunu yapabilmek, çok yüksek dü
zeyde bir öznel yeteneği gerektirir ve savaşa özgü karışıklığın. be
lirsizliğin ve kesin olamamanın üstesinden gelinmesini. bunların ye
rine savaşın içindeki düzenliliğin. açıklığın ve kesinliğin ortaya çı
karılmasını zorunlu kılar; ancak böylelikle komutada esneklik sağ
lanabilir. 

86. Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı için sahra harekatlarında te
mel ilke. dış hatlarda çabuk sonuçlu taarruz savaşıdır. Bu ilkenin uy
gulanabilmesi için çeşitli taktikler ya da yöntemler vardır, örneğin. 
kuvvetlerin dağıtılması ve toplanması, dağılarak ilerleme ve tek bir 
hedefe yönelen saldın, taaıııız ve savunma, hücum ve durduııııa, ku
şatma ve çeviııııe, ilerleme ve geri çekilme gibi. Bu taktikleri anlamak 
kolaydır; ama onları kullanmak ve esnek bir şekilde değiştiııııek hiç 
de o kadar kolay değildir. Burada üç canalıcı nokta; zaman, yer ve as
kerlerdir. Zaman, yer ve askerler iyi seçilmediği takdirde hiçbir zafer 
kazanılamaz. örneğin. hareket halinde olan düşman kuvvetine sal-
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dınrken, zamanından önce davranırsak kendimizi açığa çıkarmış ve 
düşmana hazırlanma fırsatı vermiş oluruz; geç davranırsak, düşman 
kamp kunnuş ve kuvvetlerini toplamış, dolayısıyla bizim için çetin bir 
ceviz haline gelmiş olabilir. Bu, zaman sorunudur. Sol kanattan bir ta
arruz noktası seçersek ve sonradan bunun gerçeklen de düşmanın za-

, 

yıf ııoktası olduğu ortaya çıkarsa, zafer kolay olacaktır; ama hatalı ola-
rak sağ kanadı seçer ve tökezlersek hiçbir şey elde edemeyiz. Bu, yer 
sorunudur. Kuvvetlerimizin belirli bir birimi, belirli bir görev için kul
lanılırsa, zafer kolay olabilir; ama aynı görev için başka bir birim kul
lanılırsa soııuç alma zorlaşabilir. Bu asker sorunudur. Yalnız tak
tiklerimizi nasıl kullanacağımızı değil ,  onları nasıl değiştireceğimizi 
de bilmeliyiz. Komutada esneklik için önemli görev, taaıı·uzdan sa
vunmaya ya da savunmadan taarruza, ilerlemeden geri çekilmeye ya 
da geri çekilmeden ilerlemeye, düşmanı durdunnadan hücuma ya da 
hücumdan düşmanı durdunnaya, kuşatmadan çeviııııeye ya da çe
viııııeden kuşatmaya geçmek gibi değişiklikleri yapmak ve bu gibi de
ğişikl ikleri askerlerin durumuyla her iki taraftaki araziyi dikkate ala
rak zamanında ve gereğince yapmaktır. Bu, seferdeki komuta ve stra
tejik komuta için olduğu kadar muharebelerdeki komuta için de ge
çerlidir. 

87. Eskiler şöyle derdi: <<Taktikleri değiştiııııede ustalık sağduyuya 
bağlıdır>>; bu <<ustalık>> (ki esneklikten kastımız budur) akıllı ko
mutanın katkısıdır. Esneklik ihtiyatsızlık demek değildir; ihtiyatsızlık 
reddedilmelidir. Esneklik akıllı komutanın <<zamanı ve durumu de
ğerlendirdikte11>> sonra (<<durum>>, düşmanın durumunu, bizim du
rumumuzu ve araziyi içerir) nesnel koşullara dayanarak, zamanında ve 
yerinde önlemler alma yeteneğidir ve bu esneklik <<taktikleri de
ğiştiııııede ustalık gösteııııek>>tir. Bu ustalık temelinde. dış hatlarda 
verilen çabuk sonuçlu taarruz savaşında daha çok zafer kazanabilir, 
güçler dengesini kendi lehimize değiştirebilir, düşmana karşı ini
siyatifi kazanabilir ve onu alt edip ezerek nihai zaferin bizim olmasını 
sağlayabiliriz. 

88. Şimdi de planlama sorununu ele alalım. Savaşın kendine özgü 
belirsizliğinden ötürü, savaşın bir plana göre yürütülmesi öbür fa
aliyetlere oranla çok daha zordur. Gene de <<hazırlıklı olmak başarıyı 
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sağladığına ve hazırlıksız olmak b:ışarısızlık demek olduğuna>> göre, 
bir savaşta daha önceden planlama ve hazırlık yapılmaksızın zafer el
de edilemez. Savaşta mutlak kesinlik yoktur ama gene de bir ölçüde 
göreli kesinlik vardır. Biz kendi durumumuzdan görece eminiz. Düş
manın durumu koı1usuı1da hiç emin değiliz. ama burada bile anlam çı
karabileceğimiz işaretler, izlenecek ipuçları ve üzerinde durulup dü
şüııülecek çeşitli olay dizileri varclır. Bunlar bizim bir ölçüde göreli 
kesinlik diye adlandırdığımız şeyi meydana getirirler ve bu, savaşta 
planlama için nesnel bir temel sağlar. Modem teknik gelişmeler (telg
raf. radyo, uçak, motorlu araçlar. demiryolları, buharlı gemiler vb.) sa
vaşla planlama olanaklarını artııııı ıştır. Ne var ki, tam ya da istikrarlı 
bir planlama zordur. çünkü savaşta kesinlik çok sınırlı ve geçicidir; 
böyle bir planlama savaşın hareketi (akışı ya da değişimi) ile birlikte, 
planlamanın derecesi de savaşın ölçüsüne göre değişmelidir. Küçük 
birlik ya da grupların saldın ya da savunma planlan gibi taktik plan
lar. bazen bir günde birkaç kez değiştirilebilir. Bir sefer planı, yani kü
çük birliklerin eylem planı genellikle seferin sonuna kadar geçerli ka
lır, ama· sefer süreci içinde çoğunlukla kısmen halta bazen tamamen 
değiştirilir. Savaşa11 iki tarafın genel durumuna dayandırılan bir stra
tejik plan, daha da istikrarlıdır, ama bu plan bile ancak belli bir stra
tejik aşamada uygulanabilir ve savaş yeni bir aşamaya ulaştığı zaman 
değiştirilmelidir. Taktik planların, sefer ve strateji planlarının ko
şullara ve amaca göre yapılması ve değiştirilmesi, bir savaşın yö-
11etiminde etkendir; bu, savaşla esnekliğin somut ifadesidir; başka bir 
deyişle. taktik değiştiı ıııedeki ustalığın da somut ifadesidir. Ja
ponya'ya karşı savaşta bütün kademelerdeki komutanlar buna dikkat 
etmelidir. 

89. Savaşın akıcılığından dolayı bazı kimseler, savaş plan ve si
yasetlerini <<mekanik>> olar.ık nitelendiııııekle ve bu plan ve si
yasetlerin görece ist ikrarlı olabileceğini toplan reddetmektedirler. Bu 
görüş yanlıştır. Buııdan önceki bölümde açıkça gördük ki, savaş ko
şullan ancak görece kesin ve savaşın akışı (hareketi ya da değişimi) 
hızlı olduğundan savaş plan ve siyasetleri aııcak görece istikrarlı ola
bilir. Ve bu plan, değişen koşullara ve savaşın akışına göre anında dü-
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zeltilmeli ya da değiştirilmelidir; yoksa mekanik davranmış oluruz. 
Ancak belli dönemler için görece istikrarlı plan ve siyasetlerin gereği 
reddedilmemelidir; bunu inkar, savaşın ve inkarcının kendisi de dahil 
olmak üzere her şeyin inkarı demektir. Askeri koşullar ve harekatlar 
görece istikrarl ı olduğuna göre bunlardan doğan savaş plan ve si
yasetlerinin de görece istikrarlı olabileceklerini kabul etmeliyiz. ör
neğin. gerek Kuzey Çin'deki savaşın koşullan ve gerekse Sekizinci 
Yol Ordusu'nun harekatının dağınık niteliği belli bir aşama için görece 
istikrarlı olduğuna göre, bu aşamada Sekizinci Yol Ordusu'nun stra
tej ik harekat ilkesi olan <<gerilla savaşı esastır, ancak elverişli ko
şullarda hareketli savaş için hiçbir fırsatı kaçu ıııayın>> ilkesinin göreli 
istikrarını kabul etmek mutlaka gereklidir. Bir sefer planının geçerlilik 
süresi, stratejik planınkinden daha kısadır ve bu süre, bir taktik plan 
için daha da kısadır, ama her biri belli bir dönem süresince is
tikrarlıdır. Bu noktayı reddeden bir kimse. savaşı yürütemez ve sa
vaşta bir yolun bir başka yol gibi tamamen yanlış ya da tamamen doğ
ru olduğunu sanan, yerleşmiş görüşlere sahip olmayan bir izafiyetçi 
haline gelir. Belli bir dönem için geçerli olan bir planın bile akıcı ol
duğunu kimse inkar etmiyor; aksi takdirde, hiçbir zaman bir plan bir 
başkası ile değiştirilemezdi. Ama plan, belli sınırlar içinde akıcıdır, 
yürütmek üzere üstlenilmiş olan çeşitli savaş harekatlarının sınırlan 
içinde akıcıdır, ama özüne ilişkin olarak akıcı değildir; başka bir de
yişle nitelik olarak değil, nicelik olarak akıcıdır. Bu öz, belli bir dö
nemde kesinlikle akıcı değildir. belli bir dönemdeki göreli is
tikrarlılıkla kastettiğimiz budur. Bütün savaş boyunca mutlak akı
cılığın büyük uıııağındaki her kolda göreli istikrar vardır savaş 
plan ve siyasetine ilişkin temel görüşümüz budur. 

90. Stratejide iç hatlardaki uzun süreli savunma savaşı ve sefer ve 
muharebelerde dış hatlardaki çabuk sonuçlu taaı ı uz savaşı ile ini
siyatif, esneklik ve planlamayı böylece ele aldıktan sonra, şimdi hep
sini kısaca.özetleyebiliriz. Japonya'ya karşı savaşın bir planı olmalıdır. 
Strateji ve taktiklerin somut uygulaması olan savaş planlan esnek ol
malıdır ki, savaşın koşullarına uydurulabilsinler. Zayıflığımızı üs
tünlüğe ve pasifliğimizi inisiyatife dönüştürmeye çalışmalıyız ki, düş-
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mania aramızdaki durumu değiştirebilelim. Bütün bunlar, sefer ve mu
harebelerde dış hatlardaki çabuk sonuçlu taarruz savaşında ve stra
tejide, iç hatlardaki uzun süreli savunma savaşında ifadesini bulur. 

Hareketli Savaş, 
Gerilla Savaşı ve Mevzi Savaşı 

9 1 .  Bir savaşın içeriği, iç hatlarda uzun süreli savaş ve savunma 
stratejisi çerçevesinde seferlerde ve muharebelerde dış hatlarda çabuk 
sonuçlu taarruz savaşı olduğu zaman, o savaş hareketli savaş biçimini 
alrr. Hareketli savaş, düzenli orduların geniş cephelerde ve büyük ha-

• 

rekat alanlarında, dış hatlarda çabuk sonuçlu ıaaııuz sefer ve mu-
harebeleri yaptıkları savaş biçimidir. Hareketli savaş, aynı zamanda, 
bu tür taaı ı rız muharebelerini kolaylaştıı ıııak için gerektiğinde kul
lanılan <<hareketli savunma>>yı da kapsar; aynca, tamamlayıcı nitelikte 
olmak üzere, mevzi saldınsını ve mevzi savunmasını da kapsar. Ha
reketli savaşın özellikleri, düzenli ordular, sefer ve muharebelerde üs
tün kuvvetlerin kullanılması, taaı ı uz ve akıcılıktır. 

92. Çin'in çok geniş toprakları ve çok büyük sayıda askeri vardır, 
• 

ama birliklerinin donatımı ve eğitimi yetersizdir; öte yandan düşman 
kuvvetleri sayı bakımından yetersiz oldukları halde dalıa iyi do
natılmış ve eğitilmişlerdir. Bu durumda, hareketli ıaaııuz savaşını esas 
savaş biçimimiz olarak kabul etmemiz ve öbür savaş biçimleriyle des
tekleyerek hepsini hareketli savaş içinde birleştiı ıııemiz gerektiğine 
kuşku yoktur. Kaçaklık olan <<daima geri çekil, asla ilerleme>> fikrine 
<le, gözükara pervasızlık olan <<daima ilerle, asla geri çekilme>> fikrine 
de karşı çıkmalıyız. 

93. Hareketli savaşın özelliklerinden biri, bir sahra ordusunun bü
yük hamlelerle ilerlemesine ve çekilmesine olanak veııııenin ötesinde 
özellikle bunu gerektiren akıcılığıdır. Ancak bunun, Han Fucu32 tü
rüııden bir kaçaklıkla hiçbir benzerliği yoktur. Savaşın birinci koşulu 
düşmanı yok etmek, öteki ise kendimizi korumaktır. Kendini ko
rumanın amacı, düşmanı yok etmektir; düşmanı yok etmek ise, ken-

32. Bir Guomindang savaş ağası olan Han fucu, urun yıllar Şandung valiliği yapmıştı. 
1937'de Japon istilacılan, Peyping ve Tienzin'i işgal ettikten sonra Tienzin-Pukov Denıi
ryolu hatlı boyunca güneye doğru Şandung'a yöneldiklerinde, Han Fucu tek bir mu
harebe vemıeksizin Şandung'tan Honan'a kadar kaçtı. 
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dini korumanın en etkili yoludur. Bu nedenle, hareketli savaş hiçbir 
şekilde Han Fucu gibi kimseler için bir mazeret olamaz ve asla sadece 
geri çekilmek ve hiçbir zaman ilerlememek anlamına gelmez. Ha
reketli savaşın temel taarruz özelliğini inkar eden bu tür bir <<hareket>> 
tarzı, pratikte, bütün genişliğine karşın, Çin'i yeryüzünden silebilir. 

94. Bunun yanı sıra. <<daima ilerle, asla geri çekilme>> şeklindeki 
öbür görüş, gözükara pervasızlık görüşü de yanl ıştır. Bizim sa
vunduğumuz hareketli savaşın içeriği. sefer ve muharebelerde dış hat
larda çabuk sonuçlu taarruz savaşıdır, bu savaş, tamamlayıcı roldeki 
mevzi savaşını, <<hareketli savunma>>yı ve geri çekilmeyi de kapsar ve 
bunlar olmadan, hareketli savaş tam anlamıyla sürdürülemez. Gö
zükara pervasızlık, genellikle toprak kaybetme korkusundan doğan bir 
askeri dar görüşlülüktür. Gözükara pervasızlıkla hareket eden bir kim
se, hareketli savaşın bir özelliğinin de akıcılık olduğunu; bunu, bir 
sahra ordusunun büyük hamlelerle ilerlemesine ve geri çekilmesine 
sadece olanak vermekle kalmayıp özellikle bunu gerektirdiğini bil
mez. fşe bir de olumlu yanından bakacak olursak. düşmanı kendisi 
için uygun olmayan ama bizim için elverişli olan bir mücadeleye çek
mek için, genellikle oııun hareket halinde olması ve bizim ise elverişli 
arazi, saldırıya açık bir düşman. haber sızdıııııayacak bir yerli halk ve 
düşmanın yorgun ve hazırlıksız olması gibi elverişli koşullara sahip 
olmamız gerekir. Bu, düşmanın ilerlemesini ve bizim de top
raklarımızın bir kısmını geçici olarak gözden ç ıkarmamızı gerektirir. 
Çünkü topraklarımızın bir kısmının geçici olarak kaybedilmesi, bütün 
topraklarımızı sürekli olarak savunabilmek ve kaybettiğimiz topraklan 
da geri alabilmek içiıı ödediğimiz bedeldir. işe olumsuz yanıııdan ba
kacak olursak, kuvvetlerimizin korunmasını esaslı bir şekilde teh
likeye düşüren elverişsiz bir duruma itildiğimiz zaman geri çekilmeye 
cesaret edebilmeliyiz: bu. kuvvetlerimizi korumayı ve yeni fırsatlar or
taya ç ıktığında düşmana yeniden darbe indirebi lmeyi mümkün kılar. 
Bu ilkeyi bilmeyen gözükara eylem yanlıları. bir keııt ya da toprak 
parçasını, durum açıkça ve kesinlikle aleyhte olsa bile savunurlar. So
nuç olarak. kenti ya da toprağı kaybetmekle kalmaz, ayııı zamanda 
kuvvetlerini de koruyamazlar. Biz daima <<düşmanı iyice içerlere çek
mek>> siyasetiııi savunduk, çüııkü bu, stratejik bakımdaıı savunmada 
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olan zayıf bir ordunun güçlü bir orduya karşı uygulayacağı en etkili 
askeri siyasettir. 

95. Japonya'ya karşı savaştaki savaş biçimleri arasında hareketli 
savaş birinci, gerilla savaşı ikinci gelir. Savaşın bütünü açısından ha
reketli savaş esas ve gerilla savaşı tamamlayıcıdır derken, savaşın so
nucunun esas olarak düzenli savaşa, özellikle düzenli savaşın hareketli 
savaş biçimine bağlı olduğunu ve sonucu'n belirlenmesinde gerilla sa
vaşının esas sorumluluğu yüklenemeyeceğini kastediyoruz. Ancak 
bundan, savaş stratejisinde gerilla savaşının rolünün önemsiz olduğu 

' 
soı1ucu çıkmaz. Gerilla savaşının, bir bütün olarak savaş stra-
tejisindeki rolü, sadece hareketli savaşa oranla ikinci derecededir. 
Çünkü gerilla savaşının desteği olmaksızın düşmaı1ı yenemeyiz. Bunu 
söylerken gerilla savaşını hareketli savaş haline dönüştürme stratejik 
görevini de hesaba katıyoruz. Gerilla savaşı, bu uzun ve vahşi savaş 
boyunca hep aynı kalmayacak. daha yüksek bir düzeye çıkacak ve ha
reketli savaşa dönüşecektir. Dolayısıyla. gerilla savaşının stratejik rolü 
iki yanlıdır: Düzenli savaşı desteklemek ve kendini düzeı1li savaşa dö
nüştüııııek. Çin'in Direnme Savaşı'nda gerilla savaşının görülmemiş 
yaygınlığı ve süresi hesaba katılırsa, onun stratejik rolünü kü
çümsememenin çok önemli olduğu ortaya çıkar. Bu yüzden. Çin'deki 
gerilla savaşının sadece taktik sorunları değil. özel stratejik sorunları 
da vardır. Bunu daha önce, <<Japonya'ya Karşı Gerilla Savaşında Stra
teji Sorunları>>nda ele almıştım. Yukarıda işaret edildiği gibi. Direnme 
Savaşı'nın üç stratej ik aşamasındaki savaş biçimleri şöyledir: Birinci 
aşamada hareketli savaş esas, gerilla savaşı ve mevzi savaşı ta
mamlayıcıdır. İkinci aşamada gerilla savaşı birinci plana geçecek, ha
reketli savaş ve mevzi savaşı tarafından desteklenecektir. Üçüncü aşa
mada. hareketli savaş gene esas biçim olacak, gerilla savaşı ve mevzi 
savaşı tarafından desteklenecektir. Ancak üçüncü aşamanın hareketli 
savaşı sadece başlangıçtaki düzenli kuvvetler tarafındaı1 yü
rütülmeyecek, bir kısmı. belki de çok önemli bir kısmı. başlangıçta ge
rilla olan, ama gerilla savaşındaı1 hareketli savaşa geçmiş olaı1 kuv
vetler tarafındaı1 yürütülecektir. Çiı1'iı1 Japo11ya'ya Karşı Direı1me S�t
vaşı'ndaki her üç dönem açısıı1daı1, gerilla savaşı kesiı1 likle gereklidir. 
Gerilla savaşımız, savaş tarihiı1de eşi görülmemiş bir olay olacaktır. 
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Bu nedenle, Çin'in düzenli birliklerindeki milyonlarca asker içinden, 
en aşağı birkaç yüz bininin düşman işgali altındaki alanlara sızmak, 
kitleleri ayaklandırıp silahlandıı ıııak, kitlelerle işbirliği yaparak gerilla 
savaşı veııııek üzere görevlendirilmeleri, kesinlikle zorunludur. Bu şe
kilde görevlendirilen düzenli birlikler, bu kutsal görevi bilinçli olarak 
omuzlamalı ve daha az sayıda büyük muharebeye katıldıkları ve şu 
anda milli kahramanlar olarak gözükmedikleri için rütbelerinin al
çaldığını düşünmemelidirler. Böyle düşünmek yanlıştır. Gerilla savaşı 
düzenli savaş kadar çabuk sonuçlar ya da o kadar büyi:ik ün sağlamaz; 
ama <<uzun bir yol, hir atın gücünü sınar ve uzun bir görev, bir adamın 
yürekliliğini kanıtlar>>. Bu uzun ve vahşi savaş süresince, gerilla savaşı 
da olağanüstü gücünü ortaya koyacaktır; gerçekten de, bu sıradan bir 
görev değildir. Dahası bu tür düzenli kuvvetler, Sekizinci Yol Or
dusu'nun yaptığı gibi, dağıldıkları zaman gerilla savaşı, toplandıkları 
zaman da hareketli savaş yürütebilirler. Sekizinci Yol Ordusu'nun il
kesi, <<gerilla savaşı esastır. ama elverişli koşullarda hareketli savaş 
için hiçbir fırsatı kaçıııııayın>> şeklindedir. Bu ilke tamamen doğrudur; 
buna karşı çıkanların görüşleri yanlıştır. 

96. Çin'in bugünkü teknik düzeyinde, mevzi savaşı, ister savunma 
ister taarruz şeklinde olsun, genellikle olanaksızdır ve zayıflığımız bu 

• • 

noktada ortaya çıkmaktadır. Ustelik düşman. arazimizin genişliğinden 
yararlanarak, müstahkem mevkilerimizin yanından geçip gitmektedir. 
Bundan dolayı. mevzi savaşı. esas alınmak bir yana. bizim için önemli 
bir araç bile olamaz. Ancak savaşın birinci ve ikinci aşamalarında. se
ferlerde. hareketli savaş çerçevesinde tamamlayıcı nitelikte bölgesel 
mevzi savaşı veııııek mümkün ve zorunludur. Düşmana karşı her 
adımda direnmek, böylece düşmanın gücünü tüketmek ve zaman ka
zanmak amacıyla girişilen yan-mevzi <<hareketli savunma>>, hareketli 
savaşın daha da önemli bir parçasıdır. Çiı1, stratejik karşı-taarruz aşa
masında mevzi saldırısı görevlerini başarabilmek için, modem silah 
ikmalini artuıııaya çalışmalıdır. Bu üçüncü aşamada mevzi savaşının 
önemi hiç kuşkusuz attacaktır; çünkü o zaman düşman kendi mev
zilerine sıkı sıkıya tutunacak ve hareketli savaşa destek olarak güçlü 
mevzi saldırılan yapmadan. kaybettiğimiz topr..ıklan geri almamız 
mümkün olmayacaktır. Bununla beraber. iiçüncü aşamada da hareketli 
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savaşı esas savaş biçi111i haline getiııııek için bütün gücümüzü seferber 
etmeliyiz. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın ikinci yansında Bau Av
rupa'da verilen türden bir mevzi savaşında, savaş yönetme sanau ve 
insanın etkin rolü geniş ölçüde hükümsüz kalır. Savaş, Çin'in geniş 
alanlarında verildiğinden ve bizim taraf oldukça uzun bir süre teknik 
donaum bakımından zayıf kalacağından, savaşın <<siperlerin dışına>> 
çıkarılması doğaldır. Çin, teknik bakımdan daha iyi bir duruma ge
leceği üçüncü aşamada bile bu alanda düşmanı pek geçemeyecektir. 
Bu yüzden büyük ölçüde hareketli savaş üzerinde yoğunlaşmak zo
runda kalacak, hareketli savaş olmadan nihai zafere ulaşarnayacakur. 
Dolayısıyla Çin, Direnme Savaşı boyunca mevzi savaşını esas biçim 
olarak benimsemeyecektir; esas ya da önemli biçimler, hareketli savaş 
ve gerilla savaşıdır. Bu iki savaş türü, savaş yönetme sanatından ve in
sanın etkin rolünden tam olarak yararlanmamızı sağlayacaktır. Ta
lihsizliğimiz içinde ne güzel bir talih! 

Yıpratma Savaşı ve imha Savaşı 
97. Daha önce de söylediğimiz gibi. savaşın özü ya da hedefi, ken

dini korumak ve düşmanı yok etmektir. B u  hedefe ulaşmak için, ha
reketli savaş, mevzi savaşı ve gerilla savaşı olmak üzere üç savaş bi
çimi olduğuna ve bunların etki dereceleri farklı olduğuna göre, yıp
ratma savaşıyla imha savaşı arasında büyük bir aynm ortaya çık
maktadır. 

98. Japonya'ya karşı savaşın, aynı zamanda hem bir yıpratma sa
vaşı. hem de bir imha savaşı olduğunu söyleyerek başlayabiliriz. Ne
den? Çünkü düşman hala gücünden yararlanmakta. stratejik üstünlüğü 
ve stratejik inisiyatifi elinde tutmaktadır ve dolayısıyla, imha seferleri 
ve imha muharebeleri veııııezsek düşmanın gücünü hızlı ve etkili bir 
şekilde azaltamaz, düşmaıvn üstünlüğünü ve inisiyatifini kıramayız. 
Hfila zayıfız ve kendimizi stratejik zayıflık ve pasiflikten kurtaı ıııış de
ğiliz; dolayısıyla imha seferleri ve muharebeleri veııııeden. yurtiçi ve 
uluslararası durumumuzu düzeltmek ve elverişsiz durumumuzu de
ğiştiı ıııek için gerekli zamanı kazanamayız. Bu nedenle, imha seferleri 
stratejik y,ıpratma amacına ulaşmanın aracıdır. Bu anlamda imha sa
vaşı. yıpratma savaşının ta kendisidir. Çin, esas olarak bu imha yo-
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luyla yıpratma yöntemini kullanarak, uzun süreli savaşı sürdürebilir. 
99. Ama stratejik yıpratma amacına, yıpratma seferleri ile de ula

şılabilir. Genel olarak, hareketli savaş imha görevini yerine getirir; 
mevzi savaşı yıpratma görevini yerine getirir ve gerilla savaşı da her 
iki görevi birden yerine getirir. Üç savaş biçimi böylece birbirinden 
aynlır. lmha savaşı bu anlamda yıpratma �vaşından farklıdır. Uzun 
süreli savaşta yıpratma seferleri tamamlayıcı niteliktedir, ancak ge
reklidir. 

100. Teorik olarak ve Çin'in ihtiyaçlan açısından, düşman kuv
vetlerini büyük ölçüde tüketmek şeklindeki stratejik amaca ulaşmak 
için, Çin savunma aşamasında, sadece esas olarak hareketli savaş ve 
kısmen de gerilla savaşıyla yerine getirilen imha işleminden ya
rarlanmakla kalmamalı, aynı zamanda, esas olarak mevzi savaşı (ki 
bizzat kendisi tamamlayıcı niteliktedir) ve kısmen de gerilla savaşıyla 
yerine getirilen yıpratma işleminden de yararlanmalıdır. Denge aşa
masında. düşman kuvvetlerini geniş ölçüde tüketmeyi sürdüııııek için, 
gerilla savaşı ve hareketli savaşla yerine getirilen imha ve yıpratma iş
lemlerinden yararlanmaya devam etmeliyiz. Bütün bunlar. savaşı uzat
mak, genel güç dengesini giderek değiştiı ıııek ve karşı-taarruzumuz 
için koşullan hazırlamak amacına yönelmiştir. Stratejik karşı-taarruz 
döneminde, nihai olarak düşmanı kovabilmek için imha yoluyla yıp
ratma yöntemini kullanmaya devam etmeliyiz. 

l O l .  Ne var ki, son on ayda hareketli savaş seferlerinin bir bö
lümünün, hatta çoğunluğunun yıpratma seferleri haline geldiğini ve 
gerilla savaşının. belli alanlarda imha görevini tam olarak ger
çekleştiı ıııediğini göı ıııüş bulunuyoruz. işin olumlu yanı. hiç değilse, 
düşman kuvvetlerini tüketmiş ve kanımızı boş yere akıtmamış ol
mamızdır; bu, hem uzun süreli savaş ve hem de nihai zaferimiz için 
önemlidir. Ancak bunun olumsuz yönleri, ilk olarak, düşmanı ge
rektiği kadar tüketmemiş olmamız ve ikinci olarak da, oldukça ağır 
kayıplar veı ıııiş ve az ganimet ele geçirmiş olmamızdır. Bu durumun 
nesnel nedenini. yani düşmanla aramızdaki teknik malzeme fark
lılığını ve birliklerin eğitim farklılığını saptamakla birlikte, esas kuv
vetlerimizi koşullann elverişli olduğu her durumda şiddetli imha sa
vaştan veııııeye teşvik etmek hem teorik ve hem de pratik bakımdan 
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gereklidir. Ve gerilla birliklerimizin, sabotaj ve yıpratma gibi özel gö
revleri yerine getirirken salt yıpratma savaşları veııııeleri kaçınılmaz 
olmakla birlikte, düşman kuvvetlerini büyük ölçüde tüketmek ve ken
di kuvvetlerimizi geniş ölçüde tazelemek için, koşulların elverişli ol
duğu her durumda enerjik imha seferleri ve muharebeleri vermeyi sa
vunmak ve bunu yapmak gereklidir. 

102. Dış hatlarda çabuk sonuçlu taarruz savaşındaki <<dış hatlar>>, 
<<çabuk sonuç>> ve <<taarruz>> ile hareketli savaştaki <<hareketlilik>>, ha
rekat alanında esas ifadelerini, kuşatma ve kanatları çeviııııe tak
tiklerinin kullanılmasında bulurlar; üstün kuvvetleri bir araya toplama 
gereği bu yüzden doğar. Dolayısıyla güçlerin bir araya toplanması ile 
kuşatma ve çeviııııe taktiklerinin kullanılması, hareketli savaşın, yani 
dış hatlarda verilen çabuk sonuçlu taaııuz savaşının önkoşullarıdır. 
Bütün bunlar düşman kuvvetlerini imha etmeye yöneliktir. 

103. Japon ordusunun gücü sadece silahlarında değil, aynı za
manda subaylarının ve askerlerinin eğitiminde, örgütlenme de
recesinde, hiçbir zaman yenilmemiş olmasından doğan kendine gü
veniı1de, Mikado'ya ve doğaüstü varlıklara olan batıl inancında, ki
birinde, Çin halkına duyduğu nefrette ve buna benzer özelliklerde ya
tar. Bütün buı1lar Japon savaş ağalarının uzun yıllar süren beyin yı
kama faaliyetlerinden ve Japon milli geleneğinden kaynaklanır. 
Oldukça çok sayıda düşman askeri öldürdüğümüz ve yaraladığımız 
halde çok az esir almış olmamızın baş nedeni budur. Bu, geçmişte bir
çok kişi tarafından küçümsenmiş olan bir noktadır. Düşmanın bu özel
liklerini ortadaı1 kaldıııııak. uzun bir süreç içinde mümkün olacaktır. 
Yapılacak ilk şey. sorunu ciddi bir şekilde ele almak ve ardından, si
ya'>i alanda, uluslararası propaganda alanında ve Japon halk hareketi 
alanında bu konuda sabırl ı ve sistemli bir şekilde çalışmaktır; askeri 
alanda ise imha savaşı da kuşkusuz araçlardan biridir. Kötümserler, 

' 

düşmanın bu özelliklcrinde milli kölelik teorisi için bir temel. pasif 
düşünüşlü ordu mensupları ise imha savaşına karşı çıkmak için bir te
mel bulabilirler. Biz tam tersiııe, Japon ordusunun bu güçlü nok
talarıı1ın ortadan kaldırılabileceğini ve bunun daha şimdiden baş
ladığını iddia ediyoruz. Bunları ortadan kaldıııııa11ın başlıca yöntemi, 
Japo11 askerlerini siyasi bakımdan kazanmaktır. Onların gururunu kır-
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maktan çok, anlayış göstererek doğru yöne yöneltmeli ve esirlere yu
muşak davranarak Japon askerlerinin, Japon yöneticilerinin giriştiği 
saldırganlığın halk düşmanı niteliğini göııııelerini sağlamalıyız. Öbür 
yandan, Japon askerlerine Çin ordusunun ve Çin halkının yılmaz ru
hunu ve kahraman, inatçı dövüşme yeteneğini gösteııııeli, yani onlara 
imha savaşları ile darbeler indiııııeliyiz. Son 10 ay içindeki askeri ha
rekatlarda edindiğimiz tecrübeler, bize, düşman kuvvetlerini imha et
menin mümkün olduğunu gösteııııektedir. Pingsingguan ve Ta
yercuang seferleri bunun kanıtıdır. Japon ordusunun morali bo
zulmaya başlamıştır, askerleri savaşın amacını anlamamaktadırlar. Çin 
orduları ve Çin halkı tarafından yutulmaktadırlar. Hücumlarda Çin as
kerlerinden çok daha az cesaret gösteııııektedirler vb. Bütün bunlar 
imha savaşları veııııek için elverişli nesnel etkenlerdir ve savaş uzun 
süreli bir savaş haline geldikçe, bu etkenler gittikçe daha fazla ge
lişecektir. Düşmanın aşın kibirini imha savaşları yoluyla kıııııak açı
sından bu tür savaşlar, savaşı kısaltmak ve Japon askerlerinin ve Japon 
halkının kurtuluşunu hızlandıııııak için gerekli önkoşullardan biridir. 
Kediler. kedilerle arkadaşlık ederler; dünyanın hiçbir yerinde kedilerin 
farelerle arkadaşlık ettiği görülmem iştir. 

104. Öte yandan. şimdiki durumda teknik donatım ve birliklerin 
eğitimi açısından düşmandan geri olduğumuz kabul edilmelidir. Do
layısıyla imhada azamiye ulaşmak. yani düşman kuvvetinin tümünü 
ya da büyük bir kısmını ele geçiııııek, genellikle zordur ve ovalardaki 
çarpışmalarda büsbütün zordur. Bu bakımdan, çabuk zafer te
orisyenlerinin aşın talepleri yanlıştır. Japonya'ya karşı savaşta kuv
vetlerimizden istenmesi gereken şey. olabildiğince imha savaşı ver
meleridir. Uygun koşullarcL1, her muharebede üstün kuvvetleri bir ara
ya getiııııeli ve kuşatma ve kanatlan çeviııııe taktik.len kullanmalıyız: 
Düşman kuvvetlerinin hepsini değilse bile bir kısmını kuşatmalı, ku
şatılan kuvvetlerin bütününü değilse bile bir kısmını esir almalı ve ku
şatılan kuvvetlerin bir kısmını esir alamıyorsak onlara ağır kayıplar 
vermeliyiz. İmha muharebeleri için elverişli olmayan koşullarda yıp
ratma muharebeleri yapmalıyız. Elverişli koşullarda kuvvetlerin bir 
araya toplanması i lkesini, elverişsiz koşullarda kuvvetlerin dağılması 
ilkesini uygulamalıyız. Seferlerdeki komuta ilişkisine gelince, birinci 

188 



durumda merkezi komuta ilkesini, ikincisinde merkezi olmayan ko
muta ilkesini uygulamalıyız. Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'nda 
sahra herakatlannın temel ilkeleri bunlardır. 

Düşman Hatalarından Yararlanma Olanaktan 
105. Düşman komutasının bizzat kendisi, Japonya'yı ye

nebilmemiz için bir temel oluştuııııakıadır. Tarih, hiç hata yapmayan 
bir general tanımıyor ve nasıl biz hata yapmaktan kaçınamıyorsak, 
düşman da hata yapmaktadır. Böylece, düşmanın hatalarından ya
rarlanma olanağı ortaya çıkmaktadır. Düşman, 10 aylık saldırgan sa
vaşı sırasında strateji ve taktiklerinde birçok hata yapmıştır. Bunlar 
arasında beş tanesi önemlidir. 

Birincisi, bölük pörçük takviye. Bu, düşmanın Çin'i küçük gör
mesinden ve aynı zamanda askerleıiııin sayısının az olmasından dog
maktadır. Düşman bize daima yukardan bakmıştır. Dört Kuzeydogu 
eyaletini küçük bir bedel karşılığı ele geçirdikten sonra, Doğu Hebey'i 
ve Kuzey Cahar'ı zapt etti; bütün bunlar, stratejik keşif kabilinden şey
ler oldu. Düşmanın vardığı sonuç, Çin ulusunun gevşek bir kum yıgını 
olduğuydu. Böylece düşman, Çin'in bir vuruşta çökeceğini düşünerek 
bir <<çabuk sonuç>> planı hazırladı; çok küçük kuvvetlerle saldırıya ge
çerek bizi paniğe uğratmaya kalkıştı. Çin'in geçen 10 ay içinde gös
terdiği olağanüstü direnme gücüyle, böylesine büyük bir birlikle kar
şılaşacağını ummuyordu. Çin'in ilerleme döneminde olduğunu, daha 
şimdiden ileri bir siyasi partiye, ileri bir orduya ve ileri bir halka sahip 
olduğunu unutmuştu. Düşman, engellerle karşılaştıktan sonra, kuv
vetlerini 12 tümenden yavaş yavaş 30 tümene çıkardı. Eğer ilerlemek 
istiyorsa, kuvvetlerini daha da artuıııak zorundadır. Ancak, Sovyetler 
Birliği ile olan düşmanlığından ve insan gücü ile mali kaynak ye
tersizliğinden dolayı, göndereceği asker sayısı ve en fazla iler
leyebileceği nokta, kaçınılmaz olarak sınırlıdır. 

tkirıcisi, bir esas saldın yönünün olmaması. Düşman, Tayercuang 
seferinden önce kuvvetlerini Kuzey ve Orta Çin arasında aşağı yı•kan 
eşit bir şekilde bölmüş, sonra da bu alanların her birinde bir daha böl
müştü. örneğin, Kuzey Çin'de kuvvetlerini, Tiancin-Pukov, Peyping
Hankov ve Datung-Pucov Demiryollan arasında böldü; bu hatların her 
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biri boyunca bazı kayıplara uğradı, zapt ettiği her yere bir garnizon bı
rakmak zorunda kaldı; bundan sonra ise, ilerlemeye devam etmek için 
elinde kuvvet kalmadı. Düşman, ders çıkardığı Tayercuang ye
nilgisinden sonra, esas kuvvetlerini Sucov yönüne yığdı ve böylece bu 
hatasını geçici olarak onannış oldu. 

Üçüncüsü. stratejik eşgüdüm eksikliği. Bir bütün olarak. Kuzey ve 
Orta Çin'deki düşman kuvvetleri gruplarının kendi içlerinde eşgüdüm 
vardır; bu iki grup arasında ise büyük bir uyumsuzluk vardır. Tia11cin
Pukov Demiryolunun güney kısmındaki düşman kuvvetleri Si
abongbu'ya saldırdığı zaman, kuzey kesimindekiler hiçbir harekette 
bulunmadılar ve kuzey kesimdeki kuvvetler Tayercuang'a saldırdığı 
zaman da, güney kesimindekiler hareket etmediler. Düşman her iki 
yerde de hezimete uğrayıı1ca, Japon savaş bakanı bir inceleme ge
zisine çıkarak Çin'e geldi, genelkuııııay başkanı idareyi ele aldı ve bir 
an için eşgüdüm varmış gibi gözüktü. Japonya'nın toprak ağa-;ı sınıfı, 
burjuvazisi ve savaş ağalan arasında gittikçe artan çok önemli iç çe
lişmeler vardır ve a-;keri eşgüdüm eksikliği bu gerçeğin somut be
lirtilerinden biridir. 

Dördüncüsü, stratejik fırsatlardan yararlanamama. Bu başarısızlık, 
düşmanın Nancing ve Tayyuan'ı zapt etmesinden sonra dunnasında, 
açık bir şekilde kendisini gösterdi . Bunun esas nedeni, birliklerinin ye
tersizliği ve stratejik takip kuvvetinin olmamasıydı. 

Beşincisi. büyük birimlerin kuşatılması ancak küçük birimlerin im
hası, Tayercuang seferinden önce Şanghay, Nancing, Cangzor, Ba
oding; Nankov. Sinko ve Linfen seferlerinde birçok Çin birliği boz
guna uğratıldı. ancak bunların pek azı esir alındı; bu da düşman ko
mutasının aptallığını gösterir. 

Bu beş hata yavaş ve bölük pörçük takviye, bir esas saldın yö
nünün olmaması. stratejik eşgüdüm eksikliği. stratejik fırsatlardan ya
rarlanamama ve büyük birimlerin kuşatılması ama küçük birimlerin 
imhası Tayercuang seferinden önce .Japon komutasındaki ye
tersizliklerdi. Her ne kadar düşman o zamandan bu yana bazı ge
lişmeler kaydettiyse de, birliklerinin azlığı, iç çelişmeleri ve başka et
keı1ler yüzünden, büyük bir olasılıkla bu hataları yinelemekten ka
çınamayacaktır. Aynca, bir noktada kaı;ındığını öteki noktada kay-
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betmektedir. Orneğin, kuvvetlerini Kuzey Çin'de Sucov'da top-
ladığında, Kuzey Çin'de zapt etmiş olduğu alanlarda, büyük bir boşluk 
bıraktı ve bu da bize. gerilla savaşını geliştiı·ıııek için büyük olanak 
sağladı. Bunlar bizim düşmana yaptırdığımız değil. bizzat düşmanın 
kendisinin yaptığı hatalardır. Kendi payımıza biz de düşmanı kasıtlı 
olarak hata yapmaya zorlayabiliriz, yani iyi örgütlenmiş yerli halkın 
yardımıyla kurnazca ve etkili hamleler yaparak, örneğin <<doğrudan 
saldırır gibi yapıp batıdan saldırarak>> onu kandırabilir ve istediğimiz 
duruma giııııesini sağlayabiliriz. Bu olanak daha önce ele alınmıştır. 
Bütün bunlar, düşman komutasının da zaferimiz için belli bir temel 
oluşturduğunu gösteriyor. Kuşkusuz bunu stratejik planlamamız için 
önemli bir temel olarak almamalıyız; tam tersine, en doğru yol, pla
nımızı düşmanın çok az hata yapacağı varsayımına dayandıı·ıııaKlır. 
Bunun yanı sıra, biz onun hatalarından yararlandığımız gibi düşman 
da bizim hatalarımızdan yararlanabilir. Komutanımızın görevi, ona bu 
konuda mümkün olduğu kadar az fırsat veııııektir. Bugün düşman ko
mutası hatalar yapmıştır, gelecekte gene yapacaktır ve bizim ça
balarımızla hata yapması sağlanabilir. Bütün bu hatalardan ya
rarlanabiliriz ve Direnme Savaşı'nda bu hatalardan yararlanmak için 
ellerindeıı geleni yapmak, generallerimizin görevidir. Bununla bir
likte, düşmanın stratej ik komutası ile seferlerdeki komutası büyük öl
çüde yetersizse de, muharebe komutasında yani birim ve küçük nizam 
taktiklerinde birçok. fevkalade nokta vardır ve biz bu noktalarda on
dan öğrenmeliyiz. 

Japonya'ya Karşı Savaşta 
Belirleyici Çarpışmalar Sorunu 

106. Japonya'ya karşı savaşta belirleyici çarpışmalar sorununa üç 
noktadan yaklaşılmalıdır. Zaferden kesin olarak emin olduğumuz her 
sefer ya da muharebede belirleyici bir çarpışmaya girmeliyiz; zaferden 
emin olmadığımız sefer ya da muharebelerde belirleyici bir çar-
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pışmaya giı ıııekten kaçııımalıyız; bütün milletin kaderinin bağlı ol-
duğu stratejik bakımdan belirleyici bir çarpışmaya giııııekten ise kesin 
olarak kaçınmalıyız. Bizim Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'mızı bir
çok başka savaştan ayıran özellikler, bu belirleyici çarpışma so-
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rununda da ortaya çıkmaktadır. Savaşın, düşmanın gücü ve bizim za
yıflığımızla belirlenen birinci ve ikinci aşamalarında, düşmanın amacı, 
bizim esas kuvvetlerimizi belirleyici bir çarpışma için bir araya top
lamamızdır. Bizim amacımız ise tam tersidir. Pingsingguan, Ta
yercuang ve başka yerlerdeki muharebelerde olduğu gibi, kendimiz 
için elverişli koşullan seçmek, üstün kuvvetler yığmak, ancak za
ferden emin olduğumuz zaman sefer ve muharebelerde belirleyici çar
pışmaya giııııek isteriz; zaferden emin olmadığımız elverişsiz ko
şullarda ise belirleyici çarpışmaya giııııekten kaçınmak isteriz. (Çang
de ve bazı seferlerde bu siyaseti uyguladık.) Bütün milletin kaderinin 
bağlı olduğu stratejik bakımdan belirleyici bir çarpışmaya giııııeye ge
lince, geçenlerdeki Sucov'dan geri çekilme örneğinin de gösterdiği gi
bi, bunu asla yapmamalıyız. Düşmanın yaptığı <<çabuk sonuç>> planı 
bu sayede bozuldu ve şimdi bizimle uzun süreli bir savaşa giııııesi ka
çınılmazdır. Bu ilkeler küçük bir ülkede uygulanamaz ve siyasi ba
kımdan çok geri olan bir ülkede de uygulanmaları çok zordur. Bunlar 
Çin'de uygulanabilir, çünkü Çin büyük bir ülkedir ve ilerleme dö
nemindedir. Eğer sttatejik bakımdan belirleyici olan çarpışmalardan 
kaçınılırsa, o zaman <<yeşil dağlar orada olduğu sürec:e, yakacak odun 
sıkıntısı çekilmez>>, çünkü topraklarımızın bir kısmı kaybedilse bile, 
manevra için gerekli olan hfila bol bol var olacak ve yurtiçinde iler
lemeyi, uluslararası desteği ve düşman içinde çözülmeyi teşvik etmek 
ve beklemek mümkün olacaktır. Japonya'ya karşı savaşta bizim için 
en iyi siyaset budur. Uzun süreli bir savaşın çetin sınavlarına kat
lanamayan ve erken zafer için sabırsızlanan aceleci çabuk zafer te
orisyenleri, durumda biraz elverişli bir değişme olduğu anda stratejik 
bakımdan belirleyici bir çarpışmaya girilmesi için yaygara ko
parmaktadırlar. Onların istediğini yapmak, bütün savaşa sınırsız zarar 
veııııek, uzun süreli savaşa son veııııek ve düşmanın öldürücü tu
zağına düşmek olacaktır; bugün en kötü siyaset de bu olur. Belirleyici 
çarpışmalardan kaçınmak istiyorsak, kuşkusuz toprak kaybetmek zo
runda kalacağız ve tamamen kaçınılmaz bir hale geldiğinde (ve ancak 
o zaman) bir miktar toprağı düşmana terk etmeye mutlaka cesaret ede
bilmeliyiz. Böyle zamanlarda en ufak bir pişmanlık duymamalıyız, 
çünkü toprak verip karşılığında zaman kazanmak siyaseti doğrudur. 
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Tarih bize, Rusya'nın belirleyici bir çarpışmadan kaçınmak için nasıl 
cesaretle geri çekildiğini ve ardından, çağına dehşet salan Napolyon'u 
yendiğini anlatır. Çin de bugün aynı şeyi yapmalıdır. 

107. <<Direnmeyen kişiler>> olarak lanetlenmekten korkuyor mu
j·uz? Hayır korkmuyoruz. Düşmanla hiç çarpışmayıp uzlaşmak işte 
bu direnmemektir ve bu tulum sadece laneılenmekle kalmamalı, buna 
asla izin verilmemelidir. Direnme Savaşı'nı cesaretle sürdürmeliyiz. 
ama düşmanın öldürücü tuzağına düşmekten kaçınmak için. esas kuv
vetlerimizin bir darbede yok edilmemesini sağlamak kesinlikle ge
reklidir (aksi takdirde. Direnme Savaşı'nı sürdüııııek güçleşir). Özet 
olarak, milli kölelikten kesinlikle kaçınmak gerekir. Bu sorunda kuş
kuya kapılmak, savaş sorununda dar görüşlü olmaktır ve mutlaka in
sanı boyun eğme yanlılarının safına sürükler. <<Daima ilerle, asla geri 
çekilme>> şeklindeki gözükara pervasızlık görüşünü işte tam bu yüz
den eleştirdik; çünkü eğer bu görüş moda haline gelirse, Direı1me Sa
vaşı'na devam etmeyi olanaksız kılar ve giderek milli kölelik teh
likesine yol açar. 

108. Biz muharebelerde olsun, büyük ya da küçük seferlerde ol
sun, koşullar elverişli olduğu zaman belirleyici çarpışmaya giııııekten 
yanayız ve bu konuda pasifizme asla izin veııııemeliyiz. Düşman kuv
vetlerini imha etme ya da tüketme amacına, ancak böyle belirleyici 
çarpışmalarla ulaşabiliriz ve Japonya'ya karşı savaşta her asker, kendi 
görevini kararlılıkla yerine getiııııelidir. Bu amaç için önemli miktarda 
kısmi fedakarlıklar gereklidir; her türlü fedakarlıktan kaçınmak, kor
kakların ve Japon korkusuna kapılanların tutumudur ve buna mutlaka 
karşı çıkmalıdır. Li Fuying, Han Fucu ve öbür mücadele kaçaklarının 
idam edilmeleri yerindeydi. Doğru bir savaş planlaması çerçevesinde 
kahramanca kendini feda etme ve muharebede yılmadan i lerleme ru
hunu ve tutumunu teşvik etmek mutlaka gereklidir ve uzun süreli sa
vaşın yürütülmesinden ve nihai zaferin elde edilmesinden ayrılamaz. 
<<Daima geri çekil, asla ilerleme>> kaçaklığını şiddetle mahkum ettik ve 
disiplinin sıkı sıkıya uygulaı1masını destekledik, çünkü ancak doğru 
bir plana uygun olarak girişilen belirleyici kahramanca çarpışmalar 
yoluyla, güçlü düşmanımızı ortadan kaldırabiliriz; kaçaklık ise tam 
tersine doğrudan doğruya milli kölelik teorisini destekler. 

193 



109. Önce kahramanca çarpışmak, ardından da toprak terk etmek, 
kendi kendisiyle çelişmez mi? Kahraman savaşçılarım ız kanlarını boş 
yere akıtmış olmayacak mı? Sorunlarıı1 bu şekilde ortaya konulması 

• • 

asla doğru değildir. ünce yemek yemek, sonra da büyük abdestini 
yapmak. boşuna yemek yemek midir? Uyumak, sonra da kalkmak, 
boş yere uyumak mıdır? Sorunlar bu şekilde ele alınabilir mi? Her

halde hayır. Devamlı yemek, devamlı uyumak, hiç durmaksızın Y alu 
Iı ıııağı'na kadar kalıramanca savaşmak buı1lar öznelci ve şekilci ha
yallerdir, hayatın gerçekleri değil. Herkesin bildiği gibi, zaman ka-
7..aıımak ve karşı-taarruzu hazırlamak amacıyla savaşır ve kanımızı dö
kerken, bazı topraklan terk etmek zorunda kalmakla birlikte gerçekten 
de zaman kazandık, düşman kuvvetlerini imha etme ve tüketme ama
cına ulaştık. Savaşta tecrübe sahibi olduk, şimdiye kadar hareketsiz 
olan insanları ayaklandırdık ve uluslararası durumumuzu düzelttik. 
Kanımız boş yere mi aktı? Elbette boş yere akmadı. Toprak ter
ketmemizin nedeni, silahlı kuvvetlerimizi ve bizzat topraklarımızı ko
rumaktır; çünkü eğer koşullar elverişsizken toprağın bir kısmını terk 
etmeyip, en küçük bir kazanma şansı olmadan körükörüı1e belirleyici 
çarpışmalara girersek. silahlı kuvvetlerimizi kaybeder ve kaybedilen 
topraklan geri almak şöyle dursuı1, bütün topraklarımızın elden git
mesine engel olamayız. Bir kapitalistin işini yürütebilmesi için ser
mayesi olması gerekir ve eğer seııııayesinin tümünü kaybederse artık 
kapitalist olmaktan çıkar. Hatta bir kumarbazın bile oyun oynamak 
için parası olması gerekir; eğer bütün parasını bir defada ortaya sü
rerse ve talihi yaver gitmezse bir daha kumar oynayamaz. Olaylar do
lambaçlı bir şekilde gelişir ve düz bir çizgi izlemez: savaş da buna bir 
istisna değildir: ancak şekilciler bu gerçeği kavrayamaz. 

1 10. Sanıyorum aynı şey. stratejik karşı-taarruz aşamasındaki be
lirleyici çarpışmalar için de geçerli olacaktır. O zaman düşman zayıf. 
biz ise üstün durumda olacağız; buı1unla birlikte <<yararlı belirleyici 
çarpışmalara giı ıııek ve yararsız olanlardan kaçınmak>> ilkesi gene de 
geçerlidir ve Yalu lııııağı'na ulaşana kadar da geçerli olmaya devam 
edecektir. l 11isiyatifi başı11dan soı1uı1a kadar elimizde tutmayı bu şe
kilde başaracağız: düşmanın <<meydan okumaları11a>> ve başkalannı11 
<<alaylarına>> geliı1ce onları soğukkaıılılıkla bir keı1ara iteceğiz ve 
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önemsemeyeceğiz. Direnme Savaşı'nda. ancak bu kararlılığı gösteren 
generaller cesur ve akıllı sayılabilirler. <<Dokunduğunuz anda yerinden 
sıçrayanların>> buna aklı eııııez. Savaşın bu ilk aşamasında, stratejik 
olarak az çok pasif bir durumda olsak bile, her seferde inisiyatif bizde 
olmalıdır; ve tabii bütün sonraki aşamalar boyunca da inisiyatif bizde 
olmalıdır. Biz, uzun süreli savaştan ve nihai zaferden yanayız; her şe
yini bir defada ortaya koyan kumarbazlardan değiliz. 

Ordu ve Halk Zaferin Temelidir 
1 1 1 . Japon emperyalizmi Çin'e karşı saldınsını ve devrimci Çin'i 

ezme çabasını asla gevşetmeyecektir; bu, onun emperyalist niteliğinin 
belirlediği bir şeydir. Eğer Çin direnmezse Japonya dört kuzeydoğu 
eyaletini olduğu gibi, bütün Çin'i tek kurşun atmadan kolayca ele ge
çirebilir. Çin direndiğine göre, Çin'in direnme gücü Japonya'nın ezme 
gücünü aşana kadar Japonya'nın bu direnmeyi ezmeye çalışması, ka
çınılmaz bir yasadır. Japon toprak ağalan sınıfı ve burjuvazisi çok aç
gözlüdür ve güneyde Güneydoğu Asya'ya. kuzeyde Sibirya'ya doğru 
ilerlemek için. ilkönce Çin'e saldırarak merkezi yarmak siyasetini be
nimsemişlerdir. Japonya'nın nerede duracağını bildiğini, Kuzey Çin 
ile Ciangsu ve Çiciang Eyaletlerini zapt etmekle yetineceğini dü
şünenler, yeni bir aşamaya ulaşmış ve çöküşe gitmekte olan em
peryalist Japonya'nın. geçmişin Japonyası'ndan farklı olduğunu hiç an
layamamaktadırlar. J aponya'nın gönderebileceği takviyenin sayısı da, 
ilerlemesinin ölçüsü de kesinlikle sınırlıdır, dediğimiz zaman, Ja
ponya'nın bugünkü gücüyle kuvvetleriı1in ancak bir kısmını Çin'e gön
derebileceğini ve aı1cak gücünün yettiği ölçüde Çin'e nüfuz ede
bileceğini ka">Lediyoruz. Çünkü Japonya. başka yönlere de saldıııııak 
istiyor ve kendi11i başka düşmanlara karşı da korumak zorundadır. Öte 
yandan Çin. ilerlemekte olduğunu ve kararlı bir direnme gücüne sahip 
olduğunu kanıtlamıştır ve Japonya'nın girişeceği şiddetli saldırıların 
Çin'in kaçınılmaz direnişi ile karşılaşmaması düşünülemez. Japonya 
Çin'iı1 tamamını zapt edemez. ama elinin erişebildiği bütün alanlarda 
Çin'in direnişini ezmek için hiçbir çabadan kaçınmayacak ve iç ve dış 
gelişmeler Japon emperyalizmini mezara gömene kadar da bundan 
vazgeçmeyecektir. Japonya'daki siyasi durumun sadece iki sonucu 
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olabilir. Ya Japon hakim sınıfının çöküşü hızla gerçekleşir, halk siyasi 
iktidarı ele geçirir ve savaş böylece sona erer (ki şu anda bu ola
naksızdır) ya da toprak ağalan sınıfı ve burjuvazi gittikçe daha faşist 
hale gelir ve çökecekleri güne kadar savaşı sürdürürler. Japonya'nın 

• 

bugün tuttuğu yol budur. Başka bir sonuç beklenemez. Japon bur-
juvazisi içindeki ılımlılann öne çıkarak savaşı durduracaklarını sa
nanlar sadece hayal görüyorlar. Japon siyasetinin gerçeği, Japon bur
juva ılımlılarının yıllardır toprak ağalarının ve mali sermaye sa
hiplerinin esiri olduğudur. Şimdi Japonya Çin'e karşı bir savaş baş
latmıştır ve Çin'in direnişinden öldürücü bir darbe yemediği ve hfila 
yeterli güce sahip olduğu sürece, mutlaka ya Güneydoğu Asya'ya, ya 
Sibirya'ya ya da her ikisine birden saldıracaktır. Japonya, Avrupa'da 
savaş patladığı anda bunu yapacaktır. Japon yöneticileri uzun za
mandır bu iyimser hesabın içindedirler. Kuşkusuz Japonya, Sovyet gü
cünü ve Çin'e karşı giriştiği savaşta ciddi ölçüde zayıfladığını dikkate 
alarak Sibirya'yı istila etmek şeklindeki ilk planından vazgeçmek ve 
Sovyetler Birliği'ne karşı esas olarak savunma durumuna geçmek zo
runda kalabilir. Ama bu durumda, Çin'e karşı saldırısını gevşetmek bir 
yana. saldırısını şiddetlendirecektir; çünkü önündeki tek seçenek, za
yıfları yutmak olacaktır. Bundan sonra, Çin'in Direnme Savaşı'nda, 
birleşik cephede ve uzun süreli savaşta ısrar etme görevi daha da ağır
la<jacak ve çabalarımızı biraz olsun azaltmamak daha da önemli hale 
gelecektir. 

l 1 2. Bu koşullarda Çin'in Japonya'ya karşı zafer ka7,anmasının te
mel öııkoşulları. ülke çapında birliğiıı ve her alanda ilerlemenin geç
miştekinden on. hatta yüz kat daha büyük olmasıdır. Çin daha şim
diden bir ilerleme döııemiııdedir ve fevkalade bir birliğe ulaşmıştır; fa
kat bu ilerleme ve birlik henüz yeterli olmaktan uzaktır. Japonya'nın 
bu kadar geniş bir alanı istila edebilmiş olmasının nedeni. sadece onun 
gücü değil, ayna zamanda Çin'in zayıflığıdır. Bu zayıflık, tamamen 
son yüz yılııı ve öı.ellikle ilerlemeyi bugünkü sınırlan içine hapsetmiş 
olan soıı on yılın çeşitli tarihi hatalarının birikmiş etkisinin sonucudur. 
Bu kadar güçlü bir düşmaııı büyük ve uzun sürel i bir çaba harcamadan 
yok etmek olaııaksızdır. Çaba sarfctmemiz gereken birçok konu var
dır; ben burada sadece iki temel konuyu, ordunuıı ilerlemesini ve hal-
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kın ilerlemesiı1i ele alacağım. 
1 1 3. Askeri sistemimizde refoıııı yapılması, bu sistemi mo

dernleştiııııeyi ve geliştirilmiş teknik malzeme kullanmayı gerektirir; 
bunlar olmadan düşmanı Y alu Iı ıııağı'nın gerisine süremeyiz. Bir
liklerimizin kullaı1ılmasında ilerici. esnek strateji ve taktiklere ih
tiyacımız vardır; bunlar olmaksızın da zaferi kazanamayız. Buı1unla 
beraber. askerler bir ordunun temelidir; onlar ilerici bir siyasi ruh ta
şımadıkları ve böyle bir ruh ilerici bir siyasi çalışmayla beslenmediği 
takdirde, subaylarla erler arasında gerçek bir birlik kuııııak, onların 
Direnme Savaşı için duydukları heyecanı tam olarak harekete ge
çiı ıııek. bütün teknik malzememizin ve taktiklerimizin en etkili bir şe
kilde kullanılması için sağlam bir temel yaratmak mümkün ol
mayacaktır. Japonya'nın. bütün teknik üstünlüğüne karşın sonunda ye
nileceğini söylediğimiz zaman, verdireceğimiz kayıpların yanı sıra, 
imha ve yıpratma yoluyla indirdiğimiz darbelerin, silahları siyasi bi
lince sallip olmayan askerlerin elinde olan düşman ordusunun mo
ralini bozacağını da kastediyoruz. Bizde ise tam tersine, subaylar ve 
erler Direnme Savaşı'nın siya<;i hedefi konusunda tek bir vücut ha
lindedirler. Bu bize. bütün Japonya'ya karşı güçler arasında siya.<;i ça
lışma temeli sağlamaktadır. Esas olarak, feodal bir uygulama olan da
yağı ve zorbalığı kaldırarak ve subaylarla erlerin iyi ve kötü günleri pay
laşmasını sağlayarak. orduda gerekli ölçüde demokrasi uygulaı1malıdır. 
Bu bir kere yapıldı mı. subaylarla erler arasında birlik sağlanabilir. or
dunun savaşma yeteneği büyük ölçüde artar ve uzun ve amaı1sız savaşa 
dayanma yeteneğimiz koı1usunda hiçbir kuşku kalmaz. 

1 1 4. Savaş veı ıııek için gerekli gücü11 en zeı1gin kaynağı halk kit
leleridir. Japoııya'ı11n bize kabadayılık taslayabilmesi, Çiı1 kitlelerinin 
örgütsüz durumundan dolayıdır. Bu zaaf giderildiği zaman. ateş çem
berine düşen kızgın bir boğa gibi, Japon saldırganları, ayağa kalkan 
yüz milyonlarca i11Sa11ımızla sarılacak, onların sadece sesleri11de11 bile 
dehşete kapılacak ve ya111p kül olacaklardır. Çin orduları mutlaka ke

sintisiz olarak takviye almalıdır ve şimdi alt kademelerde var olan zor-

33. Guonıindang, ordusunu zorla asker toplayarak genişletiyordu. Ordusu ve polisiyle 
her yerde halkı yakalıyor ve ellerini kollarını bağlayarak mahkum yerine koyuyordu. 
Parası olanlar ise Guomindang subaylanna ıüşveı yedirerek ya da bedel ödeyerek kur
tuluyorlardı. 
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la askere alma ve bedel suistimalleri33 mutlaka en kısa zamanda ya
saklanmalı ve bunun yerine milyonlarca insanın gönüllü yazılmasını 
kolaylaştıracak olan geniş ve etkili bir siyasi seferberlik getirilmelidir. 
Şimdiki durumda savaş için para bulmakta büyük güçlük çekiyoruz, 
ancak halk bir kere seferber edildi mi. mali durum da bir sorun ol
maktan çıkar. Çin gibi geniş ve kalabalık bir ülke neden para sıkıntısı 
çeksin? Halkın orduyu, kendi ordusu olarak göı ıııesi için, ordu halkla 
bütünleşmelidir. Böyle bir orrJu yenilmez ve Japonya gibi emperyalist 
bir güç ona rakip olamaz. 

1 15. Çoğu kimse, subaylar ile erler ve ordu ile halk arasındaki ger
gin ilişkilere yanlış yöntemlerin neden olduğunu düşünür, ama ben 
böylelerine, her zaman, askerlere ve halka saygı duymanın bir temel 
tutum (ya da temel ilke) sorunu olduğunu söylerim. Çeşitli siyasetler, 
yöntemler ve biçimler bu tutumdan doğar. Bu tutumdan ayrılırsak, o 
zaman siyasetler, yöntemler ve biçimler kuşkusuz yanlış olacak ve su
baylarla erler ve ordu ile halk arasındaki ilişkiler de yeterince iyi ol
mayacaktır. Ordunun siyasi çalışması için üç önemli ilkemiz şunlardır: 
Birincisi, subaylar ile erler arasında birlik; ikincisi, ordu ile halk ara
sında birlik; üçüncüsü, düşman birliklerinin parçalanması. Bu ilkeleri 
etkili bir şekilde uygulamak için, bu temel tutumdan, yani askerlere ve 
halka saygı ve silahlarını bıraktıklarında, savaş esirlerinin insanlık 
haysiyetine saygı tutumundan hareket etmeliyiz. Bütün bunları temel 
bir tutum soruı1u değil de, teknik bir sorun olarak görenler. gerçekten 
yanılmaktadırlar ve bu görüşlerini düzeltmeleri gerekir. 

1 16. Vuhan'ın ve öteki yerlerin savunulmasının acil bir sorun ol 
duğu şu anda, bütün orduııun ve bütün halkın inisiyatif ve coşkusunu 
savaşı desteklemeK için sonuna kadar harekete geçiııııek çok önemli 
bir görevdir. Kuşkusuz. Vuhan'ı ve öbür yerleri savunma görevi, ciddi 
bir şekilde ortaya konmalı ve ciddi bir şekilde yerine getirilmelidir. 
Ancak, Vuhan'ı ve öbür yerleri elde tutma konusunda emin olup ola
mayacağımız bizim öznel isteklerimize değil. somut koşullara bağ
lıdır. Bu koşulların en önemlilerinden biri , bütün orduııun ve halkın 
mücadele için siyasi seferberliğidir. Bütün gerekli koşullarııı sağ
lanması yolunda etkin bir çaba gösterilmediği ve hatta bu koşullardan 
bir teki bile eksik olduğu takdirde. Nancing ve öbür yerlerin kay-
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bedilmesi gibi felaketlerin tekrarlanması kaçınılmaz olacaktır. Ko
şulların var olduğu yerlerde Çin'in de kendi Madrid'leri olacaktır. Şim
diye kadar Çiı1'iı1 bir Madrid'i olmadı ve şu andan itibaren birkaç Mad
rid yaratmak için sıkı bir şekilde çalışmalıyız; ama bu. koşullara bağ
lıdır. Bu koşulların en temel olanı. bütün ordunun ve halkın geniş si
yasi seferberliğidir. 

l l 7. Bütün çalışmalarımızda Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cep
he' de ısrar etmek, genel siyasetimiz olmalıdır. Çünkü ancak bu si
yasetle Direnme Savaşı'nda ve uzun süreli savaşta ısrar edebilir. su
baylar ile erler ve ordu ile halk arasıı1daki ilişkiler koı1usunda yaygın 
ve derinlemesine gelişmeler sağlayabilir. hala elimizde olan topraklan 
savu11mak ve kaybettiklerimizi de geri almak için bütün orduda ve 
halkta sava�ma inisiyatifini ve coşkusunu sonu11a kadar harekete ge
çirebilir ve böylelikle nihai zaferi kaz.anabiliriz. 

l 18. Orduı1un ve halkın siyasi seferberl iği sorunu gerçekten çok 
önemlidir. Söylediğimizi tekrarlamak pahasına bunun üzerinde du
ruyoruz. çünkü bu olmadaı1 zaferi kazanmak olanaksızdır. Elbette, za
feri ka1..anmak için gerekli daha birçok koşul vardır. ama siyasi se
ferberlik bunların en temel olanıdır. Japonya'ya Karşı Milli Birleşik 
Cephe. sadece birkaç siyasi parti11in üyeleri11in ve yönetim mer
kezleri11iıı birleşik cephesi değil, bütüı1 ordunu11 ve bütün halkın bir
leşik cephesidir. Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cepheyi kurmamızın 
esas amacı. bütüıı orduyu ve bütün halkı bu cepheye katılmak üzere 
seferber etmektir. 

Sonuçlar 
1 l 9. Çıkardığımız sonuçlar nelerdir? Bunlar: 
<<Sizce Çiı1. haııgi koşullarda Japon kuvvetlcri11i yenebilir ve yok 

edebilir? >> <<Üç koşul gereklidir. Biriı1cisi. Çiıı'de Japoııya'ya karşı bir 
birleşik cepheııiıı kurulması: ikiııcisi. Japoııya'ya karşı bir uluslararası 
birleşik cephcniıı oluşması; üçüncüsü. Japoııya'daki ve Japon sö
mürgcleriı1deki halkııı devrimci lıareketiııi11 yükselmesi. Çiı1 halkı açı
sıı1daıı. Çiıı halkıı1ııı birliği bu üç koşulu11 en öııemli olaı1ıdır.>> 

<<Sizce böyle bir savaş ne kadar sürebilir'?>> <<Bu. Çiı1'in Japoı1ya'ya 
karşı birleşik ceplıesiı1in gücüne ve Çiıı ile Japoı1ya'yı ilgileı1diren baş-
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ka birçok belirleyici etkene bağlıdır.>> 
<<Eğer bu koşullar kısa z:amanda gerçekleşmezse, savaş uz:a

yacaktır. Ama ne olursa olsun, önünde sonunda, Japonya mutlaka ye
nilecek ve Çin mutlaka zafere ulaşacaktır. Ancak çok büyük fe-

• 

dakarlıklar gerekecek ve çok acılı bir dönem yaşanacaktır.>> 
<<Stratejimiz ana kuvvetlerimizi geniş ve esnek bir cephede harekat 

yapacak şekilde kullanmak olmalıdır. Çin birlikleri, başarıya ulaşmak 
için, savaşı geniş muharebe alanlarında büyük bir hareketlilik gös
tererek yürütmelidirler.>> 

<<Hareketli savaş veııııck için eğitilmiş ordular kullanmanın yanı 
sıra, köylüler arasında çok sayıda gerilla birlikleri örgütlemeliyiz.>> 

<<Savaş sırasında Çin . . .  birliklerinin donatımını yavaş yavaş tak
viye edebilecektir. Bu nedenle savaşın daha sonraki döneminde mevzi 
savaşı yürütülecek ve Japon işgalindeki alanlara mevzi salclınlar ya
pacaktır. Böylece Japon ekonomisi Çin'in uzun direnişinin yarattığı 
gerilim altında çatırdayacak ve Japon kuvvetlerinin morali sayısız mu
harebelerle yıkılacaktır. Buna karşılık Çin tarafında, gittikçe büyüyen 
potansiyel direnme gücü sürekli olarak harekete geçirilecek ve çok sa
yıda devrimci halk, özgürlük uğruna dövüşmek için cepheye akın ede
cektir. Bütün bu etkenlerin ve öbürlerinin birleşmesi, Japon iş
galindeki müstahkem mevkilere ve üslere nihai ve belirleyici sal
dırılarda bulunmamızı ve Japon istila kuvvetlerini Çin'den söküp at
mamızı sağlayacaktır.>> ( 1 936 Temmuz'unda Edgar Snow ile yapılan 
görüşmeden) 

<< Böylece Çin'in siyasi durumunda yeni bir dönem açılmış oldu . . .  
lçiııde bulunduğumuz aşamada meıkezi görevimiz, Direnme Sa
vaşı'nda zafere ulaşmak üzere milletin bütün güçlerini seferber et-
mektir.>> 1 

<< Şimdi savaşta zaferin anahtarı. başlamış bulunan direnişi bütün 
milletin katıldığı bir topyekun direnme savaşı haline getirmektir. Ni
hai zafer sadece böyle bir topyekun direnme savaşı ile kazanılabilir.>> 

<<Direnme savaşıııda ciddi zaafların var olması, yenilgilere, iç bö
lünmelere. ihanetlere, geçici ve kısmiuzlaşmalara ve bu gibi daha baş
ka tersliklere yol açabilir. Bu nedenle. savaşımızın çetin ve uzun süreli 
olacağı kavranmalıdır. Ancak partimizin ve bütün halkın çabalarıyla, 
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başlamış bulunan direnişin bütün e11gelleri ortadan kaldırarak iler
lemeye ve gelişmeye devam edeceğiı1den emi11iz.>> (Çin Komünist 
Partisi Merkez Komitesi tarafından 1 937 Ağustos'unda kabul edilen 
<<Bugünkü Durum ve Partinin Görevleri Üzerine Karar>>) 

Çıkardığımız sonuçlar bunlardır. Boyun eğmeyi savunanların gö
zünde, düşmanlarımız üstün insanlar ve biz Çinliler zavallıyken, ça
buk zafer teorisyenlerinin gözünde, biz Çinliler üslüı1 insanlar ve düş
man ise zavallıdır. Bunların ikisi de yanlıştır. Biz sorunu daha farklı 
görüyoruz; Japonya'ya karşı Direnme Savaşı uzun süreli bir savaştır 
ve nihai zafer Çin'in olacaktır. Sonuçlarımız bunlardır. 

1 20. Konuşmalarım burada bitiyor. Japonya'ya karşı büyük Di
renme Savaşı yayılmaktadır ve birçok kişi zaferin kazanılmasını ko
laylaştıııııak üzere. tecrübelerin bir özetini11 yapılmasını bek
lemektedir. Benim burada ele aldığım konular. sadece geçmiş on ayın 
genel tecrübesidir ve bir çeşit özet yerine geçebilir. Uzun süreli savaş 
sorunu büyük bir ilgi ve tartışmayı gerektirir; burada sunduğumuz 
özeti inceleyip tartışacağınızı ve düzeltip genişleteceğinizi umuyorum. 
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ÇlN KOMÜNİST PARTlSl'NİN 
MİLLİ SAVAŞTAKİ ROLÜ* 

Ekim 1938 

Yoldaşlar, önümüzde parlak bir gelecek var. Japon emperyalizmini 
yenilgiye uğratıp yeni bir Çin kuııııak, bizim için sadece bir zo
runluluk değildir. Biz hiç kuŞkusuz bu amaçlara ulaşacak güce de sa
hibiz. Ama önümüzde, bugün ile parlak gelecek arasında uzanan çetin 
bir yol var. Çin Komünist Partisi ve bütün halk., yeni bir Çin ku
rabilmek için mücadelede, Japon saldırganlarına karşı planlı bir şe-

• 
kilde savaşmalıdır. Saldırganları ancak uzun bir savrıştan sonra ye-
nebiliriz. Savaşla ilgili çeşitli sorunlardan şimdiye kadar bir hayli söz 
ettik. Savaşın başlangıcından bu yana elde ettiğimiz tecrübeyi özet
ledik ve bugünkü durumun değerlendiııııesini yaptık; bütün milletin 
karşı karşıya bulunduğu acil görevleri belirttik ve Japonya'ya karşı 

•Bu rapor Mao Z.Cdung yoldaş tarafından Pa11inin Alt ıncı Merkez Koıııiıesinin 6. Genel 
Toplantısına sunuldu. Mao l.edung yoldaşın önderliğindeki Siyasi Büronun çizgisini 
onaylayan bu toplantı büyük önem taşıyordu. Mao Z.Cdung yoldaş, Çin Komünist Par
tisinin milli savaştaki rolünü inceleyerek Pa11i'nin Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'na 
önderlik etnıedeki büyük tarihi sorumluluğunu açıkça kavramalan ve bu sorunıluluğu 
ciddiyetle oıııuzlamalan için bütün yoldaşlara yardımcı oldu. Genel toplantıda, Ja
ponya'ya karşı birleşik cephede ısrar eınıe çizgisi kabul edildi; anıa aynı zamanda, bir
leşik cephede birliğin yanında mücadelenin de olnıası gt"rektiğine ve <<Her şey birleşik 
cephe yoluyla» önerisinin, Çin'in koşullanna uymadığına işaret edildi. Böylece, birleşik 
cepheyle ilgili uzlaşnıacılık halası eleştirildi; bu sorun, Mao Z.Cdung yoldaşın aynı top
lantıda yaptığı kapanış konuşnıasının bir bölümünü oluşturan «Birleşik Cephede Ba
ğımsızlık ve İnisiyatif Sorunu» adlı makalede ele alındı. Partinin. kendini Japonya'ya 
karşı halkın silahlı mücadelesini örgütlenıeye adamasının bütün Paı1i için son derece 
önenıli olduğu beli11ilcn toplantıda, savaş bölgelerinin ve düşman gerisinin Pa11inin esas 
çalışma alanlan olması gerektiğine karar verildi; zafer unıutlannı Guoıııindang or
dulanna bağlayan ve halkın kaderini gerici Guomindang yönetimi altındaki legal mü
cadelelere leslinı edenlerin yanlış görüşleri reddedildi. Mao l.edung yoldaş. toplantının 
kaparuşında yaptığı konuşmanın bir bölümü olan <<Savaş ve Strateji Sorunları» adlı ma
kalede bu koııuyu ele almıştır. 
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uzun süreli bir milli birleşik cephe yo1uyla uzun bir savaş sürdürmenin 
nedenlerini ve bunu gerçekleştiııııenin yöntemlerini açıkladık ve ulus
lararası durumu tahlil ettik. Geriye hangi sorun kalıyor? Yoldaşlar. bir 
sorun daha var; o da Çin Komünist Partisi'nin m illi savaşta ne gibi bir 
rol oynaması gerekliği ya da komünistlerin kendi rollerini nasıl kav
ramaları, bu savaşı yenilgiye değil zafere ulaştırabilmek için nasıl güç
lenmeleri ve saflarını nasıl sıklaştuıııaları gerektiği sorunudur. 

YURTSEVERLiK VE ENTERNASYONALiZM 
Entemasyonalist olan bir komünist. aynı zamanda bir yurtsever de 

olabilir mi? B iz sadece olabileceğini değil. olması gerektiğini de sa
vunuyoruz. Yurtseverliğin somut içeriği, tarihi koşullar tarafından be
lirlenir. Bir Hitler'in ve Japon saldırganlarının <<yurtseverliği>> vardır, 
bir de bizim yurtseverliğimiz. Komünistler. Hitler'in ve Japon sal
dırganlarının <<yurtseverliğine» kararlılıkla karşı çıkmalıdırlar. Alman 
ve Japon komünistleri, ülkelerinin yürüttüğü savaşlarda kendi ül
kelerinin yenilgisinden yanadırlar. Japon saldırganlarının ve Hitler'in 
yenilgiye uğraması için mümkün olan her yola başvuııııak, Japon ve 
Alman halklarının çıkarınadır ve bu yenilgi ne kadar kesin olursa, o 
kadar iyidir. Japon ve Alman komünistlerinin yapmaları gereken 
budur ve onlar da zaten bunu yapmaktadırlar. Çünkü Japon s:tl
dırganları ve Hitler tarafından başlatılan savaşlar. bütün dünya halk
larının olduğu gibi kendi halklarının da zararınadır. Çin'in durumu 
farklıdır, çünkü Çin saldırıya uğramıştır. Bu yüzden Çin komünistleri, 
yurtseverlikle enternasyonalizmi birleştiııııelidirler. Biz hem yurt
sever. hem entemasyonalistiz ve sloganımız da <<Anavatanı sal
dırganlara karşı savunmak için savaşalım >>dır. Bizim için yenilgiden 
yana olmak bir suç. Direnme Savaşı'nda zafere ulaşmak için çalışmak 
ise zorunlu bir görevdir. Çünkü. ancak anavatanı savunmak için sa
vaşarak saldırganları yenebilir ve milli kurtuluşa kavuşabiliriz. Pro
letarya ve emekçi halk ancak milli kurtuluşu sağlayarak kendi kur
tuluşuna kavuşabilir. Çiı1'iı1 zaferi ve istilacı emperyalistlerin 
yenilgisi, öbür ülke halklarıı1a da yardımcı olacaktır. Bu yüzden milli 
kurtuluş savaşlarında. yurtseverlik, enternasyonalizmin uy
gulanmasıdır. Bundan dolayı komünistler. inisiyatiflerini sonuna 
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kadar kullanmalı, kahramanca ve kararlı bir şekilde milli kurtuluş sa
vaşı cephesine koşmalı ve silahlarını Japon saldırganlarına doğ
rultmalıdırlar. Bu nedenle Partimiz, 18 Eylül 193 1 Olayı'ndan hemen 
sonra bir mill i  savunma savaşıyla Japon saldırganlarına karşı koyma 
çağrısında bulundu ve daha sonra Japonya'ya karşı bir milli birleşik 
cephe kurulmasını önerdi. Kızıl Ordu'nun Japonya'ya karşı Milli Dev
rimci Ordu'nun bir parçası olarak yeniden örgütlenmesini ve cepheye 
gitmesini emretti ve Parti üyelerine, savaşın en ön saflarında yer ala
rak kanlarının son damlasına kadar anavatanı savunmaları talimatını 
verdi. Bunlar iyi, yurtsever eylemlerdir ve enternasyonalizme aykın 
düşmek bir yana, enternasyonalizmin Çin'deki uygulamasıdır. Hata 
yaptığımızı ve enternasyonalizmi terk ettiğimizi söyleyerek saç
malayanlar, sadece, kafaları siyasi bakımdan bulanık ya da art niyetli 
olanlardır. 

KOMÜNİSTLER MiLLİ SAVAŞTA 
ÖRNEK OLMALIDIRLAR 

Yukarıdaki nedenlerden dolayı, komünistler milli savaşta büyük 
inisiyatif gösteııııeli ve bunu somut olarak ortaya koymalı, yani her 
alanda örnek bir öncü rol oynamalıdırlar. Savaşımız zor koşullarda 
sürdürülmektedir. Geniş kitlelerin milli bilinci, kendine olan milli say
gısı ve milli güveni, yeterince gelişmemiştir; halk�n büyük çoğunluğu 
örgütlenmemiştir. Çin'in askeri gücü zayıf. ekonomisi geridir; siyasi 
sistem demokratik değildir, yozlaşma ve kötümserlik vardır ve birleşik 
cephede birlik ve dayanışma eksikliği görülmektedir. işte zor ko
şullardan bazıları bunlardır. Bundan dolayı da komünistler bütün bu 
kötü şeylere son veı ıııek için bütün milleti birleştiı ıııenin büyük so
rumluluğunu bilinçli bir şekilde yüklcnmelidirler. Komünistlerin 
örnek öncü rolü burada canalıcı bir önem taşımaktadır. Sekizinci Yol 
Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordu'daki komünistler cesur bir şekilde sa
vaşmada. emirleri yerine getiııııede, disipline uymada. siyasi ça
lışmada, içteki birliği ve dayanışmayı geliştiııııede örnek olmalıdırlar. 
Komünistler, dost partiler ve ordularla olan i lişkilerinde, Japonya'ya 
karşı direnmek için birliğe dayanan sağlam bir tutum takınmalı, bir
leşik cephenin programını savunmalı ve direnme görevlerini yerine 
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getiııııede örnek olmalıdırlar, sözlerine sadık olmalı, eylemde kararlı 
davranmalı, kibirlilikten arınarak dost parti ve ordulara danışma ve 
onlarla işbirliği yapmada içtenlik gösteııııeli ve birleşik cephe içindeki 
parti içi ilişkilerde örnek olmalıdırlar. Hükümet işlerinde görevli her 
komünist, her yönden tutarlı olmak, atama yaparken adam ka
yu ıııamak ve bir karşılık beklemeden çok çalışmak konusunda örnek 
olmalıdır. Kitleler arasında çalışan her komünist onların efendisi 
değil, dostu; bürokrat bir politikacı değil, yorulmak bilmeyen bir öğ
retmen olmalıdır. Bir komünist hiçbir zaman ve hiçbir koşul altında 
kendi kişisel ç ıkarlarına öncelik tanımamalıdır; kişisel çıkarlarını mil
letin ve kitlelerin çıkarlarına bağımlı kılmalıdır. Dolayısıyla, bencillik, 
gevşeklik, yiyicilik, gösteriş düşkünlüğü vb. nefret verici dav
ranışlardır; buna karşılık özveri, canla başla çalışmak, kendini bütün 
kalbiyle halkın hizmetine adamak ve gösterişsiz bir şekilde sıkı ça
l ışmak saygı uyandırır. Komünistler, Parti dışındaki bütün ilericilerle 
uyum içinde çalışmalı ve arzu edilmeyen her şeyi ortadan kal
dırabilmek için bütün halkı birleştirmeye çaba gösteııııelidirler. Ko
münistlerin milletin yalnızca küçük bir kesimini oluşturduk.lan ve 
Parti dışında, birlikte çalışmamız gereken çok sayıda ilerici ve faal 
unsur olduğu kavranmalıdır. Sadece kendimizin iyi, başkalarının ise 
işe yaramaz olduğunu düşünmek tamamen yanlışur. Siyasi bakımdan 
geri olan insanlara gelince, komünistler onlan küçümseyip hor gör
memeli. onlarla dost olmalı, onlarla birleşmeli, onları ikna etmeli ve 
ilerlemeleri için teşvik etmelidirler. İflah olmayacaklar dışında ça
lışmalarında hatalar yapmış bir kimseye karşı komünistlerin tavn onu 
reddetmek değil, değişmesine ve her şeye yeniden başlamasına yar
dımcı olmak üzere ikna etmek olmalıdır. Komünistler hem pratik, hem 
de uzak görüşlü olmada örnek olmalıdırlar. Çünkü kendilerine düşen 
görevleri ancak pratik davranarak yerine getirebilirler ve ancak uzak 
görüşlü olmakla yollarını şaşu ıııadan ilerleyebilirler. Komünistler 
bundan dolayı öğrenmede örnek olmalı, kitlelerin hem öğrencisi hem 
de öğretmeni olmalıdırlar. Ancak ha�tan, somut durumdan, dost parti 
ve ordulardan öğrenerek çalışmamızda pratik ve gelecek konusunda 
da uzak görüşlü olabiliriz. Uzun bir savaşta ve zor koşullar altında 
bütün milletin dinamik enerjisinin güçlüklere karşı mücadele için se-
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ferber edilebilmesi. düşmanın yenilebilmesi ve yeni bir Çin'in ku
rulabilmesi. ancak Komünistlerin, dost partiler, ordular ve kitleler ara
sındaki bütün ilerici unsurlarla birlikte örnek öncü rolü en iyi şekilde 
oynamalarıyla mümkündür. 

BÜTÜN MiLLETİ BiRLEŞTİRELiM 
DÜŞMAN AJANLARIYLA MÜCADELE EDELiM 

Güçlükleri alt etmek, düşmanı yenmek ve yeni bir Çin kuııııak için 
tek siyaset, Japonya'ya karşı milli birleşik cepheyi sağlamlaştuıııak, 
genişletmek ve bütün milletin dinamik enerjisini seferber etmektir. 
Ama daha şimdiden milli birleşik cephemiz içinde yıkıcı bir rol oy
nayan düşman ajanları yani hainler, Troçkistler ve Japon yanlısı un
surlar vardır. Komünistler bunlara karşı daima uyanık olmalı, bunların 
canice faaliyetlerini gerçeğe dayanan kanıtlarla açığa çıkaı ıııalı ve 
bunlara kanmaması için halkı uyarmalıdırlar. Komünistler bu düşman 
ajanlarına karşı siyasi uyanıklıklarını artuıııalıdırlar; birleşik cephenin 
genişletilmesi ve sağlamlaştınlmasının, düşman ajanlarının açığa çı
karılmasından ve içimizden sökülüp aulmasından ayn tu
tulamayacağını anlamalıdırlar. Dikkatimizi sadece bir tarafa verip, 
öbür tarafı unutmak tamamen yanlıştır. 

KOMÜNiST PARTiSiNi GENiŞLETELiM VE PARTİYE, 
DÜŞMAN AJANLARININ SIZMASINI ÖNLEYELİM 

Komünist Partisi. güçlükleri alt etmek, düşmanı yenmek ve yeni 
bir Çin inşa etmek için örgütünü genişletmeli ve gerçekten devrime 
bağlı, Partinin ilkelerine inanan, siyasetlerini destekleyen ve onun di
sipliniı1c ve sıkı çalışmasına bağlı kalmaya gönüllü olan işçi, köylü ve 
faal genç unsurlardan meydana gelen kitlelere kapılarını açarak büyük 
bir kitle partisi haline gelmelidir. Bu konuda hiçbir kapalı-kapıcılık 
eğilimi hoş görülmemelidir. Ama aynı zamanda, düşman ajanlarının 
sızmalarına karşı uyaı1ıklıkta en ufak bir gevşeme olmamalıdır. Japon 
emperyalist gizli örgütleri, durmadan Partimizi bölmeye ve faal un
surlar kisvesi altında Parti sallanna el altından gi7.li hainleri , Troç
kistlcri. Japon yanlısı unsurları, soysuzlaşmış kimseleri ve mevki düş
künlerini sızdıııııaya çalışmaktadır. Böyle kişilere karşı aldığımız sıkı 
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önlemleri ve uyanıklığımızı, bir an bile gevşetmemeliyiz. Ka
rarlaştırılmış olan siyasetimiz Partinin cesaretle genişletilmesi ol
duğuna göre, düşmaı1 ajanları sızar l"-0rkusuyla kapılarımızı kapalı tut
mamalıyız. Ama cesaretle üye sayımızı artırırken, içeriye sızmak için 
bu fırsattan yararlanmaya kalkacak olan düşman ajanlarına ve mevki 
düşkünlerine karşı uyanıklığımızı gevşetmemeliyiz. Eğer dikkatimizi 
sadece bir tarafa verir ve öbür tarafı unutursak hataları yaparız. Tek 
doğru siyaset: <<Partiyi cesaretle genişlet, ama uygunsuz tek kişiyi bile 
Partiye alma>>dır. 

HEM BiRLEŞiK CEPHEYi 
HEM DE PARTlNlN BAÔIMSIZLIÔINI KORUYALIM 

Güçlükleri alt etmek, düşmanı yenmek ve yeni bir Çin inşa etmek, 
ancak milli birleşik cepheyi sağlam bir şekilde korumakla mümkün 
olabilir. Bundan asla kuşku duyulamaz. Bunun yanı sıra, birleşik cep
hedeki her parti ve grup kendi ideolojik, siyasi ve örgütsel ba
ğımsızlığını korumalıdır; bu Guomindang, Komünist Partisi ya da her
hangi başka bir parti ya da grup için geçerlidir. Üç Halk llkesi'ndeki 
Demokrasi llkesi, partiler arası ilişkilerde, hem bütün partilerin ve 
grupların birleşmesini hem de her birinin bağımsız kalmasını mümkün 
kılar. Bağımsızlığı reddederek sadece birlikten söz etmek. Demokrasi 
llkesi'ni terk etmek anlamına gelir ki; bunu da ne Komünist Partisi ne 
de herhangi bir başka parti kabul eder. Hiç kuşkusuz, birleşik cephe 
içinde bağımsızlık mutlak değil. görelidir ve onu mutlak olarak gör
mek, düşmana karşı birlik genel siyasetine zarar verir. Ama bu göreli 
bağımsızlık reddedilmemelidir; ideolojik, siyasi ve örgütsel yönden 
her parti göreli bağımsızlığına, yani göreli özgürlüğe sahip olmalıdır. 
Ayrıca bu göreli özgürlük tanınmaz ya da gönüllü olarak teı·k edilirse, 
düşmana karşı birlik genel siyaseti de zarar g.örmüş olur. Bu. hem Ko: 
münist Partisinin. hem de dost partilerin bütün üyelerince iyice kav
ranmalıdır. 

Aynı şey, ulusal mücadele ile sınıf mücadelesi arasındaki ilişki 
için de geçerlidir. Direnme Savaşı'nda her şeyin direnişin çıkarlarına 
bağımlı kılınması gerektiği, tartışma götürmez bir ilkedir. Bu yüzden, 
sınıf mücadelesinin çıkarları Direnme Savaşı'nın çıkarlarına bağımlı 
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kılıı1malı ve onlara ters düşmemelidir. Ama sınıflar ve sınıf mü
cadeleleri birer olgudur ve sınıf mücadelesi olgusunu inkar edenler ya
nılmaktadırlar. Bu gerçeği inkar etmeye kalkan teori, tamamen yan
lıştır. Biz sınıf mücadelesini inkar etmiyoruz, onu koşullara 
uyguluyoruz. Savunduğumuz karşı lıklı yardımlaşma ve karşılıklı taviz 
siyasetini, sadece parti ilişkilerine değil, sınıf ilişkilerine de uy
gulamak mümkündür. Japonya'ya karşı birlik, sınıf ilişkilerindeki de
ğişikliği hesaba katan doğru bir siyaseti, emekçi halkı siyasi ve maddi 
bakımdan savunmasız bırakmayan, ama aynı 1..amanda. zenginlerin de 
çıkarlarını göz önünde bulunduran ve böylece düşmana karşı da
yanışmanın gereklerini yerine getiren bir siyaseti zorunlu kılar. Sadece 
bir tarafı dikkate almak ve öbür tarafı göz ardı etmek Direnme Savaşı 
için kötü bir şeydir. 

DURUMU BiR BÜTÜN OLARAK ELE ALALIM 
ÇoGUNLUK AÇISINDAN DÜŞÜNELiM VE 
MÜ'I"I'EFlKLERIMlZLE BiRLİKTE ÇALIŞALIM 

Komünistler, düşmana karşı mücadelede kitlelere önderlik eder
ken, durumu bir bütün olarak ele almalı, halkın çoğunluğu açısından 
düşünmeli ve müttefikleriyle birlikte çalışmalıdırlar. Parçanın çı
karlarını bütünün çıkarlarına bağımlı kılma ilkesine sıkıca sa
rılmalıdırlar. Eğer bir öneri. kısmi bir durum için uygun olduğu halde 
durumun bütünü için uygun düşmüyorsa, parça bütüne öncelik ta
nımalıdır. Bunun tersine, öneri parça açısından uygun olmayıp, durum 
bir bütün olarak ele alındığıı1da uygun oluyorsa. gene parça bütüne 
öncelik tanımalıdır. Durumu bir bütün olarak ele almaktan kastedilen 
budur. Komünistler hiçbir zaman halkın çoğunluğundan kopmamalı 
ve sadece birkaç ileri grubun kitlelerden kopuk ve aceleci ilerlemesine 
önderlik ederek halkın çoğunluğunu göz ardı etmemeli, ileri unsurlarla 
geniş kitleler arasında sıkı bağlar kuııııalıdırlar. Çoğunluk açısından 
düşüı1mek derken kastedilen budur. Nerede bizimle işbirliği yapmak 
isleye11 demokratik partiler ya da kişiler varsa, komünistler için doğru 
olan tulum. soruı1ları 011larla görüşmek ve birlikte çalışmaktır. Keyfi 
kararlar alıp. kendi başına buyruk hareketlere girişmek ve müt
tefiklerimizi öı1cmsememek yanlıştır. iyi bir komünist, durumu bir 
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bütün olarak. ele almadaı çoğunluk açısından düşünmede ve müt
tefikleriyle birlikte çalışmada ustalaşmalıdır. Bizim bu konuda şim
diye kadar ciddi eksiklerimiz olmuştur ve bu soruna hfila önem ver
mek zorundayız. 

KADRO SiY ASETI 
Çin Komünist Partisi, birkaç yüz milyonluk bir milletin verdiği 

büyük bir devrimci mücadeleye öııderlik eden bir partidir ve siyasi tu
tarlılığı yetenekleriyle birleştiren çok sayıda önder kadro olmaksızın 
bu tarihi görevini yerine getiremez. Son on yedi yıl içinde Partimiz 
pek çok yetenekli önder yetiştirdi; askeri, siyasi. kültürel çalışmalarda. 
Parti ve kitle çalışmalarında bulunan kadrolarımız var; bu başarının 
bütün onuru Partiye ve millete aittir. Ancak bugünkü kadrolar, henüz 
mücadelemizin alabildiğine geııiş yapısını ayaı..ta tutacak güçte de
ğildir ve hala çok sayıda yetenekli insanın yetiştirilmesi zorunludur. 
Çin halkının büyük mücadelesi içinde pek çok faal unsur öne çıktı ve 
çıkmaya devam ediyor. Onların örgütlenmesinden. eğitilmesinden. on
lara özen gösterilmesindeı1 ve onlardan gereği gibi yararlanılmasından 
biz sorumluyuz. Siyasi çizgi bir kere saplandı mı, kadrolar belirleyici 
bir etken haliııe gelir. 1 Bu yüzden planlı bir şekilde çok sayıda yeni 
kadro yetiştiııııek, bizim mücadele görevimizdir. 

Parti kadrolarıyla olduğu kadar, Partili olmayan kadrolarla da il
gilenmeliyiz. Parti dışında. ihmal etmememiz gereken pek çok ye
tenekli insan vardır. Her komünistin görevi . soğuk ve uzak duran bir 
tavırdan ve kibirlilikten arınmak ve Parti dışınclıtki kadrolarla iyi bir 
şekilde çalışnıak. onlara içtenlikle yardım etmek, oıılara karşı sıcak ve 
yoldaşça bir tavır takınmak ve yüce davamız olan Japonya'ya karşı di
l .  Sıalin, Sovyetler Birliği Koıııünist Partisi (Bolşevik)'nin Ocak 1934'de yapılan 17.  
Kongresi'ne sunduğu raporunda şöyle demişti: •< . • •  doğrusu siyasi çizgi saptandıktan 
sonra. bizz.11 siyasi çizginin kaderini, yani siyasi çizginin başansı ya da başansızlığı da 
dahil olnıak üzere, her şeyi örgütsel çalışnıa belirler.>> (Bkz. Leııiııiznıiıı .')orııııları. lng. 
bas . .  FLPl l, Moskova. 1 954, s. 644) Stıılin «kadrolann doğru seçimi>• sorununu da ele 
aldı. 1 935 Mayısında Kremlin Sarayında. Kızıl Ordu Akademilerinden nıezun olarılara 
hitaben yapl ığı konuşnıada «Her şeyi belirleyen kadrolardır>• sloganını ortaya aıtı ve bu 
sloganı açıkladı. (A,1·111 .\•erde, s. 661 -662) Stalin, 1 939 Mart'ında Sovyetler Birliği Ko
nıüııist Partisi (Bolşcvik)'nin 1 8. Kongresi'ne sunduğu raporunda şöyle denıişt i :  «Doğru 
bir siyasi çizgi ortaya konulduktan ve pratikte sınandıktan sonra, Parti ve devlet ta
rafından uygulanan önderlikte. Parti kadrolan belirleyici güç haline gelirler.>• (A.vııı 
eseı·, s. 784) 
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renme ve ülkenin yeniden inşasında inisiyatiflerini kullanmalarını sağ
lamaktır . • 

Kadroları nasıl değerlendireceğimizi bilmeliyiz. Değerlen-
diı 111emizi, kadronun hayatının kısa bir dönemi ya da hayatındaki tek 
bir olayla sınırlanduıııamalı. onun hayalını ve çalışmalarını bir bütün 
olarak ele almalıyız. Kadroları değerlendiııııenin başlıca yöntemi 
budur. 

Kadrolardan iyi yararlanmayı bilmeliyiz. Önderlik, son tahlilde, iki 
temel sorumluluğu içerir: Fikir geliştiııııek ve kadrolardan iyi ya
rarlanmak. Planlar yapmak, kararlar almak. emir ve talimat veııııek 
gibi şeylerin hepsi <<fikir geliştiı ıııek>> sınıflamasına girer. Fikirleri 
pratiğe uygulamak için. kadroları birbirleriyle kaynaştırıp harekete 
geçmelerini teşvik etmeliyiz; bu, <<kadrolardan iyi yararlanmak>> sı
nıflamasına girer. Tarihimiz boyunca kadrolardan yararlanma ko
nusunda taban tabana karşıt iki çizgi vardır; bunlardan biri <<insanları 
yeteneklerine göre atamak>>, öbürü ise <<atama yaparken adam ka
yu ıııak>>tır. Bunlardan birincisi dürüst, diğeri ise dürüst olmayan yol
dur. Komünist Partisinin kadro siyasetinde uygulayacağı ölçüt. bir 
kadronun Parti çizgisini uygulamakta kararlı olup olmaması, Parti di
siplinine bağlı olup olmama.<>ı. kitlelerle yakın bağları bulunup bu
lunmaması. yönünü tek başına bulma yeteneğine sahip olup olmaması. 
faal. çalışkan ve bencillikten uzak olup olmamasıdır. <<İnsanları, ye
tenekleriııe göre atama>>nın anlamı budur. Çang Guotao'nun kadro si
yaseti ise bunun lam tersiydi. <<Atama yaparken adam kayıııııa>> çiz
gisini izleyen Çang Guolao. ufak bir klik kuııııak için kendi 
gözdelerini çevresinde topladı ve sonunda Partiye ihanet etti ve karşı 
safa geçti. Bu bizim için önemli bir derstir. Merkez Komitesi ve her 
kademedeki önderler. bu ve buna benzer tarihi derslerden ibret alarak, 
kadro siyasetinde haksız ve dürüst olmayan yolu reddedip haklı ve dü
rüst olaı1 yolu izlemeyi ve böylece partinin birliğini sağlamlaştıııııayı 
önemli bir sorumluluk saymalıdırlar. 

Kadrolara özen gösteı ıııesini bilmeliyiz. Bunun çeşitli yolları var
dır. 

Biriııcisi. onlara yol gösterin. Bu. sorumluluk yüklenme ces:ıretini 
gösterebilmeleri için çalışmalarında oıılara serbestlik tanımak ve aynı 
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zamanda, Partinin siyasi çizgisinin rehberliğinde inisiyatiflerini tam 
olarak kullanabilmeleri için onlara yerinde ve zamanında talimatlar 
veı ıııekle olur. 

İkincisi, kadroların düzeylerini yükseltin. Bu, teorik kavrayışlarını 
ve çalışma yeteneklerini artırabilmeleri için onlara öğrenme olanağı 
sağlayarak onları eğitmek demektir. 

Üçüncüsü, çalışmalarını denetleyin; tecrübelerini özetlemelerine, 
başarılarını ilerletmelerine ve hatalarını düzeltmelerine yardımcı olun. 
Kadrolara özen gösteı ıııenin yolu, görev verip denetfem�ek ve ancak 
ciddi hatalar yapıldıktan sonra ilgilenmek değildir. 

Dördüncüsü, hata yapan kadrolara karşı genel olarak ikna yö
netimini kullanın ve hatalarını düzeltmeleri için onlara yardımcı olun. 
Mücadele yöntemi, sadece ciddi hatalar yaptıkları halde kendilerine 
yol gösterilmesini kabul etmeyenlere karşı uygulanmalıdır. Bu du
rumda sabırlı olmak gerekir. İnsanlara kolayca <<oportünist» damgası 
vuııııak ya da onlara karşı kolayca <<mücadeleye girişmek>> yanlıştır. 

, 
Beşincisi, karşılaştıkları güçlüklerde onlara yardımcı olun. Kad-

rolar hastalık. geçim, aile hayatı ya da başka nedenler yüzünden sı-
kıntıya düştüklerinde onlara mutlaka elimizden geldiği kadar ilgi gös
teı ıııeye çalışmalıyız. 

Kadrolara özen gösteııııenin yolu budur. 

PARTİ DİSİPLİNİ • 

Çang Guotao'nun disiplini ciddi bir şekilde çiğnediğini göz önünde 
bulundurarak. Partimizin disiplinini yeniden belirlemeliyiz: 

( l )  Birey örgüte 
(2) Azınlık çoğunluğa 
(3) Alt kademeler üst kademelere 
(4) Bütün üyeler Merkez Komitesine tabidir. 
Bu disiplin maddelerini çiğneyen, Partinin birliğini zedeler. Tec

rübeler bazı kişilerin Parti disiplinini, bilmedikleri için çiğnediklerini, 
ama Çang Guotao gibilerinin kendi haince emellerine ulaşmak için 
birçok Parti üyesinin cehaletinden yararlanıp Parti disiplinini bile bile 
çiğnediklerini kanıtlamıştır. Dolayısıyla üyeleri, Parti disiplini ruhuyla 
eğitmek gerekir; böylece sıradan üyeler sadece kendileri disipline uy-
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makla kalmayacak, aynı 1.amanda disipline uyma konusunda önderleri 
de deı1elleyeceklerdir. O zaman Çang Guotao gibisinden olayların yi
nelenmesi öı1lenmiş olacaktır. Eğer Parti içi ilişkilerin doğru bir çiz
gide gelişmesi11i sağlamak istiyorsak, yukarıda sözü edilen dört en 
önemli disipliı1 maddesinin yanı sıra. her kademedeki yönetim or
ganlarıııın eylemlerini birleştigneye yarayacak olan oldukça ayrıntılı 
Parti kurall<trı hazırlamalıyız. 

PARTİ DEMOKRAS1S1 

Bugüı1kü büyük mücadelede, Çin Komünist Partisi bütün yönetim 
organlarından, bütün üyelerindeı1 ve kadrolarından inisiyatiflerini Lam 
olarak kullanmalannı talep etmektedir; zaferi ancak bu sağlayabilir. 
Bu inisiyaLif, yönetim organlarının. kadrolann ve Partinin sıradan üye
lerinin yaratıcı bir şekilde çalışma yeteneklçrinde, sorumluluk yük
lenmek istemeleriı1de. çalışmalarında gösterdikleri coşkunlukla, soru 
yöı1eltmedeki, düşüncelerini bclirtmedeki ve halaları eleş
Lirmelerindeki cesarcL ve yeLenekte ve yönelim orgaı1ları ile yöneLici 
kadrolar üzeriı1de kurulan yoldaşça deneLimde somut olarak ortaya 
konmalıdır. Aksi takdirde, << İnisiyatifin>> hiçbir anlamı kalmaz. Ancak 
böyle bir i11isiyatit"in uygulanması. Parti hayatında demokrasinin yay
gınl ığıııa bağlıdır. Parti hayatında yeterince demokrasi yoksa, bu iııi
siyatif uygulanamaz. Çok sayıda yetenekli kişi. ancak demokrasi or
tamında yetişir. Ülkemiziıı küçük çapta üretimin ve ataerkil sistemi11 
hala egemeı1 <Jlduğu bir ülkedir ve ülkeyi bir bütün olarak ele alırsak 
heııuz dçmokratik bir hayat yoktur. Bunuıı sonucu olarak da bu durum 
Parı imizde. Parti hayatı11da demokrasinin yetersizliği şeklinde kendini 
gösterir. Bu olgu, bütün Parti11i11 inisiyatifini sonuna kadar kul
laı1masıııı eııgellemektedir. Bu durum ay11ı şekilde, birleşik ceplıede 
ve kitle hareketlerinde demokrasi11in yetersizliği11e yol açmıştır. Bu 
nedeı1le üyelerin. demokrat ik hayatın ve demokrasi ile merkeziyetçilik 
ru·ası11daki ilişkiı1i11 anlamını ve demokratik merkeziyetçiliğin nasıl 
uygulaı1<tcağını kavramalan için Parti içiı1de demokrasi eğitimi ya
pılmalıdır. Aı1cak böylelikle hem Parti içinde demokrasiyi gerçekteı1 
yaygıı1laştırabilir, hem de disipline zararlı olan aşırı demokrasi ve bı
ı·lıkııı ı: yapstıılaı· eğilimini önleyebiliriz. 
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Ordudaki parti örgütlerimizde demokrasiyi, Parti üyelerinin ini
siyatifini canlandıracak ve askerlerin savaşma gücünü artıracak ölçüde 
yaygınlaştırmamız gerekmektedir. Ancak, ordudaki Parti örgütlerinde, 
yerel Parti örgütlerinde olduğu kadar demokrasi olamaz. Hem orduda, 
hem de yerel örgütlerde Parti içi demokrasi, disiplini ve savaşma gü
cünü zayıflatmak için değil, kuvvctlendiı ıııek içindir. 

Partide demokrasinin yaygınlaşması, Partinin gelişmesinde ve sağ
lamlaştırılmasında zorunlu bir adım olarak ve Partinin büyük mü
cadelede son derece etkili olabilmesini, görevini gereğince ba
şarmasını, yeni güçler yaratmasını ve savaşın güçlüklerinin üstesinden 
gelmesini sağlayan önemli bir silah olarak görülmelidir. 

PARTİMİZ KENDİNİ İKİ  CEPHEDE VERİLEN 
MÜCADELEYLE SAÔLAMLAŞTIRMIŞ VE GÜÇLENMİŞTİR 

Genel olarak ele alındığında Partimiz, son yedi yılda Parti içindeki 
yanlış fikirlerle mücadele etmek için iki cephede, yani sağ opor
tüı1izme ve <<SOi>> oportünizme karşı mücadele cephelerinde Marksist
Leninist ideolojik mücadele silahını kullanmayı öğrenmiştir. 

Altıncı Merkez Komitesinin 5. Genel Toplantısından önce2 
•. Par

timiz, Cen Dusiu'nun sağ oportünizmi ve Li Lisan yoldaşın <<sol>> 
oportünizmiyle mücadele etmiştir. Bu iki yönlü Parti içi mücadelede 
kazanılaı1 zaferler sayesinde partimiz büyük ilerlemeler kaydetmiştir. 
5. Genci Toplantıdan sonra. parti içiı1de iki tarihi mücadele daha ol
muştur: Zunyi Toplantısındaki ve Çaı1g Guotao'ııun Partiden atılması 
ile ilgili mücadeleler. . 

Zunyi Toplantısı, <<sol>> oportünist nitelikte ciddi hataları (düş
manı11 beşinci <<kuşatma ve bastıııııa>> harekatına karşı mücadelede ya
pılan ilke hatalarını) düzeltti ve Parti ile Kızıl Ordu arasıııda birlik 
sağladı ; bu toplantı. Parti Merkez Komitesi ile Kızıl Ordu'ı1un ana 
kuvvetlerinin Uzun Yürüyüşü zaferle soı1uçlandıııııasını, Japonya'ya 
karşı dire11mede ileri bir duruma ulaşılmasını ve Japoı1ya'ya karşı 
Milli Birleşik Cephe'ı1iıı yeni siyasetinin uygulaı1masını mümkün 
kıldı. Basi ve Yenan toplantıları Çang Guotao'ı1uıı sağ oportünizmiyle 

2. Burada sözü edilen dönenı, Çin Konıünist Partisi Beşinci Merkez Konıiıesi Siyasi 
Bürosunun 1927 Ağustos'wıdaki olağanüstü toplantısından, Altıncı Merkez Kc•ııitesinin 
1934 Ocak ayındaki 5.  Genel Toplanlısına kadar olan dönemdir. 
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mücadele ederek (Çang Guotao çizgisine karşı mücadele Basi Top
lanusında3 başladı ve Y enan Toplantısında4 sona erdi) bütün Kızıl 
kuvvetleri birleştiııııeyi ve Japonya'ya karşı kahramanca mü--

cadelesinde bütün Partinin birliğini güçlendirmeyi başardı. Her iki 
oportünist hata da devrimci iç savaş sırasında ortaya çıku ve her iki
sinin de özelliği savaşla ilgili hatalar olmalarıydı. 

Parti içindeki bu iki mücadeleden çıkarılan dersler nelerdir? Bun
ları şöyle sıralayabiliriz: 

( l )  Hem öznel hem de nesnel etkenleri göz ardı eden <<SOi>> ace
lecilik eğilimi, devrimci bir savaşa ve dolayısıyla her devrimci ha
rekete son derece zararl ıdır. Bu eğilim, düşmanın beşinci <<kuşatma ve 
bastu ıııa>> harekatına karşı mücadelede ortaya çıkan c iddi ilke ha
talarından biriydi ve Çin devrimci savaşının özelliklerini bilmemekten 
doğuyordu. 

(2) Çang Guotao'nun oportünizmi ise devrimci savaşta sağ opor
tünizmi temsil ediyordu ve sürekli geri çekilme çizgisinin, sa
vaşağalığının ve Parti düşmanı faaliyetlerin bir karışımıydı. Uzun ve 
kahramanca bir mücadele geçmişine ve özünde değerli niteliklere 
sahip kişilerden oluşan Kızıl Ordu'nun Dördüncü Cephe Ordusu'ndaki 
çok sayıda kadro ve Parti üyesi, ancak bu tür oportünizmi yendikten 

3. Basi Toplanıısı, Merkez Koıııitesi Siyasi Bürosu ıarafından 1935 Ağustos'unda Si
cuan'ın kuzeybatısındaki Basi'de toplanmıştı. Kızıl Ordu'nun bir kesimini yöneten Çang 
Guoıao Merkez Koıııiıesinden kopmuştu. Merkez Komitesinin emirlerine karşı çıkıyor 
ve onu baltalamaya çalışıyordu. Merkez Koıııitesi bu toplantıda, kendisinin emirlerine 
uyan Kızıl Ordu kuvvetleriyle birlikte tehlikeli bölgeyi terk etmeyi ve Kuzey Şensi'ye 
geçmeyi kararlaştırdı. Ama Çang Guotao kandırdığı Kızıl Ordu birliklerini Tiencuan, 
Luşan, Büyük ve Küçük Cincuan ve Aba'nın güneyindeki bölgeye götürdü ve orada 
sahte bir nlerkez komitesi kurarak Partiye karşı bayrak açtı. 
4. Yenan Toplantısı. Partinin Merkez Komitesi Siyasi Bürosunun 1937 Nisan'ında 
Yenan'da yaptığı genişletilmiş toplantıydı. Bu toplantıdan önce, Çang Guota<>'nun ko
mutasında bulunan, ama ooun sahtekarlığının farkına va11U1 Kızıl Ordu birliklerindeki 
çok sayıda kadro ve asker, Şensi-Gansu sınır bölgesine doğru kuzeye yürüdü. Ama bazı 
birlikler yolda hatalı eıııirlere göre harekeı ettiler ve batıya, Gansu Eyaletinde bulunan 
Gancov, Liangcov ve Sucov bölgesine yöneldiler. Bunların çoğu düşman ıarafından yok 
edildi, geri kalanı da Sinciang'a döndü: Şensi-Gansu sınır bölgesine ancak daha sonra 
geri dönebildiler. öteki birlikler ise çoktan Şensi-Gansu sınır bölgesine vaııııışlar ve 
Merkezi Kızıl Ordu'nun kuvveıleriyle birleşmişlerdi. Çang Guotao'nun kendisi de 
Kuzey Şensi'ye döndü ve Yenan Toplantısına katıldı. Toplantıda Çang Guotao'nun 
oportüninııi ve Partiye başkaldırışı sistemli ve kesin bir şekilde mahkfun edildi. Çang 
Guotao ikiyüzlü bir tutumla boyun eğer gibi yaptı, ama gerçekte Partiye kesin ihaneıi 
için hazırlıklara girişti. 
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sonra onun tuzaklarından kendilerini kurtarabilmiş ve Merkez Ko

mitesinin doğru çizgisine dönebilm iştir. 

(3) On yıllık Toprak Devrimi Savaşı boyunca büyük örgütsel ça

lışmada. yani ordunun inşasında, yönetim işlerinde, kitle çalışmasında 

ve Partinin inşasında önemli başarılar elde edildi. Böyle bir örgütsel 

çalışmanın cephedeki kahramanca savaşa sağladığı destek olmasaydı. 
Çan Kayşek'e karşı verilen amansız mücadeleyi sürdüremezdik. 

Ancak bu dönemin son bölümünde Partinin kadro ve örgütlenme si

yasetinde ciddi ilke hataları yapılmıştır. Bu hatalar, sekterl ik eğilimi, 
aşırı cezalandıııııa ve ideolojik mücadele siyasetinin aşırıya var
dırılması şeklinde kendini gösterdi. Bu hatalar, hem eski Li Lisan çiz

gisinin kalıntılarını yok edemeyişimizden, hem de o zamanlar ilke so

runlarında yapılan siyasi hatalardan doğuyordu. Bu hatalar da Zunyi 

Toplantısında düzeltildi ve Parti ancak böylece. doğru bir kadro si

yasetine ve doğru örgütsel ilkelere dönebildi. Çang Guotao'nun ör
gütsel çizgisine gelince, bu çizgi bütün Parti ilkelerini çiğnemiş, Parti 

disiplinini bozmuş ve bÖlücü faaliyeti Partiye, Merkez Komitesine ve 

Komünist Entemasyonal'e karşı çıkma noktasına kadar vardııııııştı. 

Merkez Komitesi, Çang Guotao'nun haksız ve hatalı çizgisini yenmek 
ve onun Parti düşmanı faaliyetini önlemek için mümkün olan her şeyi 

yaptı ve aynı zamanda Çang Guotao'nun kendisini de kurtaı ıııaya ça

lıştı. Ama o. hatalarını düzeltmeyi inatla reddettiği. ikiyüzlülüğe baş
vurduğu ve en sonunda partiye ihanet edip kendini Guomindang'ın 
kollarına attığı için, Parti sert önlemler alarak onu Partiden atmak zo

runda kaldı. Bu disiplin önlemi yalnızca bütün Parti üyelerinin değil, 
milli kurtuluş davasına sadık olan herkesin desteğini kazandı. Ko

münist Enternasyonal de karan onayladı ve Çang Guotao'yu bir kaçak 

ve dönek olarak mahkum etti. 

Bu dersler ve bu başarılar bize, bütün Partiyi birleştiııııemiz. onun 
ideolojik. siyasi ve örgütsel birliğini güçleııdiııııemiz ve Direnme Sa

vaşı'nı başarıyla sürdürmemiz için gereken önkoşulları sağladı. Par
timiz iki cephede verilen mücadeleyle kendiııi güçlendirdi ve sağ

lamlaştırdı. 
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İKİ CEPHEDE SÜRDÜRÜLEN BUGÜNKÜ MÜCADELE 
Bundan böyle, << sol>> aceleciliğe karşı hfila dikkatli davranmak ge

rekiyorsa da, Direnme Savaşı'nda sağcı kötümserliğe karşı mücadele 
etmek son derece önemlidir. Birleşik Cephe, Parti ve kitlelerin ör
gütlenmesi sorunlarında, J aponya'ya karşı olan öbür parti ve gruplarla 
işbirliği yapmayı, Komünist Partisini genişletmeyi ve kitle hareketini 
yaygınlaştıı ıııayı gerçekleştiı ıııek için kapalı-kapıcı! ık şeklindeki 
<<sol>> eğilime karşı mücadeleye devam etmeliyiz. Aynı zamanda. sağ 
oportünist bir eğilim olan kayıtsız şartsız işbirliği ve genişlemeye 
karşı mücadeleye de önem vermeliyiz. Aksi takdirde bu işbirliği ve 
genişleme engellenecek, teslimiyetçi bir işbirliğine ve ilkesiz bir ge
nişlemeye dönüşecektir. 

İki cephede verilen ideolojik mücadele, her durumda somut ko
şullara uymalıdır; sorunlara hiçbir zaman öznelci bir şekilde yak
laşmamalı, kişileri <<damgalama>> eski alışkanlığının süı ıııesine izin 
veııııemeliyiz. 

Sapmalara karşı mücadelede, ikiyüzlü davranışlara karşı çıkmaya 
özel bir öııem vermeliyiz. Çang Guotao örneğinde görüldüğü gibi, bu 
çeşit davranışların en büyük tehlikesi. bölücü faaliyetlere dö
nüşebilmeleridir. Kitle içinde kabul edip özel konuşmalarda karşı çık
mak, evet derken içinden hayır diye düşünmek. bir insanın yüzüne 
gülüp arkasından konuşmak, bütün bunlar ikiyüzlülüğün çeşitleridir. 
Parti disiplinini. ancak bu türden davranışlara karşı parti üyelerinin ve 
kadroların uyanıklığını artırarak güçlendirebiliriz. 

İNCELEME 
Geııel olarak bunu yapabilecek durumda olan bütün Komünist Par

tisi üyeleri Marks, Engels, Leııin ve Stalin'in teorisiııi. tarihimizi, gü
nümüzdeki hareket ve akımları incelemelidir: buııun ya111 sıra daha az 
eğitim göı ıııüş üyelerin eğitilmesine yardım etmelidirler. Özellikle 
kadrolar bu konuları dikkatle incelemelidirler. Merkez Komitesi üye
leri ve kıdemli kadrolar ise bu konulara daha da öııem veııııelidir. Hiç
bir siyasi parti devrimci teoriye ve tarih bilgisiııe sahip olmadan ve 
pratik hareketi derinliğine kavramadan, büyük bir devrimci hareketi 
zafere ulaştıramaz. 
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Marks, Engels, Lenin ve Stalin'in teorisi evrenseldir. Biz bu teoriyi 
bir dogma olarak değil, bir eylem kılavuzu olarak göııııeliyiz. Bu te
orinin incelenmesi, sadece birtakım deyimler ve terimler öğrenmek 
için değil, Marksizm-Leni11izmi bir devrim bilimi olarak kavramak 
için yapılmalıdır. Bu, sadece Marks, Engels, Lenin ve Stalin'in, gerçek 
hayatı ve devrimci tecrübeleri kapsamlı bir şekilde inceleyerek elde et
tikleri genel yasaları kavramak sorunu değil, onların sorunları in
celerken ve çözerken uyguladıkları yöntemi ve bakış açısını kavramak 
sorunudur. Partimizin Marksizm-Leninizmi kavrayışı eskisine oranla 
şimdi daha iyidir, ama gene de kapsamlı ve derin olmaktan uzaktır. 
Görevimiz, yüce ve eşi görülmedik bir mücadelede birkaç yüz mil
yonluk büyük bir millete önderlik etmektir. Bu yüzden de, Marksizm
Leninizmin incelenmesinin yaygınlaştırılması ve derinleştirilmesi kar
şımıza hemen çözülmesi gereken büyük bir soruı1 olarak çıkmaktadır; 
bu da ancak yoğun bir çabayla gerçekleşebilir. Merkez Komitesinin 
bu genel toplantısından sonra, bütün Parti üyelerinin incelemede bir
birleriyle yarışacaklarını ve bu yarışmanın. kimin gerçekten bir şeyler 
öğrendiğini. kimin daha fazla, daha iyi öğrendiğini göstereceğini uma
rım. Önderliğin asıl sorumluluğunu yüklenmek sorununa gelince, 
Marksizm-Leninizmi bölük pörçük değil, sistemli bir şekilde. kof bir 
şekilde değil, gerçekten kavramış 100 ya da 200 yoldaşın bulunması 
Partimizin savaşma gücünü çok yükseltecek ve Japon emperyalizmini 
yenme görevimizi daha çabuk yerine getiııııemizi sağlayacaktır. 

Bir başka görevimiz de, tarihi mirasımızı incelemek ve onu eleş
tirici bir gözle özümleyebilmek için Marksist yöntemi kullanmaktır. 
Tarihimiz binlerce yıl gerilere uzanır ve kendine özgü nitelikleri , sa
yısız hazineleri vardır. Ama bizler bu konularda ilkokul çocukları 
kadar cahiliz. Bugünkü Çin, geçmişteki Çin'den doğmuştur; biz. tarihi 
ele alış konusunda Marksist bir yaklaşıma sahibiz ve bundan dolayı da 
tarihimizi bir kenara atmamalıyız. Konfüçyus'tan Sun Yatsen'e kadar 
olan tarihimizi özümlemeli. bu değerli mirasa sahip çıkmalıyız. Bu. 
günümüzün büyük hareketine rehberlik etmek açısıı1dan çok öı1em
lidir. Komünistler, Marksist oldukları için entema-.yoı1alisttirler; ama 
Marksizmi. ancak kesin bir milli biçim kazandığı ve ülkemizin somut 
özellikleriyle kaynaştırıldığı zaman uygulayabiliriz. Marksizm-
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Leninizmin büyük gücü, bütün ülkelerin somut devrimci pratiği ile bü
tünleşmesinden ileri gelmektedir. Çin Komünist Partisinin sorunu, 
Marksizm-Leninizm teorisini Çin'in somut koşullarına uygulamayı öğ
renmektir. Büyük Çin milletinin bir parçası, kanı ve canıyla onun bir 
parçası olan Çin komünistleri için, Çin'in özelliklerinden kopuk bir şe
kilde Marksizmden söz etmek soyut bir Marksizm. boşlukta yüzen bir 
Marksizm olur. Bundan dolayı, Marksizmi, her yansıması mutlaka bir 
Çin özelliği taşıyacak şekilde Çin'de somut olarak uygulamak, yani 
Marksizmi Çin'in somut özellikleri ışığında uygulamak, bütün Partinin 
acilen kavrayıp çözmesi gereken bir sorun haline gelmektedir. Ya
bancı taklitçiliği ortadan kaldırılmalı; boş, soyut havalar çalmaktan 
vazgeçilmeli, dogmatizm bir kenara atılmalıdır; bütün bunların yerine 
Çin'in sıradan halkının sevdiği yeni ve canlı Çin tarzı konmalıdır. En
temasyonal ist içeriği milli biçimden koparmak, enternasyonalizmden 
hiçbir şey anlamayanların tutumudur. Biz, tersine bu ikisini sıkıca bir
leştiııııeliyiz. Bu  konuda saflarımızda, bilinçli bir şekilde alt edilmesi 
gereken ciddi hatalar vardır. 

Bugünkü hareketin özellikleri nelerdir? Yas.1lan nelerdir? Nasıl yön
lendirilmelidir? Bütün bunlar pratik sorunlardır. Bugün bile Japon em
peryalizmi ya da Çin hakkında henüz her şeyi kavrayamıyoruz. Hareket 
gelişiyor, ileride yeni şeyler de ortaya çıkacak, zaten bunlar sürekli ola
rak ortaya çıkıyor. Bu hareketi bütünlüğü ve gelişimi içinde incelemek, 
sürekli dikkatimizi gerektiren büyük bir görevdir. Bu sorunları cid
diyetle ve dikkatle incelemeyi reddeden bir kimse, Marksist değildir. 

Bildiğiyle yetinmek incelemenin düşmanıdır. Bildiğiyle yetinme 
anlayışından kurtulmadıkça gerçekten hiçbir şey öğrenemeyiz. Ken
dimize karşı tutumumuz <<öğrenmeye doymamak>>; başkalarına karşı 
tutumumuz ise, <<öğretmekten usanmamak>> olmalıdır. 

BİRLİK VE ZAFER 
Çin Komünist Partisi içinde birlik, Direnme Savaşı'nı kazanmak ve 

yeni bir Çin kurmak için bütün milleti birleştirmenin önkoşuludur. On 
yedi yıllık çelikleşme süreci.  Çin Komünist Partisi'ne, iç birliği sağ
lamanın birçok yolunu öğretti. Partimiz şimdi çok daha olgun bir Par
tidir. Dolayısıyla, Direnme Savaşı'nda zafere ulaşmak ve yeııi bir Çin 
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kuııııak uğruna verdiğimiz mücadelede bütün halk için güçlü bir çe
kirdek yaratabiliriz. Yoldaşlar, birlik olduğumuz sürece, bu hedefe ke
sinlikle ulaşabiliriz. 
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BİRLEŞİK CEPHE İÇİNDE 
BAÖIMSIZLIK VE İNİSİYATİF SORUNU* 

5 Kasım 1938 

YARDIM VE TA VIZLER 
OLUMSUZ DEGIL OLUMLU OLMALIDIR 

Birleşik cephe içindeki bütün siyasi partiler ve gruplar birbirlerine 
yardım etmeli ve uzun ·süreli işbirliği uğruna karşılıklı tavizler ver
melidirler; ama bu yardım ve ödünler olumsuz değil, olumlu ol
malıdır. Kendi Partimizi ve ordumuzu sağlamlaşıuıııalı ve ge
nişletmeli. aynı zamanda dost partil�rin ve orduların sağlamlaşmasına 
ve gelişmesiı1e yardımcı olmalıyız. Halk. hükümellen siyasi ve eko
nomik taleplerini yeriı1e getiııııcsini istiyor. ayı1ı zamanda Direnme 

• Bu yazı, Mao Zedung yoldaşın Partinin Altıncı Merkez Komitesinin 6. Genci Top
lantısında yapt ığı kapanış  konuşnıasının bir bölünıüdür. O sıralar, birleşik cephe içinde 
bağınısızlık ve inisiyatif sorunu, Japonya'ya Karşı Birleşik Ccphe'ye ilişkin başlıca so
runlardan biriydi. Bu konuda, Mao Zedung yoldaş ile Cen Şaoylu arasında görüş ay
nlıkları vardı. Sorun özünde, birleşik cephede proletaryanın önderliği sorunuydu. Mao 
Zedung yoldaş, Aralık 1947 raporunda (<<Şimdiki Durum ve Görevlerimiz>>) bu ay
nlıkları kısaca özetledi: 
Partinıiz, Direnme Savaşı s ırasında. teslimiyetçilerin fikirlerine benzer fikirlere karşı 
(Cen Dusiu'nun Birinci Devrimci iç Savaş dönenıindeki teslimiyetçiliği kastediliyor). 
yani Guomiıı<lang'ın halk düşmanı siyasetlerine taviz vemıek, kitlelerden çok Gu
onıindaııg'a güvennıek, kitle nıücadelelerini harekete geçiııneyi ve sonuna kadar ge
liştiııııeyi göze alnıamak, Kurtarılmış Bölgeleri ve Japon işgali altında bulunan böl
gelerdeki halk ordulanııı genişletmeyi göze almanıak ve Direnme Savaşı'nda önderl iği 
Guonıindang'a ıcslinı etmek gibi fikirlere karşı mücadele etti. Partimiz. Marksizm
Leninizmin ilkelerine ters düşen bu gibi sığ ve çarpık fikirlere karşı kararlı bir mücadele 
açt ı. «İlerici güçleri gelişı iııne, ortadaki güçleri kazanma ve iflah olnıaz güçleri tecrit eı
nıe>• şeklindeki siyasi çizgisini kararlılıkla yürüttü ve Kurtarılmış Bölgeleri ve Halk 
Kurtuluş Ordusu'nu kararlılıkla genişletti. Bu. hem Japon emperyaliznıinin saldın döne
minde partiye onu alı etme yeteneğini, hem de Japonların teslinı olnıasındaıı sonraki dö
nenıde. Çan Kayşek karşı-devrimci savaşını başlattığı zaman, Part İf!Jİze. Çan Kayşek'in 
karşı -devrimci savaşına halkın devrinıci savaşıyla rahatça ve kayıp vemıeden karşı koy
ma ve kısa zanıaııda büyük l'Jlferler kazanma yeteneğini sağladı. Bütün Partili yoldaşlar, 
tarihten çıkarılan bu dersleri asla unutmaıııalıdırlar. 
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Savaşı'nı ilerletmesi için hükümete mümkün olan her türlü yardımı ya
pıyor; fabrika işçileri patronlardan dal ıa iyi koşullar talep ediyorlar. 
öbür yandan da direnişin çıkartan uğruna çok sıkı çalışıyorlar; yabancı 
saldınsına karşı bir birlik uğruna. toprak ağalan kira ve fazileri in
diııııeli, öbür yandan köylüler de kira ve faizleri ödemelidirler. Bütün 
bu karşılıklı yardımlaşma ilkeleri ve siyasetleri olumsuz ya da tek 
yanlı değil. olumludur. Aynı şey karşılıklı tavizler için de geçerli ol
malıdır. Her iki taraf da birbirini baltalamaktan . ve birbirinin partisi. 
hükümeli ve ordusu içinde gizli parti kolları örgütlemekten ka
çııımalıdır. Biz. kendi payımıza, Guomindang'ın ve onun hükümeti ve 
ordusunun içinde gizli parti kolu örgütlemiyoruz; Guomiııdang'ın içi 
bu bakımdan rahat olabilir. Bunu Direnme Savaşı'nın yararını dü
şünerek yapıyoruz. <<Başka şeyler yapabilmek için bazı şeyleri yap
maktan kaçın>> 1 sözü tam bu durumu ifade etmektedir. Kızıl Ordu ye
niden örgütlenmeden, Kızıl bölgelerdeki yönetim sisteminde 
değişiklik yapılmadan ve silahlı ayaklanma siyasetini terk etmeden, 
bir milli direnme savaşı mümkün olamazdı. Biz birincisinden vaz
geçerek ikincisini gerçekleştirdik; olumsuz önlemler olumlu sonuçlar 
verdi. <<Daha ileri atılmak üzere geri çekilmek>>2, işle Leninizm budur. 
Vermeyi bütünüyle olumsuz bir şey olarak göı ıııek, Marksizm
Lcninizme aykındır. Aslında gerçekten de. bütünüyle olumsuz ·ör
nekler yok değildir. Sözgeliın i. İkinci Entemasyonal'in emek ile ser
nıaye arasında işbirliği öğretisi3 bütün bir sınıfa ve bütün bir de\•rime 
ihanetle soııuçlanmıştı. Çin'de Cen Dusiu da. Çang Guotao da tes
limiyetçiydiler. teslimiyetçiliğe şiddetle karşı çıkılmalıdır. Müt
tefıklerimiz ya da düşmaıılanmızla olan ilişkilerimizde tavizler ve
rirken, geri çekilirken, savuıımaya geçer ve ilerlememizi durdururken, 
buııları, daima tüm devrimci siyasetimizin bir parçası, genel devrimci 
çizginin kaçııı ılmaz bir halkası. dolambaçlı yolda yapılan bir dönüş ola
r.ık görmeliyiz. Kısacası. bunlar olumludur. 

1 .  Mençiııs'ıan alınlı. .. . 
2. V.t. Lenin, «Hcgcl'in Felsefe T<ırilıi Uzeriııe Dcr.�ler Kitabının Özeti>>, Biitiiıı Eser
leri. Cilt 38. Rus. bas., Moskova. 1 958. s. 275 
3. «Enıek ile semıaye arasında işbirliği öğretisi>>, İkinci Entemasyonal'in. kapiıalisı 
ülkelerde bu türden işbirliğini savunan ve burjuvazinin ikıidannın devrim yoluyla yıkıl
masına ve proletarya diktatörlüğünün kurulmasına karşı çıkan gerici öğreıisidir. 
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MİLLİ MÜCADELE İLE SINIF MÜCADELESi 

ARASINDAKİ ÖZDEŞLİK 
Uzuı1 süreli bir işbirliğiyle uzun bir savaşı sürdüııııek ya da başka 

bir deyişle sınıf mücadelesini Japonya'ya karşı bugünkü milli mü
cadeleye bağımlı kılmak: Birleşik cephenin temel ilkesi işte budur. Bu 
ilkeye uygun olarak, partilerin ve sınıfların bağımsız niteliği ve onların 
birleşik cephe içindeki bağımsızlık ve inisiyatifleri korunmalı, işbirliği 
ve birlik uğruna temel hakları feda edilmemeli, tam tersine belli sınırlar 
içinde sıkı sıkıya savunulmalıdır. işbirliği ancak bu şekilde iler
letilebilir ve aslında herhangi bir işbirliği ancak böyle mümkün olabilir. 
Aksi takdirde, işbirliği birbirinin içinde erimeye dönüşür ve birleşik 
cephe ister istemez feda edilmiş olur. Milli nitelikteki bir mücadele 
içinde sınıf mücadelesi, ulusal mücadele biçimini alır; bu da ikisi ara

sındaki özdeşliği gösterir. Bir yandan, belli bir tarihi dönem boyunca 
çeşitli sınıfların siyasi ve ekonomik taleplerinin işbirliğini bozacak ni
telikte olmaması gerekir; öbür yandan milli mücadelenin talepleri (Ja
ponya'ya karşı direnme gereği) bütün sınıf mücadelesinin çıkış noktası 
olmalıdır. Dolayısıyla, birleşik cephe içinde birlik ile bağımsız�ık ara

sında ve milli mücadele ile sınıf mücadelesi arasında özdeşlik vardır. 

<<HER ŞEY BİRLEŞiK CEPHE YOLUYLA>> 
ANLAYIŞI  YANLIŞTIR 

Guomindang iktidar partisidir ve bugüne kadar birleşik cephenin 
örgütsel bir biçim almasına izin veııııemiştir. <<Her şey birleşik cephe 
yoluyla>> düşüncesi düşman hallan gerisinde mümkün değildir; çünkü 
oralarda Guomindang'ın onayladığı anlaşmalara (örneğin, Silahlı Di
renme ve Milli Yeniden inşa Programı) bağlı kalırken, aynı zamanda 
bağımsızlığı ve inisiyatifi elden bırakmadan hareket etmek zo
rundayız. Ya da Guomindang'ın neyi kabul edeceğini tahmin ederek, 

• •  

önce harekete geçer, sonra haber veririz. Omeğin, eğer her şeyi 
<<birleşik cephe yoluyla>> yapmaya kalkışsaydık, Şandung Eyaleti'ne 
yönetim görevlilerinin atanması ve birliklerin gönderilmesi hiçbir 
zaman gerçekleşmezdi. Fransa Komünist Partisi'nin bir zamanlar buna 
benzer bir slogan ortaya attığı söyleniyor; ama o zaman Fransa'da par
tilerin ortak bir komitesi zaten vardı ve Sosyalist Parti ortaklaşa kabul 
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edilen programa uygun hareket etmek istemiyor, kendi başına buyruk 
bir şekilde davranmak istiyordu; Komünist Partisi hiç kuşkusuz ken
disini sınırlamak için değil, Sosyalist Partiyi dizginlemek için böyle 
bir slogan atmak zorunda kalmıştı. Çin'de ise, Guomindang bütün 
öteki siyasi partileri eşit haklardan yoksun bırakmıştır ve onları kendi 
emirlerine uymaya zorlamaktadır. Eğer bu slogan, Guomindang'ın ya
pacağı her şeyin bizden geçmesi isteğini ifade ediyorsa, bu hem 
saçma, hem de olanaksız bir şeydir. Eğer yapacağımız her şey için ön
ceden Guomindang'ın onayını almak zorunda kalacaksak, o zaman 
Guomindang onaylamadığında ne yapacağız? Guomindang'ın siyaseti 
bizim gelişmemizi kösteklemek olduğuna göre, açıkça elimizi ko
lumuzu bağlayan böyle bir sloganı atmamız için hiçbir neden yoktur. 
Bugünkü durumda önceden Guomindang'ın onayını almamız gereken 
şeyler de vardır, örneğin, üç tümenimizi genişleterek üç kolorduya dö
nüştüııııek. Bu, önce haber veııııek, sonra harekete geçmektir. Ama 
kuvvetlerimizin mevcudunun 200 binin üzerine çıkarılması gibi, 
ancak tam olarak gerçekleştirildikten sonra Guomindang'a haber ve-

• 

rilecek şeyler de vardır. Bu da, önce harekete geçmek, sonra haber 
veııııektir. Aynca, Sınır Bölgesi meclisinin toplanması gibi şimdilik 
haber veııııeden yapacağimız şeyler vardır, çünkü Guomindang'ın 
bunu onaylamayacağını biliyoruz. Bir de öyle şeyler vardır ki, bütün 
durumu tehlikeye sokabileceği için şimdilik hem yapmamak, hem de 
haber veııııemek gerekmektedir. Kısacası, hem birleşik cepheyi böl
memeli, hem de elimizin kolumuzun bağlanmasına göz yum
mamalıyız. lşte bu yüzden, <<her şey birleşik cephe yoluyla>> sloganı 
atılmamalıdır. Eğer <<her şey birleşik cepheye bağımlı olmalıdır>> sözü, 
<<her şey Çan Kayşek'e ve Yen Sisan'a bağımlı olmalıdır>> tarzında yo
rumlanıyorsa, o zaman bu slogan da yanlıştır. Bizim siyasetimiz, bir
leşik cephe içinde bağımsızlık ve inisiyatif siyasetidir, hem birlik hem 
bağımsızlık siyasetidir. 
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SAV AŞ VE STRATEJİ SORUNLARI* 

6 Kasım 1938 

1 .  ÇlN'lN ÖZELLiKLERi VE DEVRiMCi SAV AŞ 
lktidarı11 silah zoruyla ele geçirilmesi, soruııun savaşla çözülmesi, 

devrimin başlıca görevi ve en yüksek biçimidir. Bu Marksist-Leninist 
devrim ilkesi. gerek Çin ve gerekse bütün ülkeler için evrensel olarak 
geçerlidir. 

Ama ilke aynı kalmakla birlikte. onun proletarya partisi tarafıııdan 
uygulaııma.'iı. değişik koşullara göre değişik biçimler alır. Faşist ol
madıkları ya da savaş halinde olmadıkları zaman kapitalist ülkeler içte 
(feodalizmi değil) burjuva demokrasisini uygularlar; dış ilişkilerinde 
ise kendileri baskı altında olmayıp, başka ülkeleri baskı altında tu
tarlar. Bu c)zelliklerinden dolayı. kapitalist ülkelerdeki proletarya par
tisinin görevi, uzun bir legal mücadele dönemi boyunca işçileri eğit
mek. güç tt)plamak ve böylece kapitalizmi nihai olarak yıkmaya 
hazırlaıımaktır. Bu ülkelerde sorun. uzun bir legal mücadele. par
lamentodan bir kürsü olarak yararlanma. ekonomik ve siyasi grevler. 
sendikaların örgütlcıımcsi ve işçileriı1 eğitilmesi sorunudur. Orada ör-

• Bu makale. Mao Zedung yoldaşın. Partinin Altıncı Merkez Koıııitesinin 6. Genel Top
lant ısında yaptığı kapanış konuşnıasınııı bir bölünıüdür. <•Japonya'ya Karşı Gerilla Sa
vaşında Strateji Sorunlan>> ve « Uzun Süreli Savaş Uzerine>> adlı makalelerinde Mao Ze
dung yoldaş. Partinin Japonya'ya Karşı Dirennıe Savaşı 'ndaki önder rolü sorununu 
açık.lığa kavuştuııııuştu. Ama bazı yııldaşlar. sağ oportünist hatalar işleyerek. Partinin 
birleşik cephe içinde bağınısızlığını ve inisiyatifini koruması gerektiğini inkar ett iler; 
böylece Partiııin savaşa ve stratej iye ilişkin çizgisi konusunda kuşku yarattılar ve hatta 
ona karşı çıktı lar. Mao Zedung yoldaş. bu sağ oportüniznıin üstesinden gelmek, bütün 
Partinin Çin devrinıindeki savaş ve strateji sorunlannııı büyük (;nenıini daha da berrak 
bir şekilde kavranıasıııı sağlanıak ve Partiyi bu yünde ciddiyetle çalışmaya seferber 
etnıek için. soruna Çin'in siyasi nıücadelelerinin tarihi açısından yaklaşarak. bu genel 
toplantıda konunun önenıini bir kere daha vurguladı. Partinin askeri çalışmasının ge
lişnıesi ile stratejisindeki sonıut değişiklikleri tahlil etti. Bunun sonucunda, Parti ön
derliğinde düşünce birliği ve bütün Parti içinde eylem birliği sağlarunış oldu. 
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gütlenme biçimi legaldir, mücadele biçimi de kansızdır (askeri de
ğildir). Savaş sorununa gelince, kapitalist ülkelerdeki Komünist Par
tileri kendi ülkeleri tar.ıfından yürütülen emperyalist savaşlara karşı 
çık

.
arlar. Eğer böyle savaşlar patlak verirse bu Partilerin siyaseti, kendi 

ülkelerindeki gerici hükümetlerin yenilgiye uğramasını sağlamaktır. 
Komünist Partilerinin vermek istedikleri tek savaş, hazırlanmakta ol
dukları iç savaştır. 1 Ancak bu ayaklanma ve savaş, burjuvazi ger
çekten çaresiz bir duruma gelinceye, proletaryanın büyük çoğunluğu 
silaha sarılıp savaşmaya kararlı hale gelinceye ve köylük bölgelerdeki 
kitleler proletaryaya gönüllü olarak yardım edinceye kadar bo
şaltılmamalıdır. Ve böyle bir ayaklanma ve savaşı başlatmanın zamanı 
geldiğinde, ilk adım şehirleri ele geçirmek, ardından da köylük böl
gelere ilerlemek olacaktır; tersi değil. Bütün bunlar kapitalist ül
kelerdeki Komünist Partileri tarafından yapılmıştır ve Rusya'daki 
Ekim Devrimi'yle de doğruluğu kanıtlanmıştır. 

Çin ise farklıdır. Çin'in özellikleri, bağımsız ve demokratik cfcgil. 
yan-sömürge ve yarı-feodal olması, içte demokrasi olmayıp feodal 
baskı altında bulunması ve dış ilişkilerinde milli bağımsızlığa sahip 
olmayıp emperyalizmin baskısı altında olmasıdır. Dolayısıyla, ya
rarlanabileceğimiz bir parlamentomuz ve işçileri legal olarak grev için 
örgütleme hakkımız yoktur. Komünist Partisinin buradaki görevi, esas 
olarak, ayaklanma ve savaşı başlatmadan önce uzun bir legal mü
cadele döneminden geçmek ve önce büyük şehirleri ele geçirip ar
dından köylük bölgeleri işgal etmek değil, tam tersidir. 

Emperyalizmin ülkemize silahlı saldırılarda bulunmadığı za
manlarda, Çin Komünist Partisi, ya 1924-1927'de Guangdung Eya
letindeki2 ve Kuzey Seferindeki savaşlarda olduğu gibi, savaş ağa
larına (emperyalizmin uşaklarına) karşı burjuvaziyle birlikte iç savaşa 

1 .  Bkz. V.l. Lenin, <<Savaş ve Rus Sosyal Demokrasisi», Biitün Eserleri, lng. bas. Prog
rass Publishers, Moskova, 1964, Cilt 2 1 ,  s. 27-34; «Yurt Dışındaki RSDlP Gnıplannın 
Konferansı>>, aynı yerde, s. 158 - 164; «Emperyalist Savaşta Kendi Hükümetinin Ye
nilgiye Uğraması>>, aynı .verde, s.  275-280; «Rusya'nın Yenilgisi ve Devrimci Buhran>>, 
aynı yerde, s. 378-3�2. 1 9 1 4- 15'te yazılan bu makaleler özell ikle o zamanın emperyalist 
savaşını ele almaktadır. Ayrıca bkz. Sov_veı/er Birligi Konıiiııist Partisi (Bolşeı·ik) Ta
rihi, Kısa Ders, Aydınlık Yayınlan, lstanbul, 1975. s. 200-208 
2. 1924'te Dr. Sun Yaısen, Koıııünist Partisi ve devrimci işçi ve köylülerle ittifak ya
parak, İngiliz emperyalistleriyle birlikte Kanton'da ka. şı -devrimci faaliyetlere girişen 
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girişir, ya da l 927- l 936'daki Toprak Devrimi Savaşı'nda olduğu gibi, 
köylülerle ve şehir küçük burjuvazisiyle birleşerek toprak ağası sı
nıfına ve komprador burjuvaziye (keza emperyalizmin uşaklarına) 
karşı iç savaşa girişir. Emperyalizm Çin'e karşı silahlı saldırılar baş
lattığı zaman ise, Parti, şimdiki Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'nda 
yaptığı gibi, ülkenin yabancı saldırganlara karşı olan bütün sınıf ve ta
bakalarını birleştirerek yabancı düşmana karşı bir milli savaşa girişir. 

Bütün bunlar, Çin ile kapitalist ülkeler arasındaki farkı ortaya koy
maktadır. Çin'de esas mücadele biçimi savaş. esas örgütlenme biçimi 
ordudur. Kitle örgütlenmesi ve kitle mücadelesi gibi öbür biçimler de 
son derece önemli, hatta vazgeçilmez biçimlerdir ve hiçbir koşul al
tında küçümsenemezler; ama onların amacı savaşa hizmet etmektir. 
Bir savaşın patlamasıııdan önceki bütün örgütleııme ve mücadele, sa-

• • 

vaşa hazırlık içindir. Orneğin, 1919'daki 4 Mayıs Hareketinden 
1925'teki 30 Mayıs Hareketine kadar olan dönemde olduğu gibi. 
Savaş patladıktan sonra ise, bütün örgütlenme ve mücadele, savaşla 
dolaylı ya da dolaysız olarak uyum içinde yürütülür. Örneğin, dev
rimci ordunun cephe gerisinde bütün örgütlenme ve mücadelenin sa
vaşla doğrudan doğruya uyum içinde yürütüldüğü, Kuzeydeki savaş 
ağası bölgelerinde ise bütün örgütlenme ve mücadelenin savaşla do
laylı olarak uyum içinde yürütüldüğü Kuzey Seferi döneminde olduğu 
gibi. Gene, Toprak Devrimi Savaşı döneminde, Kızıl bölgeler içindeki 
bütün örgütlenme ve mücadele savaşla doğrudaıı. Kızıl bölgeler dı
şındaki bütün örgütlenme ve mücadele ise savaşla dolaylı olarak uyum 
içinde yürütülmüştü. Gene. şimdiki Direnme Savaşı döneminde, Ja
ponya'ya karşı kuvvetlerin cephe gerilerindeki ve düş_man tarafından 
işgal edilmiş bölgelerdeki bütün örgütlenme ve mücadele, savaşla 
doğrudan ya da dolaylı olarak uyum içinde yürütülmektedir. 

kom!lflldorların ve ıoprak ağalarının silahlı kuvveıi olan «Tüccarlar Kıtası>>nı yenilgiye 
ı1ğranı. Guomindang ile Komünisı Panisi arasındaki güçbirliği !emelinde kurulmuş olan 
c:evrimci ordu 1925 başlarında Kanıon'dan yola çıkıı. Doğu Seferini yapıı ve köylülerin 
desıeğiyle savaş ağası Cen Ciungming'in birliklerini yendi. Daha sonra Kanıon'a döndü 
ve orada mevzilenmiş bulunan Yunnanlı ve Guangsili savaş ağalarını devirdi. O son
balıar, İkinci Doğu Seferini düzenledi ve en sonunda Cen Ciungming'in kuvveılerini ıe
mizledi. Komünisı Panisi ile Konıünisı Gençlik Birliği üyelerinin en önde kahramanca 
savaştıkları bu seferler Guangdung Eyaletinin siyasi yönden birleştirilnıesiyle so
nuçlandı ve Kuzey Seferi için yolu açtı. 
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<<Çin'de silahtı devrim, silahlı karşı-devrimle savaşmaktadır. Bu, 
Çin aevrirninin kendine özgü niteliklerinden ve üstünlüklerinden bi
ridir.>>3 Stalin yoldaşın bu tezi çok doğrudur ve Kuzey Seferi, Toprak 
Devrimi Savaşı ve şimdiki Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı için aynı 
ölçüde geçerlidir. Bunların hepsi de karşı-devrimcilere yöneltilmiş, 
esas olarak devrimci halk tarafından yürütülen devrimci savaşlardır. 
Bunlar birbirlerinden sadece, bir iç savaşın bir milli savaştan farklı ol
duğu ve Komünist Partisi tarafından yürütülen bir savaşın, Komünist 
Partisinin Guomindang ile ortaklaşa yürüttüğü bir savaştan farklı ol
duğu ölçüde ayrılırlar. Hiç kuşkusuz bu farklılıklar önemlidir. Bunlar, 
savaştaki temel güçlerin genişliğini (işçilerle köylülerin ya da işçilerle, 
köylülerin ve burjuvazinin ittifakı) ve savaştaki düşmanımızın içte mi 
yoksa dışta mı olduğunu (savaşın iç düşmanlara karşı mı, yoksa dış 
düşmanlara karşı mı, olduğunu ve eğer iç düşmanlara karşıysa, Ku
zeyli savaş ağalarına karşı mı yoksa Guomindang'a karşı mı ol
duğunu) gösterir. Bunlar aynı zamanda, Çin'in devrimci savaşının ni
teliğinin, tarihindeki farklı aşamalarına göre değiştiğini de gösterir. 
Ama bütün bu savaşlar silahlı devrimin, silahlı karşı-devrime karşı sa
vaşmasının örnekleridir. Hepsi devrimci savaşlardır ve hepsi Çin dev
riminin kendine özgü niteliklerini ve üstiinlüklerini ortaya koy
maktadırlar. Devrimci savaşın <<Çin devriminin kendine özgü 
niteliklerinden ve üstünlüklerinden biri olduğu>> tezi Çin'in koşullarına 
tamamen uygundur. Çin proletaryasının partisinin temel görevi, 
hemen hemen ta başından beri karşı karşıya bulunduğu görev, müm
kün olduğu kadar çok müttefikle birleşmek ve koşullara göre, ister 
içten ister dıştan gelsin. silahlı karşı-devrime karşı milli ve toplumsal 
kurtuluş için silahlı mücadeleler örgütlemekıir. Silahlı mücadele ol
maksızın, proletaryanın ve Komünist Partisinin Çin'de hiçbir varlığı 
olmazdı ve herhangi bir devrimci görevi başarıya ulaştu ıııak da ola
naksız olurdu. 

Partimiz. kuruluşundan sonraki ilk beş-altı yıl içinde. yani 
1921 'den l 926'da Kuzey Seferine katılmasına kadar olan süre içinde, 
bu noktayı tam olarak kavrayamamıştı. O sırada Çin'de silahlı mü-

3. J.V. Sıalin, �Çin Devriminin Önündeki Olasılıklar>>, Eserler, Cilt 8, lng. bas., FLPH, 
l\1oskova, 1964, s. 379 
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cadelenin olağanüstü önemini anlamıyor, savaş için ciddi olarak ha
zırlanmıyor ve silahlı kuvvetler örgütlemiyor, askeri strateji ve tak
tiklerin incelenmesine kendini vermiyordu. Kuzey Seferi sırasında or
duyu kendi safına kazanmayı ihmal ederek, kitle hareketine tek yanlı 
bir şekilde önem verdi; bunun sonucunda da, Guomindang gerici hale 
gelir gelmez kitle hareketi tamamen çöktü. Birçok yoldaş 1927'den 
sonra uzun bir süre şehirlerde ayaklanmalar için hazırlanmayı ve 
Beyaz bölgelerde çalışmayı Partinin esas görevi saymaya devam et
tiler. Ancak düşmanın 193 l 'deki üçüncü <<kuşatma ve bastuıııa>> kam
panyasını püskürterek kazandığımız zaferden sonradır ki bazı yol
daşlar, bu konudaki tutumlarını temelden değiştirdiler. Ancak bu . 

• 

bütün Parti için geçerli değildi ve burada anlattığımız doğrultuda dü-
şünmeyen başka yoldaşlar vardı. 

Tecrübe bize Çin'in sorunlarının silahlı kuvvet olmaksızın çö
zülemeyeceğini öğretiyor. Bu noktanın kavranması, Japonya'ya Karşı 
Direnme Savaşı'nı bundan böyle başarıyla sürdürmemize yardımcı 
olacaktır. Japonya'ya karşı savaşta bütün milletin silahlı direnişe gi
rişiyor olması, bu sorunun önemini bütün Partiye daha iyi kavratacak 
olan bir olgudur ve her Parti üyesi her an silaha sarılıp cepheye git
meye hazır olmalıdır. Aynca bu toplantımız, Partinin esas çalışma 
alanlarının muharebe bölgeleri ve düşmanın gerisi olduğuna karar ver
mekle. çabalarımızın doğrultusunu kesin bir şekilde belirlemiştir. Bu, 
aynı zamanda, bazı Parti üyelerinin savaşı incelemeye ve savaşa ka
tılmaya isteksiz olup sadece Parti örgütlerinde ve kitle hareketinde ça
lışmaya istekli olma eğilimine ve aynı şekilde bazı okulların öğ
rencilerini cepheye gitmeye teşvik etmemelerine ve benzeri olgulara 
karşı mükemmel bir panzehirdir. Çin'in büyük bir bölümünde, Partinin 
örgütsel çalışması ve kitle çalışması silahlı mücadeleye doğrudan doğ
ruya bağlıdır; silahlı mücadeleden kopuk ve kendi başına yürütülen 
hiçbir Parti çalışması ya da kitle çalışması yoktur ve olamaz da. Hatta 
(Yunan, Guyçov ve Sicuan gibi) muharebe bölgelerinden uzak cephe 
gerisi bölgelerinde ve (Peyping, Tiancin, Nancing ve Şanghay gibi) 
düşman işgali altındaki bölgelerde bile, Partinin örgütsel çalışması ve 
kitle çalışması savaşla uyum içinde yürütülmektedir ve sadece ve sa-
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dece cephenin ihtiyaçlarına hizmet etmek zorundadır. Tek kelimeyle, 
bütün Parti savaşa çok büyük önem venneli, askeri sorunlan in
celemeli ve savaşa hazırlanmalıdır. 

il. GUOMlNDANG'IN SAV AŞ T AR1Hl 
Guomindang'ın tarihine bakmak ve savaşa ne kadar önem ver

diğini gönnek bizim için yararlı olacaktır. 
Sun Yatsen daha başında, küçük bir devrimci grup örgütlediğinde, 

Çing Hanedanına karşı silahlı ayaklanmalar düzenledi.4 Tung Meng 
Huy (Çin Devrimci Birliği) dönemi, 19  l l Devrimi'yle Çing Ha
nedanının silah zoruyla devrilmesine kadar uzanan silahlı ayak
lanmalarla doluydu.5 Sun Yatsen daha sonra, Çin Devrimci Partisi dö
neminde, Yuan Şikay'a karşı askeri bir harekata girişti.6 Bunu izleyen, 

4. 1 894'te Dr.Swı Yatsen, Honololu'da Sing Çung Hııy (Çin'in Yeniden Doğuşu Der
neği) adını taşıyan küçük bir devrimci örgüt kurdu. ilalk arasındaki gizli derneklerin 
desteğiyle. 1 895 Çin-J.ıpon Savaşı'nda yenilgiye uğrayan Çing hükümetine karşı Gu
angdung Eyaleti'nde (biri 1 895'te Kanton'da, öteki de 1900'de Huycov'da olmak üzere) 
iki silahlı ayaklanma düzenledi. 
5. Tung Meııg Jluy, ya da Çin Devrimci Birliği (burjuvazinin, küçük burjuvazinin ve 
toprak sahibi eşrafın Çing hüküaıetine karşı olan bir kesiminin bir birleşik cephe ör
gütü), Siııg Çuııg Hııy (bkz. yukarıdaki not) ile Hua Sing Huy (Çin'in Yeniden Doğuşu 
Derneği) ve Kuang f'u Hıry (Yabancı Boyunduruğunu Kıııııa Derneği) adındaki öbür iki 
grubun birleşmesiyle 1905'te kuruldu. Bu birlik, «Ta!arlann (Mançulann) kovulmasını. 
Çin'in yeniden kavınılmasını, bir cumhuriyet kurulmasını ve toprak mülkiyetinin eşit
leştirilmesini>> savwıan bir burjuva devrimi programı öne sürdü. Çin Devrimci Birliği 
döneminde gizli derneklerle ve Çing hükümetinin Yeni Ordusu'nun bir kısmıyla ittifak 
kuran Dr. Sun Y aısen, Çing rejimine karşı bir dizi silahlı ayaklanma başlattı. Bunların 
en önemlileri 1906'da Bingsiang'da (Ciangsi Eyaleti), Liuyang ve Liling'de (Hunan Eya
leti); 1907'de Hııangang, Çaoçov ve Çinçov'da (Guandung Eyaleti) ve Çennanguan'da 
(Guangsi Eyaleti); 1908'de Hoku'da (Yunnan Eyaleti) ve 19 1 1 'de Kanton'da meydana 
gelenlerdi. Bunların sonuncusunu, aynı yıl içinde, Çing Hanedanının devrilmesiyle so
nuçlanan Vuçang Ayaklanması izledi. 
6. 19 12'de Çin Devrimci Birliği, yeniden örgütlenerek Guomindang haline geldi ve 
Yuan Şikay başkanlığındaki Kuzeyli savaş ağalan rejimiyle uzlaştı. 1913 yılında 
Yuan'ın birlikleri 191 1 Devrimi sırasında Ciangsi, Anvey ve Guangdung Eyaletlerinde 
ortaya çıkan kuvvetleri bastıııııak üzere güneye yürüdü. Dr. Sun Yatsen tarafından si
lahlı bir direniş örgütlendi ama bu çabucak kırıldı. Guoıııindang'ın uzlaşma siyasetinin 
hatalı olduğunu anlayan Dr. Sun, kendi örgütünü o zamanın Guoıııindang'ından ayırt 
etmek amacıyla 191 4'te Japonya'nın Tokyo şehrinde Çung Hua Ke Ming Tang'ı (Çin 
Devrimci Partisi) kurdu. Yeni parti, gerçekte küçük burjuvazinin bir kesimiyle bur
juvazinin bir kesiminin siyasi teııısilcilerinin Yuan Şikay'a karşı ittifakıydı. Bu ittifak 
sayesinde Dr. Sun Yatsen 1914'te Şanghay'da küçük bir ayaklanma diizenledi. 19 15'te 
Yuan Şikay kendini imparator ilan eniği zaman, Zay Engo ve başkaları ona karşı ha
rekete geçmek üzere Ywınan'dan yola çıktılar. Dr. Sun da, Yuan Şikay'a karşı silahlı 
muhalefeti savunmada ve teşvik etmede faal bir şekilde çalıştı. 
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deniz birliklerinin güney hareketi7, Guylin'den yapılan Kuzey Seferi8 

ve Vampoa Askeri Akademisinin kuruluşu9 gibi olaylar da, Sun Yal
sen'in askeri girişimleri arasındaydı. 

Sun Yatsen'den sonra, Guomindang'ın askeri gücünü doruğuna 
vardıran Çan Kayşek geldi. Orduya kendi canı kadar değer veren Çan 
Kayşek. Kuzey Seferi, lç Savaş ve Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı 
gibi üç savaş deneyi geçiıııı iştir. Çan Kayşek son on yıldır bir karşı
devrimcidir. Karşı-devrimci amaçlarla olağanüstü bir <<Merkezi Ordu>> 
kurmuştur. Şu canalıcı noktaya sıkı sıkıya bağlı kalmıştır: Ordusu olan 
güçlüdür ve her şeyi savaş belirler. Bu açıdan, ondan öğ
reneceklerimiz var. Bu açıdan, Sun Yatsen ve Çan Kayşek bizim öğ
retmenlerimizdir. 

1 9 1  l Devrimi'nden bu yana, bütün savaş ağaları, <<ordusu olan 
güçlüdür>> ilkesine büyük önem vererek, ordularına can havli ile sa
rılmışlardır. 

Hunan'da inişli çıkışlı bir meslek hayatı geçiııııiş kurnaz bir bü
rokrat olan Tan Yenkay10 hiçbir zaman sadece sivil bir vali olmakla 
yetinmemiş, daima hem askeri hem de sivil bir vali olmakta di
retmiştir. Hatta ilkönce Kanton'da, sonra da Vuhan'da Milli Hü
kümetin başkanı olduğu zaman bile, aynı zamanda İkinci Ordu'nun 
komutanlığını yapıyordu. Çin'in bu özelliğini anlayan bu gibi birçok 
savaş ağası vardır. 

7. 1917 'de Dr. Sun Yatsen kendisine bağlı bir deniz kuvvetinin başında Şanghay'dan 
Kanton'a gitti. Guangdung'u bir üs olarak kullanıp, Kuzeyli savaş ağası Duan Çiruy'a 
karşı olan Güneybatılı savaş ağalanyla işbirliği yaparak, ona karşı bir askeri hükün1et 
kurdu. 
8. 192 1 'de Dr. Sun Yatsen, Guangsi Eyalet i'ndeki Guylin'den başlayacak bir kuzey se
feri planladı. Ama planı, Kuzeyli savaş ağalanyla birlik olan astı Cen Ciungn1ing'in 
isyan etmesiyle boşa çıktı. 
9. Kanton yakınlannda Vampoa'da bulunan Van1poa Askeri Aka<lemisi 1924'te Çin Ko
münist Panisi ve Sovyetler !Jirliği'nin yardımıyla Guon1indang'ın yeniden ör
gütlenmesinden sonra Dr. Sun Yatsen tarafından kuruldu. Akademi, Çan Kayşck'in 
l 927'de devrime ihanetinden önce, Guonıindang ile Komünist Panisi tarafından or
taklaşa yönetiliyordu. Çu Enlay, Ye Cienying. Yun Dayying. Siao Çunu yoldaşlar ve 
ötekiler, belli zamanlarda Akaden1ide sorumlu mevkilerde bulunnıuşlardı. Akaden1i öğ
rencilerinin birçoğu Komünist Partisi ya da Komünist Gençlik Birliği üyesiydi ve Aka
deminin devrimci çekirdeğini meydana getiriyordu. 
10. Aslen Hunanlı olan Tan Yenkay, bir Haıı/iıı idi, yani Çing Hanedanının en yüksek 
resmi uleıııa kuruluşunun bir üyesiydi. nkönce meşruti krallığı savunan. sonra da 19 1 1  
Devrin1i'ne katılan bir mevki düşkünüydü. Tan Yenkay'ın da . .  Sl111ra Guonıindang'a 
bağlanması, Hunanlı toprak ağalanyla Kuzeyli savaşağalan arasındaki çelişmeyi yan
sıtıyordu. 
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Çin'de, örneğin ilerici Parti 1 1  gibi, bir orduya sahip olmak is
temeyen partiler de olmuştur; bununla beraber bu parti bile belli öl
çüde savaş ağası desteği olmaksızın hükümette mevki elde ede
meyeceğini kavramıştır. Bu partinin çeşitli patronları arasında Yuan 
Şikay 12, Duan Çicuy 1 3  ve ilerici Partinin bir kesiminden meydana 
gelen Siyasi Bilim Grubunun 14 bağlı olduğu Çan Kayşck vardır. 

Gençlik Partisi 1 5 gibi kısa bir geçmişi olan bazı küçük siyasi par
tilerin orduları yoktur ve dolayısıyla hiçbir şey elde edememişlerdir. 

Başka ülkelerde her burjuva partisinin doğrudan doğruya kendi ko
mutası altında bir silahlı kuvvete sahip olmasına gerek yoktur. Ama 
Çin'de işler farklıdır; ülkenin feodal bölünmesinden dolayı ancak si
lahı olan toprak ağası ya da burjuva grup ve partileri güçlüdür; kimin 
daha çok silahı varsa o daha güçlüdür. Böyle bir ortamda bulunan pro
letarya partisi, sorunun özünü berrak bir şekilde göııııek zorundadır. 

Komünistler kişisel askeri güç yaratmak için değil (hiçbir koşulda 
bunu yapmamalıdırlar ve kimsenin Çang Guotao örneğini tek
rarlamasına izin vermemelidirler), Partinin askeri gücünü ve halkın as
keri gücünü yaratmak için savaşmalıdırlar. Şu anda bir milli direnme 
savaşı sürdürdüğüne göre, aynı zamanda milletin askeri gücünü ya-
t 1 .  ilerici Parti, cumhuriyetin ilk yıllarında Yuan Şikay'ın göı.etimi altında Liang Çicao 
ve öbürleri tarafından kuruldu. 
12. Yuan Şikay, Çing 11anedanının son yıllarında Kuzeyli savaş ağalarının başıydı. 
Çing 11anedanı 19 1 1  Dcvrimi'ylc devrildikten sonra Cumhurbaşkanlığını gasp elti ve 
büyük toprak ağası ile büyük komprador sınıflarını temsil eden ilk Kuı.eyli savaş ağalan 
hükümclini kurdu. Bunu, karşı-devrimci silahlı kuvvete ve t,ııperyalisılerin desteğine 
dayanarak ve o sırada devrime önderl ik eden burjuvazinin uzlaşmacı niteliğinden ya
rarlanarak başardı. 191 5 yılında imparator olmak istedi ve Japon en1peryalistlerinin des
teğini kazanabilı1ıek için, Japorıya'nın bütün Çin'i tamamen kendi denetimi altına almayı 
amaçlayan Yim1i Bir Talebini kabul etli. Aynı yılın Aralık ayında tahta geçnıcye yel
tenn1esi üzerine Yunnan Eyalcti'nde bir ayaklanma oldu; bu ayaklanma derhal ülke ça
pında yankı uyaııdır<lı ve destek buldu. Yuan Şikay, 1 9 1 6  IIaziran'ında Pekin'de öldü. 
1 3. Duan Çiruy, Yuan Şikay'ın eski bir astı ve Kuzeyli savaş ağalarının Anvey kliğinin 
başıydı. Yuan'ın ölüınünden sonra Peki11 hükümetini birkaç kere denetimi altına aldı. 
1 4. Aşırı sağcı Siyasi Bilim Grubu, 1916'da ilerici Parti'nin bir kesimi ile Gu
on1indang'ın hir kesimi tarafından kuruldu. !Iükümeııe mevki ele geçirebilmek için kah 
Güneyli, kah Kuzeyli savaş ağalarına oynadı. ?926- 1927'deki Kuzey Seferi sırasında 
liuang Fu. Çang Çun ve Yang Yungtay gibi Japon yanlısı üyeleri Çan Kayşek ile iş
birliği yapmaya başladılar ve onun gerici siyasi tecrübeleriııden yararlanarak karşı
devrimci bir rejim kuı ıııasına yardım eltiler. 
15 .  Çin Gençlik Partisi ya da Devletçi Parti diye de anılan Gençlik Partisi, bir avuç 
zalim faşisı politikacı tarafından kurulılıuştu. Bunlar, Konıünisı Partisine ve Sovyetler 
Birliği'ne karşı çıkn1ak yoluyla keııdilerine karşı -devrimci bir ün sağladılar ve iktidarda 
bulunan çeşitli gerici gruplar ile eıııperyalistlerden parasal destek gördüler. 
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ratmak için de savaşmalıyız. Askeri güç sorununda toyca davranılırsa, 
hiçbir başarı elde edilemez. Binlerce yıl boyunca gerici hakim sınıflar 
tarafından aldatılmış ve sindirilmiş olan emekçi halkın, silahı kendi 
eline almasının önemini kavraması çok zordur. Japon emperyalist ta
hakkümünün ve ona karşı ülke çapındaki direnişin emekçi halkımızı 
savaş meydanına itmiş bulunduğu şu sırada komünistler bu savaşta si
yasi bakımdan en bilinçli önderler olduklarını kanıtlamalıdırlar. Her 
komünist <<Siyasi iktidarın silah namlusunda olduğu>> gerçeğini kav
ramalıdır. Bizim ilkemiz partinin silaha kumanda etmesidir; silahın 
partiye kumanda etmesine asla izin verilmemelidir. Bununla birlikte, 
silahlarımız sayesinde, Sekizinci Yol Ordusu'nun Kuzey Çin'de kur
duğu güçlü Parti örgütleri örneğinde olduğu gibi, Parti örgütleri ya
ratabiliriz. Aynı zamanda kadrolar, okullar, kültür ve kitle hareketleri 
de yaratabiliriz. Yenan'da her şey silahlara sahip olmakla yaratılmıştır. 
Her şey silahın namlusundadır. Marksist devlet teorisine göre, ordu 
devletin temel unsurudur. İktidarı ele geçiııııek ve elde tutmak isteyen 
herkes, mutlaka güçlü bir orduya sahip olmalıdır. Bazı kimseler, 
<<savaş her şeye kadirdir>> anlayişının savunucuları olduğumuzu söy
leyerek bizimle alay ediyorlar. Evet, biz devrimci savaşın her şeye 
kadir olduğunu savunuyoruz; bu kötü değil, iyidir, Marksisttir. Sovyet 
Komünist Partisi'nin silahları sosyalizmi yarattı. Biz demokratik bir 
cumhuriyet yar.ıtacağız. Emperyalizm çağında sınıf mücadelesi tec
rübesi bize. işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin, silahlı burjuvaziyi ve 
toprak ağalarını ancak silah gücüyle yenebileceklerini öğretiyor; bu 
anlamda, bütün dünyanın ancak silahla değiştirebileceğini söy
leyebiliriz. Biz savaşın kaldınlmasından yanayız, savaş i.-;tcmiyoruz; 
ama savaş ancak savaşla ortadan kaldırılabilir ve silaht.1n kurtulmak 
içi11 silaha sarılmak zorunludur. 

ili. ÇİN KOMÜNİST PARnSl'NİN SAVAŞ TARİHİ 
Partimiz. kurulduğu 1921 yılından Guomindang'ın l .  Milli Kong

resi'nin toplandığı 1924'e kadar olan üç-dört yıllık dönem boyunca, 
doğrudan doğruya savaş ve silahlı kuvvetlerin kurulması için hazırlığa 
girişmenin önemini kavrayamadı: 1924- 1927 döneminde ve hatta daha 
sorıra bile, bu konuda yeterli bir kavrayıştan yoksundu. Bununla bir-

232 



likte, Vampoa Askeri Akademisi'nin faaliyetine katılmaya başladığı 
1924'ten itibaren yeni bir aşamaya girdi ve askeri sorunların öneıııini 
göııııeye başladı. Parti Guandung Eyaleti'ndeki savaşlarda Gu
omindang'a yardım ederek ve Kuzey Seferine katılarak, bazı silahlı 
kuvvetlerin önderliğini ele geçirdi 16• Daha sonra Parti, devrimin ba
şarısızlığa uğramasından acı dersler ıkararak Nançang Ayak-

düzenledi ve Kızıl Ordu'nun kurulduğu yeni bir aşamaya girdi. Bu, 
Partimizin, ordunun önemini derinlemesine kavradığı canalıcı dö
nemdi. Eğer bu dönemde Kızıl Ordu ve Kızıl Ordu'nun verdiği sa
vaşlar olmasaydı, yani Komünist Partisi Cen Dusiu'nun tasfıyeciliğini 
benimsemiş olsaydı. şimdiki Direnme Savaşı ya hiç başlatılamaz ya 
da uzun zaman sürdürülemezdi. 

7 Ağustos 1927'de yapılan olağanüstü toplantıda Parti Merkez Ko
mitesi, siyasi alandaki sağ oportünizmle mücadele etti ve böylece Par
tinin ileriye doğru büyük bir adım atmasını sağladı. Ocak l 93 l 'deki 4. 
genel toplantısında, Altıncı Merkez Komitesi, siyasi alandaki <<SOi>> 
oportünizme karşı lafta mücadele etti ama gerçekte kendisi <<SOi>> 
oportünizm hatasını te�ladı. Bu iki toplantı, tarihi rolleri ve içe
rikleri bakımından farklıydı, ama her ikisi de savaş ve strateji so
runlarını ciddi olarak ele almadı; bu, savaşın henüz Partinin ça
lışmasının ağırlık merkezi haline getirilmediğini gösteriyordu. Parti 

1 6. Mao Zedung yoldaş burada esas olarak. bir koıııünist olan General Ye Ting'in 
Ku7.ey Seferi sırasında koıııuta ettiği bağımsız alayı ·kastediyor. Bkz. «Cingang Dağ
lanndaki Mücadele>> Not 1 4, Mao Zedung, Seçme Eserler, Cilt 1, Kaynak Yayınlan, ls
tanbul, 1 989, s. 1 34 
1 7. Ciangsi Eyaleti'nin başkenti olan Nançang, Çan Kayşek ile Vang Çingvey'in karşı
devrimi ile mücadele etnıek ve 1924-1 927 Devrim'ini sürdüııııek için Çin Koıııiinist 
Partisinin 1 Ağustos 1927'de başlattığı ünlü ayaklanmanın yapıldığı yerdir. Çu Enlay, 
Cu De, Ho Lııng ve Ye Ting yoldaşlann önderlik ettikleri ayaklanmaya 30 bini aşkın 
asker katıldı. lsyan ordusu planlandığı üzere S Ağustos'ıa Nançang'dan çekildi mııa Gu
angdung Eyaletindeki Çaocov ve Svatov'a yaklaşırken yenilgiye uğradı. Cu De ve Çen 
Yi yoldaşlann önderliğindeki bir kısım birlikler daha sonra savaşa savaşa Çingang Dağ
lanna vardı ve Mao Zedung yoldaşın koıııuıasındaki Birinci lşçi ve Köylü Devrimci Or
dusu 'nun 1 .  Tümeninin kuvvetlerine katıldı. 
1 8. Mao Zedııng yoldaş önderliğindeki ünlü Güz Hasadı. Ayaklanması, 1 927 Eylül'ünde, 
Birinci lşçi ve Köylü Devrimci Ordusunwı 1 .  Tümenini oluşturan Hunan-Ciangsi sı
nınndaki Siuşu, Pingsiang, Pingciıi.ııg ve Liuyang illerinin halk silahlı kuvvetleri ta
rafından başlatıldı. Mao Zedung yoldaş bu kuvvetleri Cingang Dağlarına götürdü ve 
orada devrimci bir üs kuruldu. 
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merkez yönetiminin l 933'te Kızıl bölgelere aktarılmasından sonra bu 
durum köklü bir değişikliğe uğradı.  Ama savaş sorununda (ve bütün 
temel sorunlarda) gene ilke hataları işlendi ve devrimci savaşa ağır ka
yıplar verdirildi. Öte yandan, l 935'teki Zunyi Toplantısı, esas olarak 
a<;keri alandaki oportünizme karşı bir mücadeleydi ve bu toplantıda 
öncelik savaş sorununa verilmişti; bu da o zamanın savaş koşullarının 
bir yansımasıydı. Bugün. son on yedi yılın mücadeleleri içinde Çin 
Komünist Partisi'nin sadece sağlam bir Marksist siyasi çizgi değil, 
aynı zamanda sağlam bir Marksist askeri çizgi de geliştirmiş olduğunu 
güvenle söyleyebiliriz. Marksizmi yalnız siyasi sorunların değil, aynı 
zamanda askeri sorunların çözülmesine de uygulayabildik; yalnız Parti 
ve devlet işlerini yürütebilecek ge11iş bir kadro çekirdeği yetiştiı ıııekle 
kalmadık. aynı zamanda ordu işlerini yürütebilecek geniş bir kadro çe
kirdeği de yetiştirdik. Bu başarılar. devrimin, sayısız şehidin kanıyla 
sulanmış meyvasıdır ve bu onur sadece Çin Komünist Partisi ve Çin 
halkıı1a değil, aynı zama11da dünyanı11 bütü11 Komünist Partilerine ve 
halklarına aittir. Bütün dünyada proletaryaya ve emekçi halka ait olan 
sadece üç ordu vardır: Sovyetler Birliği, Çin ve ispanya Komünist 
Partileri tar.ıfından yönetilen ordular ve şimdilik öbüı· ülkelerin Ko
münist Partilerinin hiçbir askeri tecrübesi yoktur. Dolayısıyla, bizim 
ordumuz ve a'>keri tecrübemiz dal1a da büyük bir değer ka-
1..anmaktadır. 

Bugünkü Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'nın zafere ulaş
tırılabilmesi için. Sekizinci Yol Ordusu'nu. Yeni Dördüncü Ordu'yu ve 
Partimiz tarafından yönetileı1 bütün geri lla kuvvetlerini genişletmek 
ve sağlamlaştıııııak çok öı1emlidir. Bu ilkeden hareket ederek, Parti, 
en iyi üyeleriı1den ve kadrolarından yeteri kadarını cepheye gön
dermelidir. Her şey cephedeki 1..afere hizmet etmelidir ve örgütsel 
görev, siyasi göreve bağımlı kılıı1malıdır. 

iV. iÇ SAVAŞTA VE MİLLi SAVAŞTA PARTiNiN 
ASKERi STRATEJiSiNDEKi DEÔIŞ1KLIKLER 

Partimizin askeri stratejisiı1deki değişiklikler incelenmeye değer, 
iki süreci, iç savaşı ve milli sava�ı ayrı ayrı ele alalım. 
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lç savaş, kabaca iki stratejik döneme bölünebilir. Birinci dönemde 
gerilla sava�ı. ikinci dönemde ise düzenli savaş es;ıstı. Ama bu düzenli 
savaş, Çiıı tipi bir düzenli savaştı; sadece kuvvetleri hareketli savaş 
veııııek için toplaması. komuta ve örgütlenmede belli bir mer
kezileşme ve planlamayı gerçekleştiııııesi bakımından düzenli savaş 
niteliğindeydi; başka bakımlardan ise bir gerilla savaşı niteliğini ko
ruyordu. Bir düzenli savaş olarak geri bir düzeydeydi ve yabancı or
duların ya da bazı bakımlardan Guomindang ordusunun düzenli sa
vaşlarıyla bile karşılaştırılamazdı. Bundan dolayı bu düzenli savaş 
tipi, bir anlamda daha yüksek bir düzeye çıkarılmış gerilla savaşından 
başka bir şey değildi. 

Partimizin askeri görevleri açısından, Japonya'ya Karşı Direnme 
Savaşı da kabaca iki stratejik döneme ayrılabilir. Stratejik savunma ve 
stratejik denge aşamalarını kapsayan birinci dönemde gerilla savaşı 
esas olduğu halde, ikinci dönemde (stratejik karşı-saldın aşaması) dü
zenli savaş esas hale gelecektir. Bununla birlikte, Direnme Savaşı'nın 
birinci dönemiııdeki gerilla savaşı, iç savaşın birinci dönemindeki ge
rilla savaşından içerik bakımından oldukça farklıdır; çünkü şimdi da
ğınık gerilla görevleri. düzenli (yani bir dereceye kadar düzenli) olan 
Sekizinci Yol Ordusu tarafından yürütülmektedir. Aynı şekilde, Di
renme Savaşı'nın ikinci dönemindeki düzenli savaş, iç savaşın ikinci 
dönemindeki düzenli savaştan farklı olacaktır; çünkü modem do
natuna sahip olduğunda gerek orduda, gerekse orduııun harekatlarında 
büyük bir değişiklik meydana geleceğini söyleyebiliriz. O 1,aman or
dumuz yüksek bir merkezileşme ve örgüılenme derecesine ulaşacak 
ve harekatları büyük ölçüde gerilla niteliğinden çıkarak yüksek bir dü
zenlilik derecesiııe ulaşacaktır; şimdi geri bir düzeyde olan, o zaman 
yüksek bir düzeye çıkarılmış olacak •ıe Çin tipi düzenli savaş genel 
tipte düzenli savaşa dönüşecektir. Stratejik karşı-saldırı aşamasındaki 
görevimiz bu olacaklır. 

Böylece iki sürecin, yani iç savaş ile Japonya'ya Karşı Direnme 
Savaşı'nın ve bunların dört stratejik döneminin. stratejide üç de
ğişikliği içerdiğini görüyoruz. Birincisi, iç savaşta gerilla savaşından 
dü1.enli savaşa geçişti. İkincisi, iç savaştaki düzenli savaştan, Direnme 
Savaşı'ndaki gerilla savaşına geçişti. Ve üçüncüsü, Direnme Sa-
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vaşı'nda gerilla savaşından, düzenli savaşa geçiş olacaktır. 
Bu üç değişiklikten ilki, büyük zorluklarla karşılaştı. İkili bir görev 

içeriyordu: Bir yandan, kadrolarımızın düşmanın durumundaki ve 
bizim görevlerimizdeki değişmeleri küçümsemelerinden doğan ve ge
rilla alışkanlıklarına sarılarak düzenliliğe geçişi reddetmelerinde ifa
desini bulaı1. sağcı bölgecilik ve gerillacılık eğilimine karşı mücadele 
etmek zorunda kaldık. Bu eğilim 31\Cak Merkezi Kızıl Bölgede, bık
madan usanmadan yapılan uzun eğitimlerden sonra yavaş yavaş dü
zeltilebildi. Öte yandan, bazı öı1der kadroların düşmanın durumundaki 
değişikliği abartmasından, yerine getirilemeyecek kadar ileri görevler 
saptamasından ve gerçek koşulları dikkate almaksızın başka ülkelerin 
tecrübelerini mekanik olarak uygulamasından kaynaklanan başka bir 
eğilimle, düzenlileştiı ıııeye gereğinden çok önem veren <<solcu>> aşın 
merkeziyetçilik ve maceracılık eğilimiyle de mücedele etmek zorunda 
kaldık. Zuı1yi Toplantısından önceki üç uzun yıl boyunca bu eğilim, 
Merkezi Kızıl Bölgede muazzam kayıplara yol açtı ve ancak, bedeli 
kanla ödenen derslerden sonra düzeltilebildi. Bu eğilimin düzeltilmesi, 
Zunyi Toplantısının eseri oldu. 

Str.ıtejideki ikinci değişiklik, iki farklı savaşın kesiştiği noktada, 
Yuguçiao Olayından sonra 1937 sonbaharında meyillına geldi. Yeni 
bir düşmaı1la, Japonya emperyalizmiyle karşı karşıyaydık, eski düş
manımız Guomindang (ki hfila bize düşmandı) müttefikimiz olmuştu; 
savaş alaı11 ise, (geçici olarak ordumuzun cephesi olan, ama kısa bir 
süre sonra düşmaııın cephe gerisi bölgesi haline gelip uzun bir süre 
b<>yle kalacak olaı1) Kuzey Çin'in geniş alanlarıydı. Bu özel durumda, 
sır.ıtejideki dc'ğişikliğimiz çok önemliydi. Bu özel durumda, geçmişin 
düzenli ordusunu (örgütlenmesi ya da disiplini bakımından değil, da
ğınık harekatları bakımından) bir gerilla ordusuna dönüştürmek , geç
mişi11 hareketli savaşını ise gerilla savaşına döı1üştüı ıııek zorundaydık. 
Keı1dimizi karşımızdaki düşmana ve önümüzdeki görevlere ancak 
böyle uydurabilirdik. Ancak bu değişiklik, yüzeysel bir bakış açısıyla, 
geriye doğru bir adımdı ve dolayısıyla kaçınılmaz olar.ık çok zordu. 
Böyle bir zamanda ortaya çıkması beklenebilecek olan hem marazi 
korkusu hem de Japonya'yı küçümsemek gibi eğilimler, gerçekten de 
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Guomindang içinde çıktı. Guomindang iç savaştan milli savaşa ge
çerken, esas olarak düşmanı küçük görmekten, ama aynı zamanda 
(Han Fucu ve Liu Çi 19 örneklerinde görüldüğü gibi) Japonya kar
şısında tirtir titremekten doğan gereksiz bir sürü kayba uğradı. Buna 
karşılık biz, bu geçişi oldukça düzgün bir şekilde gerçekleştirdik ve 
kayıplar veııııek yerine büyük zaferler kazandık. Bunun nedeni, Mer
kez Komitesi ile bazı ordu kadroları arasında ciddi tartışmalar olmakla 
birlikte, kadrolarımızın büyük çoğunluğunun Merkez Komitesinin 
doğru rehberliğini zamanında benimsemesi ve gerçek durumu us
talıkla değerlendiııııesidir. Japonya'ya karşı gerilla savaşının Çin'deki 
milli kurtuluş mücadelesinin kaderini belirlemedeki tarihi önemi dü
şünülürse bu değişikliğin, bir bütün olarak Direnme Savaşı'nın sür
dürülmesi, geliştirilmesi ve kazanılması için olduğu kadar, Çin Ko
münist Partisinin geleceği için de taşıdığı olağanüstü önem, hemen 
kavranabilir. Olağanüstü genişliği ve uzun süreliliği ile Çin'in Ja
ponya'ya karşı gerilla savaşının, yalnız Doğuda değil, belki de bütün 

• 
insanlık tarihinde benzeri yoktur. 

Üçüncü değişiklik, yani Japonya'ya karşı gerilla savaşından dü
zenli savaşa geçiş, savaşın gelecekteki gelişmesine aittir ve bu gelişme 
büyük bir olasılıkla yeni koşulların ve yeni güçlüklerin doğmasına yol 
açacaktır. Bunu şimdiden tartışmamız gereksizdir. 

V. JAPONYA'Y A KARŞI 
GERİLLA SAV AŞININ STRA'l'F.T1K ROLÜ 

Bir bütün olarak Japonya'ya karşı savaşta, düzenli savaş esas ve 
geri lla savaşı tamamlayıcıdır, çünkü savaşın kesin sonucunu ancak dü
zenli savaş belirleyebilir. Bütün ülkedeki savaşııı seyrinin tümünü 
kapsayan üç stratejik aşamadan (Savuııma, denge ve karşı-saldın) bi
rincisi ve sonuncusu. düzenli savaşın esas. gerilla savaşının ise ta
mamlayıcı olduğu aşamalardır. Ara aşamada gerilla savaşı esas, dü
zenli savaş tamamlayıcı olacaktır, çünkü o sırada düşman işgal ettiği 
19. Han Fucu Şandung Eyaleıi'ndeki bir Guoıııindang savaş ağasıydı. Başka bir savaş 
ağası olan ve Honan Eyaleti'ndc Çan Kayşek'in öz.el birliklerine konıuta eden Liu Çi. Ja
ponya'ya Karşı Direnme Savaşı'nın patlak veııııesindcn sonra Hopey'deki Baoding böl
gesinin savunmasından sorumluydu. Her ikisi de Japonların önünden tek kurşun sık
madan kaçtılar. 
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alanları elinde tutmaya devam edecek, biz ise karşı saldırıya ha
zırlanıyor olacak ama henüz onu başlatacak durumda olmayacağız. Bu 
aşama büyük bir olasılıkla en uzun aşama olacaktır, ama gene de sa
vaşın tümüııün üç aşamasından sadece bir tanesidir. Bu yüzden, savaşı 
bir bütün olarak alırsak, düzenli savaş esas ve gerilla savaşı ta
mamlayıcıdır. Bunu anlamadıkça, savaşın nihai sonucunu düzenli sa
vaşın belirleyeceğini kavramadıkça, düzenli bir ordunun iıışasına, dü
zeııli savaşın incelenmesine ve yönetilmesine önem vermedikçe, 
Japoııya'yı yenilgiye uğratamayız. Bu, sorunun bir yanıdır. 

Ama gene de, gerilla savaşının bütün savaş boyunca önemli bir 
stratejik yeri vardır. Gerilla savaşı olmazsa, gerilla birimlerinin ve ge
rilla ordularıııın inşasına, gerilla savaşının incelenmesine ve yö
netilmesine gereken önem verilmezse, Japonya'yı yenilgiye uğ
ratmamız gene mümkün olmaz. Çünkü Çin'in büyük bir kısmı 
düşmanın gerisi haline geleceğinden, en yaygın ve en kararlı bir ge
rilla savaşı verilmediği takdirde, düşman arkadan vurulma korkusu ol
maksızın güven içinde durumunu sağlamlaştıracak, cephede çarpışan 
ana kuvvetlerimize ağır kayıplar verdirecek ve gittikçe şiddetlenen 
saldırılara girişecektir. Böylece bir denge durumu yaratmamız güç
leşecek ve Direnme Savaşının sürdürülmesi bile tehlikeye gi
rebilecektir. işler o kadar kötü gitmese bile, karşı-saldın için yeterince 
kuvvet loplayamamamız, karşı-saldırımız sırasında destek 
harekatlarının yokluğu ve düşmanın kayıplarını karşılayabilmesi gibi 
daha başka elverişsiz koşullar ortaya çıkacaktır. Eğer bu koşullar 
doğar ve yaygın ve kararlı bir gerilla savaşının zamanında ge
liştirilmesi yoluyla alt edilemezse, Japonya'yı yenilgiye uğratmak 
gene mümkün olmayacaktır. Bundan dolayı. bir bütün olarak savaşta 
gerilla savaşı tamamlayıcı bir rol oyııamakla birlikte, stratejide gene 
de son derece önemli bir yeri vardır. Japonya'ya Karşı Direnme Sa
vaşı'nı sürdürmede gerilla savaşını göz ardı etmek, hiç kuşkusuz 
vahim bir hatadır. Bu da sorunun öbür yanıdır. 

Büyük bir ülkede gerilla savaşı veııııek mümkündür: bundan do
layıdır ki, geçmişte de gerilla savaşları olmuştur. Ama gerilla savaşı. 
ancak Komünist Partisi önderliğinde sonuna kadar sürdürülebilir. lşte 
bu yüzdeıı gerilla savaşı geçmişte genellikle başarısızlığa uğramıştır 
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ve işte bu yüzden, ancak çağımızda ve iç savaş sırasında Sovyetler 
Birliği'nde ve bugün Çin'de olduğu gibi, ancak Komünist Partilerinin 
ortaya çıktığı büyük ülkelerde zafere ulaşabilir. Şimdiki koşullan ve 
savaşa ilişkin genel durumu göz önüne alırsak, Japonya'ya karşı sa
vaşta Guomindang ile Komünist Partisi arasındaki işbölümü, yani Gu
omindang'ın cephede düzenli savaşı, Komünist Partisinin ise düşman 
hattan gerisinde gerilla savaşını yürütmesi, hem gerekli hem de uy
gundur ve bir karşılıklı ihtiyaç, karşılıklı eşgüdüm ve karşılıklı yardım 
sorunudur. 

Böylece, Partimizin askeri stratejisini iç savaşın son dönemindeki 
düzenli savaştan Direnme Savaşının ilk dönemindeki gerilla savaşına 
dönüştü1111esinin ne kadar önemli ve gerekli olduğu anlaşılabilir. Bu 
değişikliğin yararlı sonuçlan şu on sekiz noktada özetlenebilir: 

1 .  Düşman kuv ri tarafından işgal edilen alanların daraltılması: 
2. Kendi kuvvetlerimizin üs bölgelerinin genişletilmesi; 
3. Savunma aşamasında, düşmanı yerine mıhlamak amacıyla dü

zenli cephedeki harekatlarla uyumlu bir çalışma yürütülmesi: 
4. Denge aşamasında, düzenli cephedeki birliklerin ye

tiştirilmelerini ve yeniden örgütlenmelerini kolaylaştıracak şekilde, 
düşman hallan gerisindeki üs bölgelerinin sıkı sıkıya elde tutulması; 

5. Karşı-saldın aşamasında, kaybedilmiş topraklan yeniden ele ge
çiı�ıııede düzenli cepheyle uyum içinde çalışılması: 

6. Kuvvetlerimizin en çabuk ve en etkili şekilde genişletilmesi: 
• 

7. Komünist Partisinin, her köyde bir Parti kolunun kurulmasını 
sağlayacak şekilde, en yaygın biçimde genişletilmesi: 

8. Müstahkem mevkilerdekiler dışında düşman hatlarının ge
risindeki bütün halkın örgütlenebilmesini sağlayacak şekilde. kitle ha-

• 

reketlerinin en geniş bir şekilde geliştirilmesi: 
9. Japonya'ya karşı demokratik siyasi iktidar organlarının en yay

gın şekilde kurulması; 
10. Japonya'ya karşı kültür ve eğitim çalışmasının en geniş şekilde 

geliştirilmesi; 
1 1 .  Halkın yaşama koşullarının en geniş ölçüde düzeltilmesi: 
12.  Düşman birliklerinin en etkili şekilde parçalanması; 
13 .  Bütün ülkede halkın duygularının en yaygın ve kalıcı bir şe-
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kilde etkilenmesi ve moralinin yükseltilmesi; 
14. Dost ordu ve partilerde ilerlemenin en geniş ölçüde teşvik edil-

• 
mesı; 

1 5. Daha çok zafer kaz.anıp daha az kayıp verecek şekilde. düş
manın güçlü ve bizim z.ayıf olduğumuz duruma uyabilmemizin sağ
lanması; 

16. Düşmanın daha çok kayıp vereceği ve daha az zafer ka
z.anacağı şekilde, Çin'in büyük ve Japonya'nın küçük olduğu gerçeğine 
uyabilmemizin sağlanması; 

17 .  Önderlik için çok sayıda kadronun en çabuk ve en verimli şe
kilde yetiştirilmesi; 

18.  İkmal sorununun en etkili şekilde çözülmesi. 
Uzun mücadele süreci içinde, gerilla birimleri ile gerilla savaşının 

• 

olduğu gibi kalmayacağı, daha yüksek bir aşamaya ulaşarak yavaş 
yavaş düzenli birimlere ve düzenli savaşa dönüşeceği de su götünnez. 
Gerilla savaşı yoluyla gücümüzü artıracak ve Japon emperyalizminin 
yerle bir edilmesinde belirleyici bir unsur haline geleceğiz. 

Vl. ASKERİ SORUNLARIN 
• 

İNCELENMESİNE BÜYÜK ÖNEM VERELİM 
İki düşman ordu arasındaki bütün sorunların çözümü, savaşa da

yanır; Çin'in varlığını koruması ya da yok olup gitmesi de, şimdiki sa
vaşta zaferine ya da yenilgisine bağlıdır. Bundan dolayı , askeri teoriyi, 
stratej i ve taktikleri ve ordudaki siyasi çalışma sorununu incelemeyi 
bir an bile geciktiııııememiz gerekir. Taktikler konusundaki in
celememiz hala yetersiz olduğu halde, askeri alanda çalışan yol
daşlarımız son on yılda oldukça önemli işler başaııııışlar ve Çin ko
şullan temelinde ortaya birçok yeni şey çıkarmışlardır. Buradaki 
eksiklik, genci bir toparlamanın yapılmamış olmasıdır. Ama şimdiye 
kadar pek az kimse strateji sorunlarının ve savaş teorisinin in
celenmesine girişmiştir.· Tecrübelerinin zenginliğini ve yeniliklerinin 
sayısı ve niteliği bakımıı1dan sadece Sovyeıler Birliği'ndekinden soı1ra 
gelen siyasi çalışmamızın inceleı1mcsinde kusursuz sonuçlar elde edil
miştir; burada da eksiklik, sentez ve sistemle_ştiııııe yetersizliğidir. As
keri bilginin halka mal edilmesi. Parti ve bütün ülke için acil bir gö-
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revdir. Şimdi bütün bunlara, ama en çok da savaş teorisine ve stra
tejiye büyük önem vermeliyiz. Askeri teorinin incelenmesine ilgi 
uyandıııııamızı ve bütün üyelerin dikkatini askeri sorunların in
celenmesine çekmemizi zorunlu görüyorum. 
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4 MAYIS HAREKETİ* 

Mayıs 1939 

Bundan yiııııi yıl önce meydana gelen 4 Mayıs Hareketi. Çin'in 
emperyalizme ve feodalizme karşı burjuva demokratik devriminde 
yeni bir aşamayı belirler. 4 Mayıs Hareketinden doğan kültür refoııııu 
hareketi. bu devrimirı belirtilerinden sadece bir tanesidir. O dönemde 
yeni toplumsal güçlerin büyümesi ve gelişmesiyle, burjuva de
mokratik devriminde işçi sınıfı. öğrenci kitleleri ve yeni milli bur
juvaziden oluşan güçlü bir kamp ortaya çıktı. 4 Mayıs Harekeli sı
ralarında yüz binlerce öğrenci yiğitçe ön saflarda yer aldılar. Bu 
bakımdan 4 Mayıs Hareketi. 19 1 1 Devrimi'nden bir adım ileri gitti. 

Çin'in burjuva demokratik devriminin şekillenmeye başladığı dö-
• 

nemlere bakarsak. gelişmesi sırasında şu aşamalardan geçliğini gö-
rürüz: Afyon Savaşı. Tayping İ lahi Krallığı Savaşı. 1894 Çi11-Japon 
Savaşı 1 , 1 898 Refoıııı Hareketi2, Yi Ho Tuan Hareketi3, 191 1 Dev
rimi. 4 Mayıs Hareketi, Kuzey Seferi ve Toprak Devrimi Savaşı. Bu-

• Mao Zedung yoldaş bu makeleyi 4 Mayıs Hareketinin yiııııinci yıldöııün1ünü kul
lamak amacıyla Yenan"daki gazeteler için yazdı. 
1 . 1 894 Çin-Japon Savaşı. Kore ve Çin'i işgal cın1ek isteyen Japon emperyalinı1i ta
rafından başlaııldı. Birçok Çinli asker ve bazı yurtsever generaller yiğit bir mücadele 
verdiler. Ancak Çing hükiimeıinin çürünıüşlüğünden ve direnişe hazırlann1amasından 
dolayı Çin yenik düştü. 1 895 yılında Çing hükünıeıi Japonya ile utanç verici Şi-
monoseki Antlaşması'nı imzaladı. .. 
2. 1 898 Refoıııı Hareketi için bkz. bu ciltte ,,uzun Süreli Savaş Uzerine>>, Not 8 
3. Yi Ho Tuan Harekeli, 1900 yılında Kuzey Çin'de nıcydana gelen anti-enıperyalisı si
lahlı mücadeledir. Geniş köylü kitleleri. zanaaı.karlar ve öbür halk kiıleleri bu harekete 
katıldılar. Dini yollardan ve başka kanallardan birbirleriyle ilişki kurarak, gizli dernekler 
biçiminde örgüılendiler ve Amerika, Lıgilıe_re, Japonya, Almanya, Rusya, Fransa- lıalya 
ve Avusıurya'dan oluşan sekiz emperyalist devletin ortak saldırgan gücüne karşı yiğit 
bir mücadele verdiler. Ortak saldırgan güçler Tienzin ve Pekin'i işgal ettikten sonra ha
reket, eşi görülmemiş bir vahşetle bastırıldı. 
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günkü Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı da bu devrimin başka bir aşa
ması, en büyük, en canlı ve en güçlü aşamasıdır. Burjuva demokratik 
devrim, ancak yabancı emperyalizmin ve yerli feodalizmin bütün güç
leri esas olarak yıkıldığı ve bağımsız demokratik bir devlet kurulduğu 
zaman tamamlanmış sayılabilir. Afyon Savaşı'ndan bu yana devrimin 
gelişmesinin her aşamasının kendine özgü belirleyici özellikleri var
dır. Onları birbirinden ayıran en önemli özellik, Komünist Partisinin 
doğuşundan önceye mi, yoksa sonraya mı rastladıklarıdır. Buna kar
şın, bir bütün olarak ele alındığında, tüm aşamalar burjuva demokratik 
bir devrim niteliği taşırlar. Bu demokratik devrimin amacı, şimdiye 
kadar Çin tarihinde bilinmeyen bir toplumsal düzen. kendinden önce 
feodal toplumun (son yüz yıl boyunca yarı-sömürge ve yan-feodal 
toplum), kendinden sonra ise sosyalist toplumun bulunduğu de
mokratik bir toplumsal düzen kurmakur. Eğer birisi bize, bir ko
münistin niçin önce burjuva demokratik bir toplum, sonra da sosyalist 
bir toplum kuııııaya çalışması gerektiğini soracak olursa, yanıtımız 
şudur: Biz tarihin kaçınılmaz yolunu izliyoruz. 

Çin'in demokratik devrimi, tamamlanabilmek için belli toplumsal 
güçlere dayanmak zorundadır. Bu toplumsal güçler şunlardır: işçi sı
nıfı, köylülük, aydınlar ve burjuvazinin ilerici kesimi; yani devrimin 
temel gücü işçiler ve köylüler; devrime önderlik eden sınıf da işçiler 
olmak üzere devrimci işçiler, köylüler, askerler, öğrenciler, aydınlar 
ve işadamlan. Bu temel devrimci güçler ve işçi sınıfının önderliği ol
maksızın, anti-emperyalisl ve anti-feodal demokratik devrimi başarıya 
ulaştu ıııak olanaksızdır. Bugün devrimin başdüşmanlan Japon em
peryalistleri ve Çinli hainlerdir. Devrimin temel siyaseti de, Japon sal
dırısına karşı olan bütün işçi, köylü, asker, öğrenci, aydın ve işa
darnlanndan meydana gelen Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe 
siyasetidir. Direnme Savaşı'nda nihai zafer, bu birleşik cephe büyük 
ölçüde sağlamlaştırılıp geliştirildiği zaman kazanılacaktır. 

Çin'deki demokratik devrim hareketinde ilk uyanmaya başlayanlar 
aydınlar oldu. Bu durum, hem 191  l Devrimi'ııde, hem de 4 Mayıs Ha
reketinde açıkça ortaya çıktı. 4 Mayıs Hareketi sırasında aydııılar, 
l 9 l 1 Devrimi sırasında olduğundan sayıca dalla çok ve siyasi ba
kımdan daha bilinçliydiler. Ancak aydınlar, işçiler ve köylülerle kay-
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naşamadıklan sürece hiçbir şey başaramazlar. Son tahlilde devrimci 
aydınlan devrimci olmayan aydınlardan ya da karşı-devrimci ay
dınlardan ayıran şey, onların işçi ve köylülerle kaynaşmak isteyip is
temedikleri ve bunu gerçekten yapıp yapmadıklarıdır. Sonuç olarak, 
birini öbüründen ayıran şey Üç Halk llkesi'ne ya da Marksizme bağ
lılık yeminleri değil, sadece ve sadece budur. Gerçek bir devrimci, işçi 
ve köylülerle kaynaşmak isteyen ve gerçekten de öyle yapan kimsedir. 

4 Mayıs Hareketinden bu yana yirmi yıl , Japonya'ya karşı savaşın 
başlamasından bu yana da neredeyse iki yıl geçti. Bütün ülke gençliği 
ve kültür çevreleri demokratik devrimde ve Direnme Savaşı'nda 
büyük bir ı;orumluluk taşımaktadır. Onların Çin devriminin niteliğini 
ve itici güçlerini anlayacaklarını, çalışmalarıyla işçilere ve köylülere 
hizmet edeceklerini, onların içine girip propagandacılar ve örgütçüler 
haline geleceklerini umuyorum. Bütün halkımız Japonya'ya karşı 
ayaklandığında zafer bizim olacaktır. Bütün ülkenin gençleri, uyanın! 
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GENÇLİK HAREKETİNİN YÖNELİMİ* 

4 Mayıs 1939 

Bugün 4 Mayıs Hareketinin 20. yıldönümüdür ve Yenan gençliği 
burada bu kutlama toplantısı için bir araya gelmiş bulunuyor. Ben bu 
vesileyle Çin'deki gençlik hareketinin yönelimiyle ilgili bazı sorunlar 
üzerinde duracağım. 

Birincisi, 4 Mayıs haklı olarak Çin'in Gençlik Günü1 seçilmiş bu
lunuyor. 4 Mayıs Hareketinin üzerinden yiııııi yıl geçti, ama bugün ilk 
kez bu yıl, Milli Gençlik Günü ilan edildi. Bu çok önemli bir olaydır. 
Çünkü Çin halkının emperyalizme ve feodalizme karşı demokratik 
devriminin yakında bir dönüm noktasına ulaşacağını gösteııııektedir. 
Bu devrim. yiııııi-otuz yıl boyunca defalarca yenilgiyle karşılaştı, 
ancak şimdi artık bir değişiklik, yeni bir yenilgiye değil zafere doğru 
bir değişiklik gereklidir. Çin devrimi şimdi ileriye doğru gidiyor, za
fere ilerliyor. Geçmişteki yenilgilerin tekrarlanmasına izin verilemez 
ve verilmemelidir; onlar zafere dönüştürülmelidir. Değişiklik şim
diden meydana gelmiş midir? Hayır. Gelmemiştir ve biz henüz zaferi 
kazanmış değiliz. Ama zafer kazanılabilir. işte şimdi veı ıııekıe ol
duğumuz Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'nda yenilgiden 1.afere 
giden yolun dönüm noktasına ulaşmak için çaba harcıyoruz. 4 Mayıs 

• Mao Zedung yoldaş, bu konuşmayı Yenan'da 4 Mayıs Hareketinin 20.yıldönümünün 
kutlandığı bir gençlik kitle toplantısında yaptı. 
1 .  4 Mayıs Çin'in Gençlik Günü olarak ilk kez Şensi-Gansu Ningsia Sınır Bölgesi genç
lik örgütü tarafından kabul edildi. Guomindang hükümeıi, geniş gençlik kitlelerinin 
yurtsever aıılınıının baskısı altında bu karan kabul ettiğini bildirdi. Sonradan (19 1 1  yı
lında Kanıon'daki bir ayaklanmada ölen devrim şehitlerinin anısına) 29 Mart'ı kendi 
Gençlik Günü olarak ilan elli; çünkü gençliğin devrimcileşeceğinden korktuğu için 4 
Mayıs'ın kutlanmasını tehlikeli buluyordu. Buna karşın. 4 Mayıs. Komünist Partisinin 
önderliği altındaki dcvrinıci üs bölgelerinde Gençlik Günü olarak kutlanmaya devam 
elti. 4 Mayıs. Çin 11alk Cunıhuriyeıi'nin kurulmasından sonra 1 949 Aralık ayında, Mer
kezi Halk Hükünıeıinin Yönetim Konseyi larafından resmen Çin'in Gençlik Günü ilan 
edildi. 
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Hareketi, bir milli ihanet hükümetine karşı, emperyalizmle işbirliği 
yapan ve milletin çıkarlarını satan bir hükümete karşı yöneltilmişti. 
Böyle bir hükümete karşı çıkmak gerekli değil miydi? Eğer bu gerekli 
olmasaydı, 4 Mayıs Hareketi sadece bir hata olurdu. Böyle bir hü
kümete karşı çıkılması gerektiği açıktır; bir milli ihanet hükümeti ala
şağı edilmelidir. Düşünün ki, 4 Mayıs Hareketinden çok önce Dr. Sun 
Yatsen, zamanının hükümetine karşı isyan etmişti; Çin hükümetine 
karşı çıkmış ve onu deviıııı işti. Böyle yapmakta haklı mıydı? Bana ka
lırsa, çok haklıydı. Çünkü karşı çıktığı hükümet emperyalizme karşı 
direnmiyor, onunla işbirliği yapıyordu ve devrimci bir hükümet değil, 
devrimi ezen bir hükümetti. 4 Mayıs Harekeli bir milli ihanet hü
kümetine karşı çıktığı içindir ki, devrimci bir hareketti. Çin gençliği, 4 
Mayıs Hareketine bu açıdan bakmalıdır. Bütün milletin militanca Ja
ponya'ya karşı koymak için ayaklandığı bugün, Japon emperyalizmini 
yenmeye kararlıyız. Hainlere müsamaha gösteııııcyeceğiz. Geçmişteki 
yenilgilerden ders aldığımız için devrimin bir daha yenilgiye uğ
ramasına izin veııııeyeceğiz. Bir-iki istisna dışınd� bütün Çin gençliği 
uyanmıştır ve zafere erişmeye kararlıdır. Bu, 4 Mayıs'ın Gençlik Günü 
ilan edilmesinde ifadesini buluyor. l.afere giden yolda ilerliyoruz. 
Bütün halk çabalarını birleştirirse, Çin devrimi Direnme Savaşı'nda 
kesinlikle zafere ulaşacaktır. 

• 
İkincisi, Çin devrimi kimlere karşı yapılmaktadır? Devrimin he-

defleri nelerdir'? Herkesin bildiği gibi, hedeflerden biri emperyalizm, 
öbürü feodalizmdir. Devrimin şu andaki hedefleri nelerdir? Biri Japon 
emperyalizmi, diğeri onun Çinli işbirlikçileridir. Devrimimizi ba
şaı ıııak için Japon emperyalizmini ve Çinli hainleri deviı ıııeliyiz. Dev
rimi kimler yapacaktır? Temel gücü kimdir? Çin halkıdır. Devrimin 
itici güçleri proletarya, köylülük ve emperyalizme ve feodalizme karşı 
dunnaya istekli olan bütün sınıfların üyeleridir. Emperyalizme ve fe
odalizme karşı çıkan devrimci güçler bunlardır. Peki bütün bunlar ara-

• • 

sında hangisi devrimin temel gücü, belkemiğidir? Ulke nüfusunun 
yüzde 90'ını oluştur:ın işçiler ve köylüler. Çin devriminin niteliği 
nedir'? Bugün yapmakta olduğumuz ne çeşit bir devrimdir? Bugün biz 
burjuva demokratik bir devrim yapıyoruz ve yaptığımız hiçbir şey 
burjuva demokratik devrimin kapsamı dışında değildir. Genci olarak. 
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burjuva özel mülkiyet düzenini şimdilik yıkmamalıyız; yıkmak is
tediğimiz emperyalizm ve feodalizmdir. Burjuva demokratik devrim 
derken kastettiğimiz budur. Ancak bunu artık burjuvazinin kendisi ba
şaramaz. Bu devrim, proletaryanın ve geniş halk kitlelerinin ça
balarına dayanmalıdır. Bu devrimin hedefi nedir? Emperyalizmi ve fe
odalizmi yıkmak ve bir demokratik halk cumhuriyeti kuııııaktır. 
Demokratik halk cumhuriyeti, devrimci Üç Halk İlkesi temelinde ku
rulan bir cumhuriyet demektir. Hem bugünkü yan-sömürge yarı
feodal devletten, hem de geleceğin sosyalist sistemindeı1 farklı ola
caktır. Sosyalist bir toplumda kapitalistlere yer yoktur. Oysa halk de
mokrasisinde onların varlıklarını sürdürmelerine izin verilmelidir. 
Çin'de kapitalistlerin her zaman yeri olacak mıdır? Hayır, gelecekte 
kesinlikle olmayacaktır. Bu sadece Çin için değil, bütün dünya için de 
geçerlidir. Gelecekte hiçbir ülkede. ne İngiltere'de, ne Amerika'da, ne 
Fransa'da ne Japonya'da. ne Almanya'da ve ne de İtalya'da ka
pitalistlere yer olacaktır ve Çin de buna bir istisna değildir. Sovyetler 
Birliği şimdiden sosyalizmi kurmuş bir ülkedir ve hiç kuşkusuz bütün 
dünya onun izinden yürüyecektir. Çin gelecekte mutlaka sosyalizme 
geçecektir, bu karşı durulmaz bir yasadır. Ama şimdi içinde bu
lunduğumuz aşamada görevimiz sosyalizmi uygulamak değil. em
peryalizmi ve feodalizmi yıkmak, Çin'in şimdiki yan-sömürge yarı
feodal düzenini değiştirerek halk demokrasisini kuııııaktır. Bütün ülke 
gençliğinin gerçekleştiı ıııeye çalışması gereken şey. işte budur. 

• • 

Uçüncü olarak. Çin devriminden çıkan dersler nelerdir? Genç-
liğimizin kavraması gereken önemli bir sorun da budur. Gerçekte, 
Çin'de emperyalizme ve feodalizme karşı burjuva demokratik devrim 
Dr. Sun Yatsen tarafından başlatılmıştır ve elli yıldan fazla bir süredir 
devam etmektedir. Çin'e karşı yabancı kapitalist saldırısı ise yüz yıla 
yakın bir süredir devam etmektedir. Bu yüz yıl boyunca, önce İngiliz 
saldırısına karşı Afyon Savaşı verildi, bunu Tayping İlahi Krallığı Sa
vaşı. 1 894 Çin-Japon Savaşı. 1 898 Reform Hareketi, Yi Ho Tuan Ha
reketi. 19 1  1 Devrimi. 4 Mayıs Hareketi. Kuzey Seferi ve Kızıl 
Ordu'nun yürüttüğü savaş izledi. Bu mücadeleler birbirinden farklı ol
makla beraber. hepsinin ortak hedefi yabancı düşmanları kovmak ya 
da o günkü koşulları değiştirmekti. Bununla beraber. az çok berraklığa 
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kavuşmuş bir burjuva demokratik devrim ancak Dr. Sun Yatsen'le baş
ladı. Dr. Sun YaL..en'in başlattığı devrim, son elli yıl içinde hem ba
şarılarla hem de başarısızlıklarla karşılaştı . 19 1 1  Devrimi bir başarı 
değil miydi? imparatoru kovalamadı mı? Öbür yandan bir başarısızlığı 
da ifade ediyordu. Çünkü imparatoru kovmasına rağmen Çin'i em
peryalist ve feodal zulümden kurtaramadı, böylece anti-emperyalist ve 
anti-feodal devrimci görev tamamlanmamış olarak kaldı. 4 Mayıs Ha
reketinin hedefi neydi? Onun da hedefi emperyalizmi ve feodalizmi 
yıkmaktı, o da başarıya ulaşamadı ve Çin'de emperyalizmin ve fe
odalizmin egemenliği devam etti. Aynı şey Kuzey Seferi diye bilinen 
devrim için de geçerlidir; o da başarılar kazandı, ama gene de ye
nilgiye uğradı. Guomindang'ın Komünist Partisine karşı çıkmasından 
sonra2 Çin yenideı1 emperyalizmin ve feodalizmin egemenliği altına 
girdi. Bunun kaçınılmaz sonucu, Kızıl Ordu'nun yürüttüğü on yıllık 
savaş oldu. 011 yıl süren bu mücadele ülkenin bütününde değil sadece 
bazı bölümlerinde devrimci görevleri yerine getirdi. Devrimin on yıl
lık tecrübesini özetleyecek olursak. kalıcı ve ülke çapında bir zafer 
değil. geçici ve kısmi zaferler kazanıldığını söyleyebiliriz. Dr. Sun 
Yatsen şöyle demişti: <<Devrim henüz tamamlanmadı, bütün yol
daşlarım mücadeleye devam etmelidirler.>> Şimdi soruıı şudur: On yıl
lar süren bir mücadeleden sonra, Çin devrimi niçin hfila hedefine ula
şamamıştır? Bunun nedenleri nelerdir? Bence iki nedeni vardır: 
Birincisi. düşmanın kuvvetleri çok güçlüydü; ikincisi, bizim kuv
vetlerimiz çok zayıftı. Bir taraf kuvvetli, öbür taraf ise zayıf olduğu 
için devrim başarıya ulaşamadı. Düşmanın güçleri çok kuvvetliydi 
derkeıı. emperyalizmin güçlerinin (başlıca etken) ve feodalizmin güç
leri11i11 çok kuvvetli olduğunu kastediyorum. Kendi güçlerimizin çok 
zayıt· olduğunu söylerken de askeri. siyasi, ekonomik ve kültürel alaıı
lardaki 1.ayıtlığımızı kastediyoruz. Ancak bizim zayıflığımızın ve 
buııun bir sonucu olarak. anti-emperyalist ve anti-feodal görevlerimizi 
yerine getiremememizin başlıca nedeni, nüfusun yüzde 90'ını oluş
turan emekçi halkıı1. işçileriıı ve köylülerin henüz seferber edilmemiş 

2. <<Guomindang 'ın Komünist Partisine karşı çıkmasından sonra>> sözleriyle 1 927'de 
Çan Kayşek'in Şanghay ve Nancing'de, Vang Cingvey'in de Vuhan'da düzenledikleri 
karşı -devrimci darbeler kastediliyor. 
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olmasıdır. Devrimin geçmiş yıllardaki tecrübelerini toparlayacak olur
sak, bütün ülkede halkın tamamen seferber edilmediğini ve gericilerin 
her zaman böyle bir seferberliğe karşı çıktığını ve onu baltaladığını 
söyleyebiliriz. Ancak, nüfusun yüzde 90'ını oluşturan işçileri ve köy
lüleri "seferber ederek, onları örgütleyerek, emperyalizmi ve fe
odalizmi yıkmak mümkündür. Dr. Sun Yatsen Vasiyetnamesinde 
şöyle diyordu: 

Çin'in özgürlük ve eşitliğe kavuşması uğruna kendimi kırk yıldan 
beri milli devrim davasına adadım. Bu  kırk yıl boyunca edindiğim tec
rübeler, beni, kesinlikle, bu amaca ulaşabilmemiz için halk kitlelerini 
harekete geçiııııemiz ve bizi kendileriyle eşit tutan dünyanın öbür mil
letleriyle ortak bir mücadelede birleşmemiz gerektiğine inandırdı. 

Dr. Sun'un ölümünün üzerinden on yılı aşkın bir zaman geçti. Bu 
yıllan da eklersek, elli yıldan fazla bir süre eder. Bu yıllar boyunca 
devrimden çıkan ders nedir? Esas olarak bu ders şudur: <<Halk kit
lelerini harekete geçiııııek.>> Sizler ve bütün Çin gençliği bu dersi iyi 
bir şekilde öğrenmelisiniz. Emperyalizmi ve feodalizmi, ancak, nü
fusun yüzde 90'ını oluşturan işçi ve köylü kitlelerini seferber ederek 
alt edebileceğimizi bilmeliyiz. Bütün ülkenin işçilerini ve köylülerini 
seferber etmedikçe Japoya'yı yenmemiz ve yeni bir Çin kunnamız 
mümkün olmayacaktır. 

Dördüncü olarak, gençlik hareketine dönelim. Y iı ıııi yıl önce 
bugün Çin'de, 4 Mayıs Hareketi olarak bilinen büyük bir tarihi olay 

• •  

meydana geldi. Oğrencilerin katıldığı bu hareketin olağanüstü bir 
önemi vardır. 4 Mayıs Hareketinden bu yana Çin gençliği nasıl bir rol 
oynadı? Bir bakıma onlar öncü rolü oynadılar. İflah olmazlar dışında 
herkes bu gerçeği kabul etmektedir. Öncü rolü ne demektir? Başa 
geçip devrimci saflan11 en önünde ilerlemek demektir. Çin halkının 
anti-emperyalist, a11t i-feodal saflarında ülkenin genç aydınlanndaı1 ve 
öğrencilerdeı1 meydana gelen bir ordu vardır. Bu olclukça büyük bir 
ordudur ve canını feda etmiş çok sayıda insanı saymas.1k bile, şimdi 
sayısı birkaç milyoııu aşmaktadır. Bu, emperyalizme ve feodalizme 
karşı kurulaı1 cephede savaşa11 ordulardan, hem de önemli ordulardan 
biridir. Ancak bu ordu yeterli değildir; sadece ona dayanarak düşmanı 
yenemeyiz. çüııkü; her şeye karşın bu, temel güç değildir. O halde 
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temel güç kimdir? Temel güç işçiler ve köylülerdir. Genç aydınlarımız 
ve öğrencilerimiz nüfusun yüzde 90'ını oluşturan işçilerin ve köy
lülerin arasına gitmeli, onları seferber etmeli ve örgütlemelidir. iş
çilerden ve köylülerden oluşan bu temel güç olmaksızın emperyalizme 
ve feodalizme karşı savaşı kazanamayız; bu savaşı sadece genç ay
dınlardan ve öğrencilerden meydana gelen gruba dayanarak ka
zanamayız. lşte bu yüzden bütün ülkedeki genç aydınlar ve öğrenciler, 
geniş işçi-köylü kitleleriyle birleşmeli, onlarla bütünleşmelidirler. 
Ancak o zaman olağanüstü bir güç yaratılabilir. Yüz milyonlarca in
sandan meydana gelen bir güç! Ancak böyle olağanüstü bir güçle düş
manın müstahkem mevkileri ele geçirebilir ve en son kaleleri dü
şürülebilir. Bu açıdan. geçmişteki gençlik hareketlerini 
değerlendirirken yanlış bir eğilime dikkat çekmeliyiz. Geçen birkaç on 
yılın gençlik hareketinde gençliğin bir kesimi, işçilerle ve köylülerle 
birleşmekte isteksizlik gösterdi ve onların hareketlerine karşı tavır 
aldı. Bu, gençlik hareketi içinde bir karşı-akımdır. Aslında bu kişiler, 
nüfusun yüzde 90'ını oluşturan kitlelerle birleşmeyi reddetmekle ve 
halta onlara tamamen karşı koyacak kadar ileri gitmekle hiç de akıl
lıca davranmıyorlar. Bu iyi bir eğilim midir? Bence değildir. Çünkü 
işçilere ve köylülere karşı çıkmakla aslında onlar, devrime karşı çı
kıyorlar. işte bu yüzden, biz bunu gençlik hareketi içindeki bir karşı
akım .olarak niteliyoruz. Bu türden bir gençlik hareketinin sonu iyi 
olmaz. Birkaç gün önce yazdığım kısa bir makalede belirttiğim gibi, 

Son tahlilde. devrimci aydınlan devrimci, olmayan aydınlardan 
ya da karşı-devrimci aydın !ardan ayıran şey, onların işçi ve köy
lülerle kaynaşmak isteyip istemedikleri ve bunu gerçekten yapıp 
yapmadıklarıdır. 

Bence geçerli olan tek ölçüt budur. Bir gencin devrimci olup ol
madığını neye dayanarak söyleyebiliriz? Bunu nasıl anlayabiliriz? 
Bunun sadece bir tek ölçütü olabilir, o da onun geniş işçi ve köylü kit
leleriyle kaynaşmak isteyip istememesi ve bunu gerçekten yapıp yap
mamasıdır. Eğer kaynaşmaya istekli ise ve gerçekten de kaynaşıyorsa 
devrimcidir. Aksi takdirde o devrimci değildir ya da karşı-
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devrimcidir. Eğer bugün işçi-köylü kitleleriyle kaynaşıyorsa, bugün 
bir devrimcidir. Eğer yarın bundan vazgeçerse ya da tam tersine halkı 
ezerse, o ?.aman devrimci olmaktan çıkar ya da bir karşı-devrimci ha
line gelir. Bazı gençler kolayca Üç Halk İlkesine ya da Marksizme 
olan inançlarından dem vururlar, ama bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. Hitler 
de <<sosyalizm>>e inandığını söylemiyor mu? Yiııııi yıl önce Mussolini 
bile <<sosyalistti>>! Onların <<sosyalizm>�leri ne anlama gelir? Faşizm! 
Cen Dusiu da bir zamanlar Marksizme <<inanmıyor muydu?>> Son
radan ne yaplı? Karşı-devrimin saflarına geçti. Çang Guotao Mark
sizme <<İnanmıyor muydu?>> Peki şimdi kendisi nerede? Kaçtı ve ba
tağa saplandı. Bazı kişiler kendilerini <<Üç Halk İlkesinin izleyicileri>>, 
hatta bu ilkelerin kıdemli savunucuları olarak tanıtıyorlar. Ama bu ki
şilerin yaptığı nedir? Görülüyor ki, onların Milliyetçilik İlkesi em
peryalizmle gizlice anlaşmak, Demokrasi İlkesi sıradan halkı ezmek, 
Halkın Refahı İlkesi ise. halkın kanını emmek demektir. Onlar Üç 
Halk İlkesi'nin lafını ediyorlar ama içlerinden bunları reddediyorlar. O 
halde bir kişiyi değerlendirirken, onun Üç Halk İlkesi'ne içtenlikle mi 
yoksa sahte bir şekilde mi bağlı olduğunu, gerçek mi yoksa sahte bir 
Marksist mi olduğunu belirlemek için onun geniş işçi-köylü kitlelerine 
karşı aldığı tutuma bakmamız yeterlidir. O 1.aman onun gerçekte nasıl 
bir kişi olduğunu anlarız. Tek ölçüt budur ve bundan başka ölçül yok
tur. Ülkemiz gençlerinin bu kötü karşı-akım tarafından sürüklenmeye 
her ?.aman karşı koyacaklarını, işçi ve köylüleri dostları olarak gö
receklerini ve aydınlık bir geleceğe doğru ilerleyeceklerini umut edi
yorum. 

Beşinci olarak, içinde bulunduğumuz Japonya'ya Karşı Direnme 
Savaşı, Çin devriminin aşamaları içinde en büyüğü, en dinamiği ve en 
canlısı olan yeni bir aşamayı belirlemektedir. Bu aşamada gençlik mu
az?.am sorumluluklar yüklenmektedir. Devrimci hareketimiz geçmiş 
yıllarda birçok mücadele aşamasından geçti, ama hiçbir aşamada şim
diki Direnme Savaşı döneminde olduğu kadar geniş boyutlara ula
şamadı. Bugün Çin devrimini geçmişteki devrimlerden ayıran özel
likler bulunduğunu ve bu devrimin yenilgiden ?.afere dönüşmeyi 
başaracağını söylerken. Çin halk kitlelerinin ilerleme kaydetmiş ol
duğunu kastediyoruz. Gençliğin ilerlemesi bunun en açık kanıtıdır. 
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Dolayısıyla Japonya'ya karşı savaş ı:afere ulaşmalıdır ve mutlaka ula
şacaktır. Herkesin bildiği gibi, bu savaşta temel siyasetimiz Ja
ponya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe'dir. Cephenin hedefi Japon em
peryalizmini ve onun Çinli işbirlikçilerini deviııııek, eski Çin'i yeni bir 
Çin haline getiııııek ve bütün milleti içinde bulunduğu yan-sömürge, 
yarı-fecrlal durumdan kurtarmaktır. Bugün Çin gençlik hareketinin 
birlikten yoksun oluşu önemli bir vıaftır. Birlik için çalışmaya devam 
etmelisiniz, çünkü birlikten kuvvet doğar. Bütün ülke gençliğine şim
diki durumu anlamalarında, birliği sağlamalarında ve Japonya'ya karşı 
sonuna kadar direnmelerinde yardımcı olmalısınız. 

Altıncı ve sonuncu olarak, Yenan'daki gençlik hareketi üzerinde 
durmak istiyorum. Yenan'daki gençlik hareketi bütün ülkedeki gençlik 
hareketi için bir örnektir. Onun yönelimi bütün ülkedeki gençlik ha
reketinin yöı1elimi olmalıdır. Neden? Çünkü doğru olan yönelim 
budur. Gördüğünüz gibi birlik sorununda Yenan gençliği görevini iyi, 
hem de çok iyi bir şekilde yerine getiı ıııiştir. Yenan gençliği, da
yanışma ve birliği sağlamıştır. Yenan'daki genç aydınlar ve öğrenciler, 
genç işçiler ve köylüler tamamen birleşmiş durumdadırlar. Ülkenin 
her yanından ve hatta yurtdışıı1daki Çinli topluluklardan çok sayıda 
devrimci genç. öğrenim göııııek için Yenan'a geldiler. Bu toplantıya 
katılanların çoğu Y enan'a binlerce mil uzaklıktaki yerlerden gelmiş 

• 
bulunuyor. Soyadınız ister Çang, ister Li olsun, kadın-erkek, işçi ya da 
köylü, hepiniz aynı şekilde düşünüyorsunuz. Bu, bütün ülke için bir 
örnek oluşturmaz mı? Yenan gençliği kendi içinde birleşmiş olmanın 
yanı sıra, işçi ve köylülerle kaynaşmış durumdadır. Ve her şeyden çok 
bu. sizi bütün ülke için bir örnek haline getiııııektedir. Siz ne yaptınız? 
Devrim teorisini, Japonya'ya karşı direnişin ve milleti kurtaı ıııanın il-

• • 

kelerini ve yöntemleriıti incelediniz. Uretim kampanyasını yürüttünüz 
ve biı1lerce dönümlük çorak toprağı işlenebilir hale getirdiniz. Kon
füçyus hiçbir 7,aman toprağı işlememiş ya da tarla süııııemişti. Oku
luı1da birçok öğreı1cisi vardı: ·<< Yetmiş değerli bilgin ve üç bin mürit>>; 
oldukça etkileyici bir okul! Ancak onun öğrencilerinin sayısı 
Yenaı1'dakilerdcı1 çok daha azdı, üstelik onlar üretim kam
panyalarından da pek hoşlanmazlardı. Bir öğrencisi ona tarlanın nasıl 
sürüleceğini sorduğu zaman. Konfüçyus, <<Bilmiyorum, o işte bir çiftçi 
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kadar usta değilim>> diye yanıtlamıştı. Daha sonra sebzenin nasıl ye
tiştirileceği sorulduğunda, <<Bilmiyorum, ben o işte bir bahçıvan kadar 
usta değilim>> demişti. Eski çağlarda Çin gençliği bir bilgenin de
netiminde eğitim gördüğü zaman ne devrimci teoriyi öğrenirdi ne de 
üretime katılırdı. Bugün, ülkemizin büyük bir bölümündeki okullarda 

' 

çok az devrimci teori öğretiliyor ve üretim hareketi gibi şeylere ise hiç 
rastlanmıyor. Gençler sadece burada, Yenan'da ve düşman hatlarının 
gerisindeki Japonya'ya karşı üs bölgelerinde tamamen farklıdırlar. 
Onlar Japonya'ya karşı direnişte ve milletin kurtarılmao;ında öncülük 
ediyorlar, çünkü onların siyasi yönelimleri ve çalışma yöntemleri doğ
rudur. İşte bu nedenle Yenan'daki gençlik hareketinin, bütün ülkedeki 
gençlik hareketine örnek olduğunu söylüyorum. 

Bugünkü toplantımızın büyük önemi vardır. Bütün söylemek is
tediklerimi söyledim. Hepinizin, Çin devriminin son elli yıllık tec
rübelerini inceleyeceğinizi, onun iyi taraflarını geliştirip hatalarını ata
cağınızı umut ediyorum. Böylece gençlik bütün ülke halkıyla tek bir 
vücut haline gelecek ve devrim yenilgiden zafere doğru bir dönüş ya
pacaktır. Gençlik ve bütün millet seferber edildiği, örgütlendiği ve bir
leştirildiği zaman Japon emperyalizmi yıkılacaktır. Her genç ken
disine düşen sorumluluğu yüklenmelidir. Her biriniz geçmiştekinden 
farklı olmalı, gençliği birleştirmede, Japon emperyalizmini yıkmak 
için bütün ülke halkını örgütlemede ve eski Çin'i yeni bir Çin'e dö
nüştüı·ıııede kararlı olmalısınız. Hepinizden bunu bekliyorum. 
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TESLİMİYETÇİ FAALİYETLERE KARŞI ÇIKALIM 

30 Haziran 1939 

Çin milletinin Japon saldırısıyla karşı karşıya kalmasından bu yana 
en önemli sorun, savaşmak ya da savaşmamak noktasında dü
ğümlenmiştir. Bu sorun, 18  Eylül 1931 Olayı'ndan 7 Temmuz 1937 
Luguçiao Olayı'na kadar olan dönemde ciddi tartışmalara yol açb. 
Bütün yurtsever siyasi partiler ve gruplar ve bütün yurtseverler şu so
nuca vardılar: <<Savaşmak yaşamak, savaşmamak ise yok olmak de
mektir.>> Bütün teslimiyetçiler de şu sonuca vardılar: <<Savaşmak yok 
olmak, savaşmamak yaşamak demektir.» Bir süre için sorunu Lu
guçiao'daki direnişin gürleyen topları belirledi. Direnişin gürleyen top
ları birinci sonucun doğru, ikincisinin ise yanlış olduğunu il;..n etti. 
Sorun neden geçici olarak çözülmüştü de kesin olarak çözülmemişti? 
Çünkü Japon emperyalistleri Çin'i teslim olmaya zorlama siyasetini 
benimsemişler. uluslararası teslimiyetçiler1 bir uzlaşma sağlamaya ça
lışmışlar ve Japonya'ya karşı cephemiz içindeki bazı kişiler bo
calamışlardı. Şimdi sorun biraz farklı bir ifade ile, ya savaş ya barış 
sorunu olarak yeniden ortaya getirilmektedir. Böylece Çin'de savaşa 
devam etmek isteyenler ile barış yapmak isteyenler arasında bir tar
tışma ortaya çıkmışbr. Her iki grubun tavrı da eskisinin aynıdır: Savaş 
grubunun vardığı sonuç «savaşmak yaşamak, barış yapmak yok olmak 
demektir>>, barış grubunun vardığı sonuç ise <<barış yapmak yaşamak, 
savaşmak yok olmak demektir>> şeklindedir. Birinci grup bütün yurt
sever partilerden ve bütün yurtseverlerden meydana gelmektedir ve 
bunlar milletin büyük çoğunluğunu oluştuııııaktadırlar. ikinci grup, 
yani teslimiyetçiler ise sadece Japonya'ya karşı cephe içinde bo-

1 .  «Uluslararası teslimiyetçiler>>, Çin'i feda ederek Japonya ile uzlaşmayı planlayan İn
giliz ve ABD emperyalistleriydi. 
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calayan küçük bir azınlıktan ibarettir. Sonuç olarak barış grubu, ya
lana dayanan propagandaya ve hepsinden çok anti-komünist pro
pagandaya başvunnak zorunda kaın1ıştır. örneğin, <<Komünist Partisi 
yıkıcı faaliyetlere girişiyor>>, <<Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dör
düncü Ordu savaşmadan dolanıp duruyor ve emirlere uymayı red
dediyor>>, <<Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Bölgesi'nde ayrılıkçı bir rejim 
kurulmuştur ve sınırları ötesine de yayılmaktadır>>, <<Komünist Partisi, 
hükümeti devirmek için komplolar tezgahlıyor>> ve hatta <<Sovyetler 
Birliği Çin'e saldıııııayı planlıyor>> gibi bir sürü yalan yanlış haberler, 
raporlar, belgeler ve kararlar uyduııııakta ve bunları yaymaktadır. 
Amacı, gerçekleri örtbas ederek ve kamuoyunu yamltarak, banş yap
mak ya da başka bir deyişle teslim olmaktır. Barış grubu, yani tes
limiyetçiler grubu bütün bunları, Guomindang-komünist işbirliğini yı
kamadığı, Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cepheyi bölemediği ve 
Japonya'ya karşı birleşik cephenin kurucusu ve savunucusu olan Ko
münist Partisine karşı savaşmadan Japonya'ya teslim olamayacağı için 
yapıyor. İkincisi, Japon emperyalizminin taviz vereceğini umuyor. Ja
ponya'nın epey yorulduğunda ve temel siyasetini değiştireceğine; 
Orta, Güney ve hatta Kuzey Çin'deıı gönüllü olarak çekileceğine ve 
böylelikle Çin'in daha fazla savaşmadan zafere ulaşabileceğine ina-
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nıyor. Uçüncüsü. umudunu uluslararası baskıya bağlıyor. Barış gru-
buna dahil olan birçok kimse büyük devletlerin, sadece baz.ı tavizler 
veııııesi ve böylece barış anlaşmasını kolaylaştuıııası için Japonya'ya 
baskı yapmalarına değil, aynı zamanda Çin hükümetine de baskı yap
malarına bel bağlıyor. Böylece. savaş grubuna: <<Bakın. bugünkü ulus
lararası ortamda barış yapmak zorundayız! ve <<Bir Uluslararası Pa
sifik Konferansı2 Çin'in yararına olur. Bu, yeni bir Münih3 değil, 

2. Tasarlanan Uluslararası Pasifik Konferansı'na. Uzak Doğunun Münih'i adı verilmişti. 
Çünkü İnhilii, ABD ve Fransız emperyalistleri banş yapmaktan yana olan Çinli grupla 
işbirliği halinde. Çin'i satarak Japonya ile bir uzlaşmaya vaııııayı planlıyorlardı. Mao 
1.edung yoldaşın bu makalede çürüttüğü. böyle bir konferansın Doğunun Münih'i ol
mayacağı yolundaki gülünç iddia Çan Kayşek'e aitti. 
3. 1938 Eylül'ünde İngiliz, Fransız. Alman ve İtalyan hükümet başkanlan Almanya'da 
Münih'te toplandılar ve İngiltere ile Fransa'nın. Sovyetler Birliği'ne yapılacak bir Alman 
saldınsına karşılık Çekoslovakya'yı Almanya'ya ıerk eımelerini öngören Münih An
laşması'nı imı.aladılar. l 938'de ve l 939'da İngiliz ve ABD empeıyalinııi Çin'i feda ede
rek Japon eıııpeıyalinııi ile uzlaşmaya varmak için çeşitli girişimlerde bulundu. 
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Çin'in yeniden canlanması yönünde bir adım olur!>> diyebilmeyi he
saplıyorlar. Barış grubunun, yani Çinli teslimiyetçilerin görüşleri, tak
tikleri ve planları bundan ibarettir. Oyun, sadece bizzat Vang Cingvey 
tarafından değil, daha da vahimi, Japonya'ya karşı cephe içinde giz
lenen ve onunla bir çeşit düet4 ya da ortak gösteride işbirliği yapan 
daha birçokları tarafından da oynanmaktadır. Bu oyunda bazıları kötü 
adamın beyaz maskesini, öbürleri ise kahramanın kızıl maskesini tak
maktadır. 

Biz komünistler, her zaman savaşa devam etmekten yana olanları 
desteklediğimizi ve barıştan yana olanlara kesinlikle karşı ol
duğumuzu açıkça ilan ettik. Bizim bir tek istiğimiz var, o da, bütün 
diğer yurtsever partilerle ve bütün yurtseverlerle birlikte, birliği güç
lendiı ıııek ve milli birleşik cepheyi ve Guomindang-komünist iş
birliğini sağlamlaştuıııak, Üç Halk llkesi'ni uygulamak, Direnme Sa
vaşı'nı sonuna kadar sürdünnek, Yalu Iııııağı'na varana dek savaşmak 
ve kaybedilmiş bütün topraklarımızı geri almaktır.5 Anti-komünist bir 
hava yaratan, Guomindang ile Komünist Partisi arasında <<sürtüşme>>6 

' 

tezgahlayan ve hatta iki parti arasında yeniden bir iç savaş kışkırtmaya 
çalışan açık ve gizli Vang Cingvey'leri kararlılıkla m:ıhkfim ediyoruz. 
Onlara şöyle diyoruz: Bölücü komplolannız aslında teşlimiyet için ha
zırlıktan başka bir şey değildir ve bölücü ve teslimiyetçi siyasetiniz bir 

1939 Haziran'ında Mao Zedung yoldaş bu malçaleyi yazdığı sırada. İngiltere ile Japonya 
arasında bu planı gerçekleştiııııek için göıiişmeler yapılmaktaydı. Buna İngiltere, Fran
sa, Almanya ve ltalya'nın Münih'teki kcııııplosuna benzerliği yüzünden «Doğunun Mü
nihi» adı verilmişti. 
4. Düet, Çan Kayşek ve Vang Cingvey tarafından oynanıyordu. Vang Cingvey. açık tes
limiyetçilerin. Çan Kayşek ise Japonya'ya karşı cephe içinde gizlenen teslimiyetçilerin 
elebaşlanydı. 
5. Ocak 1939"da Guomindang'ın Beşinci Merkez Yüıiitme Komitesinin 5.  Genel Top
lantısında Çan Kayşek, «Direnme Savaşı'nı sonuna kadar sürdürün>> sloganındaki 
«sonuna kadarı. sözüyle «Luguçiao Olayından önceki durumu geri getirme>>yi kas
tettiğini açıkça ilan eni. Bu yorum. Kuzey ve Kuzeydoğu Çin'deki geniş bölgelerin 
Japon işgaline terk edilmesi anlamına geliyordu. Bu yüzden, Çan Kayşek'in bu tes
limiyetçi siyasetine karşı çıkmak için Mao Zedung yoldaş «sonuna kadar» sörunün 
«Yalu lııııağı'na varana dek savaşmak ve kaybedilmiş bütün topraklarımızı geri almak>> 
anlamına geldiğini özellikle belirni. 
6. «Sürtüşme>> deyimi o sıralarda, Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe'yi yıkmak ve 
Kcııııünist Panisine ve ilerici güçlere karşı çıkmak için Sekizinci Yol Ordusu'na ve Yeni 
Dördüncü Ordu'ya karşı kaıliamlara ve büyük çapta saldırılara girişen Guomindang ge
ricilerinin çeşitli gerici siyasi ve askeri eyleııılerine aııf yapmak için geniş ölçüde kiıl
larulıyordu. 
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avuç insanın bencil çıkarları uğruna milletin çıkarlarını satma yo
lundaki genel planınızı açığa vurmaktan başka bir işe yaramamaktadır. 
insanlar kör değildir ve komplolarınızın farkına varacaklardır. Pasifik 
Konferansı Doğunun Münih'i olmayacaktır şeklindeki saçma görüşü 
kesinlikle reddediyoruz. Sözüm ona Pasifık Konferansı hiç kuşku yok 
ki Doğunun Münih'i, yani Çin'i ikinci bir Çekoslovakya haline ge
tiııııenin hazırlığı olacaktır. Japon emperyalizminin aklını başına top
layacağı ve tavizler vereceği yolundaki temelsiz iddiayı kesinlikle red
dediyoruz. Japon emperyalizmi Çin'i boyunduruk altına alma temel 
siyasetini asla değiştiııııeyecektir. Japonya'nın, Vuhan'ın düşüşünden 
sonraki tatlı sözleri (örneğin <<görüşmelerde Milli Hükümeti taraf ola� 
rak kabul etmeme>>7 siyasetini terle edeceği ve milli hükümeti karşı 
taraf olarak tanıyacağı ya da belli koşullar altında askerlerini Orta ve 
Güney Çin'den çekeceği yolundaki sözleri}, balığı kurnazca avlamak 
için takılan bir yemden başka bir şey değildir; dolayısıyla, kim bu 
yemi yutarsa, tavaya konup bir güzel kızartılacağını bilmelidir. Ulus
lararası teslimiyetçiler Çin'i teslim olmaya zorlamak için aynı şekilde 
kurnazca bir siyaset izlemektedirler. Uluslararası teslimiyetçiler, ken
dileri <<dağın tepesine kurulup kaplanların dövüşünü seyreder>> ve baş
kalarınııı sırtından kar sağlamak amacıyla arabuluculuk yapmak için 
sözüm ona bir Pasifik Konferansı tezgahlayacak uygun bir fırsat kol
larken Çin'e karşı Japon saldırısını teşvik ettiler. Böyle komploculara 
ümit bağlayan herlces fena halde aldatıldığını görecektir. 

Bir zamanların savaşmalı mı savaşmamalı mı sorusu, şimdi, savaşa 
devam etmeli mi yoksa barış mı yapmalı sorusuna dönüştü; aslında 
her ikisi de aynı sorudur, bütün sorunların en önemlisi, en temel ola
nıdır. Son altı ayda Japonya'nın Çin'i teslim olm.aya zorlaması si-

7. 13  Aralık 1 937'de Nancing'in Japonlar tarafından işgalinden sonra Japon hükümeti, 
16 Ocak l 938'de bir bildiri yayınladı. Bu bildiride, Japonya'nın <<görüşnıelerde Milli 
Hükümeti taraf olarak kabul etmeyeceği ve yeni bir hükümet kurulmasını beklediği>> be· 
lirtiliyordu. 1938 Ekim'inde Japon birliklerinin Kanton ve Vuhan'ı işgalinden sonra 
Japon hükünıeti. Çan Kayşek'in yalpalamasından yararlanarak onu teslinıiyete zorlamak 
için siyasetini değiştirdi. Japon hükümeti.  3 Kasım'da başka bir bildiri yayınladı. Bu bil· 
dirinin bir yerinde şöyle deniyordu: <<Milli Hükümet bugüne kadar izlediği hatalı si· 
yaseti terk etliği, eski duruma dönn1ek ve banşı ve düzeni korumak için yeni görevliler 
atadığı ıakdi rde. lmparaıorluk onunla görüşmelere gim1ekten kaçınmayacaktır.» 
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yasetini sürdüııııesiyle, uluslararası teslimiyetçilerin faaliyetlerini yo
ğunlaştıııııalanyla ve en önemlisi Japonya'ya karşı cephemizdeki bazı 

kişilerin her zamankinden fazla bocalarnalarıyla barış ya da savaş so

runu . çevresinde büyük bir gürültü koparılmış ve böylece teslimiyet, 
bL1günkü siyasi durumda esas tehlike haline gelmiştir. Tes
limiyetçilerin ilk ve en önemli girişimi, komünizmle savaşmak için 
hazırlık yapmak, yani Guomindang-komünist işbirliğini ve Japonya'ya 
karşı cephenin birliğini yıkmaktır. Bu koşullar altında bütün yurtsever 

partiler ve bütün yurtseverler teslimiyetçi faaliyetleri yakından iz
lemeli ve bugünkü durumun esas niteliğini; yani teslimiyetin başlıca 
tehlike, anti-komünizmin ise teslimiyeti hazırlayan bir adım olduğunu 
kavramalı, teslimiyete ve bölünmeye karşı çıkmak için ellerinden ge
leni yapmalıdırlar. Hiçbir grubun, Japon emperyalizmine karşı verilen 
savaşı, bütün milletin bedelini kanla ödediği iki yıllık bir savaşı bal
talamasına ya da bu savaşa ihanet etmesine hiçbir zaman izin ve
rilmemelidir. Hiçbir grubun, bütün ülkenin ortak çabasıyla kurulan Ja
ponya'ya karşı milli birleşik cepheyi yıkmasına ya da bölmesine izin 
verilmemelidir. 

Savaşı sürdürür ve birlikte dayanırsak, Çin yaşayacaktır. 
Barış yapar ve bölücülükte ısrar edersek. Çin yok olacaktır. 
Hangisini reddedeceğiz, hangisini kabul edeceğiz? Yurttaşlarımız 

seçimlerini bir an önce yapmalıdır. 
Biz komünistler, kesinlikle savaşmayı sürdürecek ve birlikte ısrar 

edeceğiz. 
Bütün yurtsever partiler ve bütün yurtseverler savaşmaya devam 

edecek ve birlikte ısrar edeceklerdir. 
Teslim olmayı ve bölünmeyi tezgahlayan teslimiyetçiler bir süre 

için üstünlük ka1..ansalar bile önünde soı1unda maskeleri düşecek ve 
halk tarafından cezalaı1dınlacaktır. Çin milletini11 tarihi görevi, bir
leşik direnme y<>luyla kurtuluşa ulaşmaktır. Teslimiyetçilı:rin is
tedikleri ise bunuıı tam tersidir: fakat ne kadar üstünlük kazanırlarsa 
kazansınlar, kimscı1in kendilerine dokunmaya cesaret edemeyeceğini 

hayal ederek ııe kadar rahat olurlarsa olsunlar bütün halkın 211lara ve
receği cezadan kurtulamayacaklardır. 
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Teslimiyete ve bölünmeye karşı çıkalım. Şimdi, bütün yurtsever si
yasi partilerin, grupların ve bütün yurtseverlerin karşı karşıya bu
lunduğu acil görev budur. 

Bütün ülke halkı birleşin! Direnmede ve birlikte ısrar edin ve tes
limiyet ve bölür.me için girişilen bütün komploları yerlebir edin. 
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GERİCİLER CEZALANDIRILMALIDIR* 

1 Agustos 1939 

Bugün l Ağustos'ta, burada bir anma toplantısı için bir araya gel
miş bulunuyoruz. Bu anma toplantısını niçin yapıyoruz? Çünkü ge
riciler bizim devrimci yoldaşlarımızı, Japonya'ya karşı savaşanları öl
dürdüler. Bugün öldürülmesi gerekenler kimlerdir? Çinli hainler ve 
Japon emperyalistleri. Çin, Japon emperyalizmine karşı iki yıldır sa
vaşıyor, ama sonuç henüz belli değildir. Hainler hfila çok etkindir ve 
011lardan öldürülenlerin sayısı pek azdır. Oysa öldürülenler. hepsi de 
Japonya'ya karşı savaşçılar olan bizim devrimci yoldaşlarımızdır. On
ları kim öldürdü? Askerler öldürdü. Askerler neden Japonya'ya karşı 
savaşaı1ları öldürdü? Çünkü onlar emir almışlardı, belli kişiler onlara 
öldüııııe emrini veıııı işti. Onlara öldüııııe emrini veren kimdi? Ge
riciler. 1 Yoldaşlar! Japonya'ya karşı savaşanları kim öldüı ıııek is
teyebilir? En başta Japon emperyalistleri, ondan sonra da Vang Cing
vey gibi Çinli işbirlikçiler ve hainler. Cinayetin işlendiği yer Şanghay, 
Peyping, Tiancin, Nancing ya da Japon saldırganlarının ve Çinli iş
birlikçilerinin işgalinde olan bir yer değildi. Cinayet Pingciang'da. Di
renme Savaşı'nın cepl1e gerisinde işlendi ve cinayet kurbanları ara
sında Tu Çengkun ve Lo Zuming yoldaşlar gibi, Yeni Dördüncü 
Ordu'nuı1 Pingciang İrtibat Bürosunun sorumlusu olan yoldaşlar vardı. 

* Bu konuşn1a Mao Zedung yoldaş tarafından Pingciang şehitlerini anmak için Yenan 
halkının düzenlediği anma loplanlısında yapılmışıır. 
1 Bu gericiler, Çan Kayşek ve yardakçılanydı. 1 2  Haziran 1939'da Guoıııindang'ın Yir
miyedinci Ordular Grubu, Çan Kayşek'ıen aldığı gizli bir emirle asker göndererek Yeni 
Dördüncü Ordu'nun Hunan Eyaleti'ndeki Pingciang irtibat Bürosunu kuşattı ve Yeni 
Dördüncü Ordu'nun kuııııay subayı olan l'u Çengkun yoldaşı, Sekizinci Yol Ordusu'n<la 
eınir subayı olan Binbaşı Lo Zuming yoldaşı ve öteki dört yoldaşı hunharca kaıleııi. Bu 
kaıliam sadece Japonya'ya karşı demokraıik üs bölgelerindeki halk ıarafından değil, Gu
oıııindang bölgelerindeki dürüst insanlar ıarafından da öfkeyle karşılandı. 
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Cinayetin, Japon emperyalistlerinin ve Vang Cingvey'in emriyle ha
reket eden bir Çinli gericiler çetesi tarafından işlendiği açıktır. Teslim 
olmaya hazırlanan bu gericiler, Japonlara ve Vang Cingvey'e ya
ranmak için onların emirlerini yerine getirdiler; ilk öldürdükleri de Ja
ponya'ya karşı en kararlı savaşanlar oldu. Bu önemsiz bir konu de
ğildir; bu cinayete karşı sesimizi yükseltmeli, onu mahkum etmeliyiz. 

Şimdi bütün millet Japonya'ya karşı direniyor ve direniş için hal
kın büyük birliğini gerçekleştiııııiş bulunuyor. Ama bu birliğin içinde 
hainler ve teslimiyetçiler var. Onlar ne yapıyorlar? Japonya'ya karşı 
savaşanları öldürüyor, ilerlemeye engel oluyorlar; Japon saldırganları 
ve Çinli işbirlikçileriyle el ele çalışarak teslimiyete giden yolu açı
yorlar. 

Japonya'ya karşı savaşan yoldaşlarımızııı öldürülmesi ile ortaya 
çıkan bu vahim durum karşısında harekete geçen oldu mu? Cinayet 1 2  
Haziran'da, öğleden sonra saat üçte işlendi. Bugün Ağustos'un l 'idir, 
bütün bu süre içinde herhangi bir girişimde bulunan oldu mu? Hayır. 
K,imlerin harekete geçmesi gerekirdi? Ülkeııin yasalarına göre, ya
saları uygulayanlar harekete geçmeliydiler. Eğer böyle bir olay Şensi
Gansu-Ningsia Sınır Bölgesi'nde cereyan etmiş olsaydı, bizim yüksek 
mahkememiz çoktan harekete geçmiş olurdu. Pingciang katliamının 
üzerinden neredeyse iki ay geçmiş olduğu halde adalet mekanizması 
harekete geçmemiştir. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni, Çin'in bir
leşmiş olmamasıdır.2 

Çiıı birleştirilmelidir. Birlik olmadan zafer kazanılamaz. Peki, ama 
birleşme ne demektir? Bu herkesin Japonya'ya karşı direnmesi. her
kesin birleşmesi ve ilerleme için çalışması, gerektiği yerde ödüllerin 

2. Mao 1.edung yoldaş, Guomindang gericilerinin cbirleşme»yi, koıııiinisılerin ön
derliğindeki Japonya'ya karşı silahlı kuvvetleri ve üs bölgelerini tasfiye etme planlannın 
bahanesi olarak kullanmalannı önlemek amacıyla bu terimin tanımını yapıı. Gu
omindang ve Koıııünist Partisinin Japoııya'ya karşı direnıııe için yeniden işbirliği yap
maya başlanıasından srnra, cbirleşme» sloganı Guomindang'ın Komünist Partisine sal
dıııııak için kullandığı başlıca silah haline geldi. Guoıııindang. Koıııünist Partisini dainıa 
farklı olmaya çalışnıakla, birleşmeyi köstek.lemekle ve direnme davasına zarar veııııckle 
suçluyordu. Bu gerici yaygara Ocak 1939'da Guoıııindang Beşinci Merkez Yürütnıe Ko
mitesinin 5. Genel T<J!?lantısının Çan Kayşek'in önerisiyle «Kökü Dışarda Partilerin Fa
aliyetlerini Kısıtlama Önlemleri»ni kabul etmesinden soııra daha da artır. Mao 1.edung 
yoldaş, «birleşme» sloganını Guoıııindang gericilerinin elinden alarak Guomindang'ın 
halka ve millete karşı yiiıiiUüğü bölücü faaliyetlere karşı çıkmak için devrimci bir slogan 
haline getirdi. 
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ve cezaların verilmesi demektir. Ödüllendirilmesi gerekenler kim
lerdir? Japonya'ya karşı direnenler, birliği savunanlar ve ilerici olan
lar. Cezalandırılması gel"'!kenler kimlerdir? Direnişi, birliği ve iler
lemeyi baltalayanlar, işbirlikçiler ve gericiler. Ülkemiz şimdi 
birleştirilmiş durumda mıdır? Hayır. Pingciang katliamı bunu ortaya 
koyuyor. Birliğin olması gereken yerde bunun sağlanamadığını gös
teriyor. Uzun süredir bütun ülkenin birleştirilmesini talep ediyoruz. 
Birincisi, Direnme Savaşı temelinde birleşme. Ama şimdi, Tu Çeng
kun, Lo Zuming ve Japonya'ya karşı direnen yoldaşlarımız ödül
lendirilmek şöyle dursun hunharca katledilirken, direnmeye karşı 
çıkan alçaklar teslim olmaya hazırlanıyorlar ve cinayeti cezasız bı
rakıyorlar. Bu, birleşmek demek değildir. Bu alçaklara ve tes
limiyetçilere karşı çıkmalı ve katilleri tutuklamalıyız. İkincisi, birlik 
temelinde birleşme. Birliği savunanlar ödüllendirilmeli, birliği za
yıflatanlar cezalandırılmalıdır. Şimdi, Tu Çengkun. Lo Zuming ve bir
liği savunan öbür yoldaşlar cezalandırıldılar, hunharca katledildiler; 
buna karşılık birl iği baltalayan alçaklar cezasız kaldılar. Bu. birleşmek 

• • 

demek değildir. Uçüncüsü, ilerleme temelinde birleşme. Bütün ülke 
ileriye doğru gitmeli; geri olanlar, ileri olanlara ayak uyduı ıııaya ça
lışmalıdır. ileri olanlar. geri olanlar tarafından geriye çe
kilmemelidirler. Pingciang'daki kasaplar ilerici kişileri öldürdüler. Di
renme Savaşı'nın başlamasından bu yana yüzlerce komünist ve 
yurtsever öldürüldü. Pingcia11g katliamı bunların sadece en sonuııcu 
örneğidir. Bunun devam etmesi Çin için felaket olur, çünkü Ja
ponya'ya karşı direnen herkes öldürülebilir. Bu cinayetlerin anlamı 
nedir? Bunların anlamı şudur: Japon emperyalistlerindeı1 ve Vang 
Cingvey'den emir alan Çiı1 gericileri teslim olmaya ha
zırlanmaktadırlar ve Japonya'ya karşı savaşaı1ları, komüı1istleri ve 
yurtseverleri öldünnekle işe başlamaları da bu yüzdendir. Buna bir 
son verilmediği takdirde. Çiı1, bu gericilerin elinde mahvolup gi
decektir. Bu ııcdenle bu cinayetler bütün ülkeyi ilgilendiı ıııektc ve 
büyük önem taşımaktadır. Biz Milli Hükümeti11 bu gericileri en ağır 
bir şekilde cezalandınnasını talep etmeliyiz. 

Aynı zamanda yoldaşlar, Japon emperyalizminin son zamanlarda 
yıkıcı faaliyetlerini artırdığını. uluslararası emperyalizmin Japonya'ya 
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daha fazla yardım ettiğini3 ve Çin'deki hainlerin, hem açık hem de 
gizli Vang Cingvey'lerin Direnme Savaşı'nı daha faal bir şekilde bal
talamaya başladıklarını, birliği bozmaya ve zamanın akışını tersine çe
viı ıııeye çalıştıklarını göı ıııelidirler. Gericiler, ülkenin büyük bir kıs
mını teslim etmek, içerde bir bölünme yaratarak bir iç savaş başlatmak 
istiyorlar. Şu anda, <<Kökü Dışarda Partilerin Faaliyetlerini Kısıtlama 
Önlemleri>> 4 diye bilinen gizli önlemleri yaygın bir şekilde uy
guluyorlar. Bunlar, Japon emperyalizminin işine yarayan ve di
renmenin, birliğin ve ilerlemenin zararına olan, sapına kadar gerici ön
lemlerdir. <<Kökü dışarda partiler>> kimlerdir? Japon empcr;aiistleri, 
Vang Cingvey ve hainlerdir. Çin Komünist Partisi ve Japonya'ya karşı 
direnmede birleşmiş olan bütün Japonya'ya karşı siyasi partilere nasıl 
<<kökü dışarda partiler>> denilebilir? Ne var ki, teslimiyetçiler gericiler 
ve iflah olmazlar, bilinçli olarak Japonya'ya karşı olanların saflarında 
sürtüşme yaralıyorlar ve birliği bozuyorlar. Bu şekilde davranmak 
doğru mudur. yanlış mıdır? Kesinlikle yanlıştır! (A/kışlaı·) Eğer kı
sıtlama olacaksa ne tür insanlar kısıtlanmalıdır? Japon emperyalistleri. 
Vang Cingvey, gericiler ve teslimiyetçiler. (Alkışlar) Japonya'ya karşı 
direnmede en kararlı ,  en devrimci ve en ilerici olan Komünist Partisini 
kısıtlamak niye? Bu kesinlikle yanlıştır. Biz Yenan halkı. buna ke
sinlikle karşı olduğumuzu bildiriyor ve bunu şiddetle protesto edi
yoruz. (A/kış/aı·) <<Kökü Dışarda Partilerin Faaliyetleriııi Kısıtlama 

3 .  Vuhan'ın 1938 Ekim'inde düşmesinden sonra Japonya'nın teıııel siyaseti. Gu
onıindang'ı. siyasi yollardan ıeslim olmaya zorlamak haline geldi. Aralannda lngiliz ve 
Amerikan emperyalisıleri de olnıak üzere uluslararası emperyali1m sürekli olarak. Çan 
Kayşck'c banş yarımasını öneriyor ve İngiliz Başbakanı Chanıherlain da sözüm ona 
« Uzakdoğu'nun yeniden inşa edilnıesi>•ne lngilıere'nin de kaıılacağını belirtiyordu. 
1939'da Japon saldırganlan ve uluslararası emperyalisıler fesaı kanıpanyalannı hız
landırdılar. Aynı yılın Nisan ayıııda. lngilıerc'nin Çin elçisi Clark-Kcrr. Çan Kayşek'le 
Japon saldırganlan arasında banş görüşmelerine girişilmesi için arabuluculuk yaptı. 
Temnıuz ayında lngilıere ile Japonya arasında yapılan bir anılaşmayla lngiliz hükünıeti. 
Japonya'nın Çin'de yaraıtığı <<fi i l i  durunıu•• tanımaya hazır olduğunu kabul etti. 
4. «Kökü Dışarda Partilerin Faaliyetlerini Kısıtlama Öıılcmlcri•• Gu<"llltin<lang'ın merkez 
yönelimi ıarafından 1 939 yıl ında gi1Jice yayınlandı. Halkın büıün Japonya'ya karşı ör
gütlerini dağılnıak amacıyla konıünisı ve bütün ilerici fikir. konuşma ve eylenılerc ağır 
k ısıtlaınalar kondu. Aynı zamanda. Gu<ımindang'a göre •<konıünistlerin en cıkin lll<luğu 
yerlerde••. <<kolektif sorumluluk ve kolektif ceza yasası••nın uygulannıasıııı ve aslında 
karşı-devrimci bir gizli örgüı olan «haberalnıa şebeke�inin>• genel olarak ptıo·ı·ia ör· 
gülleri i�indc kurulmasını şart koşuy<lrdu. Pao ve ı·ia, Guonıindang faşist rejinıinin '' za
manki tenıel yönetim birimleriydi. On aile bir çia'yı, on çia da bir pao'yu nıcydaııa gc
ıiriyordu. 
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Önlemleri>>ne karşı çıkmalıyız, çünkü birliği bozan canice hareketlerin 
temelinde bu gibi önlemler yatmaktadır. Bugün bu kitle toplantısını 
direnişin, birliğin ve ilerlemenin sürdürülmesi için yapıyoruz. Bu 
amaçla, <<Kökü Dışarda Partilerin Faaliyetlerini Kısıtlama Önlemleri>> 
kaldınlmalı. teslimiyetçiler ve gericiler cezalandırılmalı ve bütün dev
rimci yoldaşlar, Japonya'ya karşı direnen bütün yoldaşlar ve halk ko
runmalıdır. (Candan alkışlaı· ve sloganlar) 

1 
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YENİ ULUSLARARASI DURUM HAKKINDA 
YENİ ÇIN GAZETESi MUHABİRİYLE GÖRÜŞME 

1 Eylül 1939 

Muhabir: Sovyet/er Birliği ile Almanya arasındaki Saldırnıazlık 
Aııtlaşması'nın1 önemi nedir? 

Mao Zeduııg: Sovyet-Alman Saldınnazlık Antlaşması Sovyetler 
Birliği'nin artan sosyalist gücünün ve Sovyet hüküınetinin sürekli ola
rak izlemekte olduğu barış siyasetinin bir sonucudur. Antlaşma, 
Charnbcrlain ve Daladier tarafından temsil edilen gerici uluslararası 
burjuvazinin bir Sovyet-Alman savaşı çıka• ıııak amacıyla giriştiği 
oyunları bozmuş, Alman-İtalyan-Japon anti-komünist blokunun Sov
yetler Birliği'ne uyguladığı kuşatmayı kuııtış, Sovyetler Birliği ile Al
manya arasındaki barışı güçlendiııııiş ve Sovyetler Birliği'ndeki sos
yalist inşanın ilerlemesini güven altına almıştır. Doğuda bu antlaşma 
Japoı1ya'ya bir darbe indiriyor ve Çin'e yardım ediyor: Japonya'ya 
karşı direneı1 Çin güçleri11in durumunu kuvvetlendiriyor ve tes
limiyetçilere bir darbe iı1diriyor. Bütün bunlar dünya halklarının öz
gürlüklerini ve kurtuluşlarını kazanmalarına yardım için bir temel 
oluşturuyor. Sovyet-Alman Saldıııııazlık Antlaşması'nın bütün siyasi 
önemi işte burada yatmaktadır. 

- Bazı kişi/eı·, Soı•yet-Alnıaıı Saldıı·nwzlık Aııtlaşnwsı 'ııın lııgiliz
Fransız-Soı•yet göı·üşnıeleriniıı çıknwza girmesiııin biı· sonucu o/
dıığunu hôlô aıı/anııyoı·/aı·. Oıı/aı·, tanı tersiııe, Soı•yet-Alnıan Aııı
/aşması'ııı11 bıı giiı·iişnıeleı·iıı çıknıaza girmesiııe ııeden o/duğuıııı sa
nıyoı·/cıı·. lııgiliz-Fı·aıısız-Soı.yet göı·iişmeleı·iııiıı ııedeıı başaı·ısızlığa 
ugı·adığıııı açık/aı· nıısıııı:? 

1 .  Sovyetler Birliği ile Almanya Arasındaki Saldıııııazlık Antlaşması. 23 Ağuslc>s 
l 939'da inızalandı. ' 
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- Görüşmelerin başarısız olmasının nedeni. tamamen, İngiliz ve 
Fransız hükümetlerinin samimi davranmamalandır. Son yıllarda başta 
İngiliz ve Fransız burjuvazisi olmak üzere geric i uluslararası burjuvazi 
faşist Almanya, İtalya ve Japonya'nın saldırılarına karşı sürekli olarak, 
gerici <<müdahale etmeme>> siyasetini uyguladı. Onların amacı saldın 
savaşlarına göz yummak ve bunlardan yararlanmaktır. Böylece ln
gilıere ve Fransa, Sovyetler Birliği'nin saldırıya karşı gerçek bir cephe 
kurulması yoluııda tekrar tekrar yaptığı önerileri kesinlikle reddettiler, 
kenarda bekleyerek <<müdahale etmeme>> tutumu takındılar ve Alman. 
İtalyan ve Japon saldırılarına göz yumdular. Onların amacı, savaşan 
taraflar birbirlerini yıprattıktan sonra müdahale etmekti. Bu gerici si
yaset uğruna, Çin'in yansını Japonya'ya ve Habeşistan, ispanya. Avus
turya ve Çekoslovakya'nın tümünü İtalya ve Almanya'ya feda ettiler.2 

Sonra da Sovyetler Birliği'ni feda etmek istediler. Bu komplo ge
çenlerde yapılan lngiliz-Fransız-Sovyet görüşmeleri sırasında açıkça 
ortaya çıktı. 1 5  Nisan - 23 Ağustos tarihleri arasında dört aydan fazla 
bir süre devam eden bu görüşmelerde Sovyetler Birliği büyük bir sabır 
gösterdi. Ancak görüşmelerin başından sonuna katır İngiltere ve 
Fraıısa. eşitlik ve ilişkilerin karşılıklı olması ilkesini reddettiler; Sov
yetler Birliği'niıı kendi güvenlikleri için güvence vermesini istediler; 
ancak keııdilcri ise, aynı şeyi Sovyetlcr Birliği ve küçük Baltık dev
letleri için yapmayı reddettiler. Böylece Almanya'nın Sovyetler Bir
liği'ne saldıı ıııak için kullanacağı bir boşluk bıraktılar ve Sovyet as
kerlerinin saldırganlara karşı savaşabilmek için Polonya'daıı 
gcçmeleriııe izin veııııeyi de reddettiler. Görüşmeler işte bu yüzden 
kesildi. Bu arada Almanya. Sovyetler Birliği'ne karşı faaliyetlerine 
soıı vermek istediğini, Komünist Entenıasyonal'e Karşı Anlaşma3 

2. İngiliz ve Fransız hükümetlerinin «nıüdalıale etmeme>> siyaseti ile yardım etmiş ve 
destcklenıiş olduklan faşist Almanya ile ltalya birtakım saldınlara giriştiler ve amaç
lanna ulaştılar. ltıılya Habeşistan'a karşı silahlı saldınsına 1935 Ekim'indc başladı ve 
1936 Mayıs'ında bütün ülkeyi işgal etti. 1939 Tenınıuz'unda Almanya ve ltalya birlikte, 
lspanya'nın iç işlerine silahlı müdahalede bulundular ve Halk Cephesi Hükümctinc karşı 
faşist Pranko'nun isyanını desıeklediler. Alnıan ve İtalyan müdahalecilcrine ve Fran
ko'nun isyancı aslCcrlerine karşı verdi�i uzun bir savaştan S<lnra Halk Cephesi llü
kümeti, 1939 Mart'ında yenildi. Alnıan askerleri 1938 Mart'ında Avusturya'yı ve aynı 
yılın Ekinı ayında Çekosl<ıvakya'nın Südetler bölgesini işgal ettiler. 1939 Mart'ında ise 
Çekoslovakya'nın tümü Alman işgali altına girdi. 
3. Konıünist Entemasyonal'e Karşı Anlaşma, Japonya ve Almanya arasında 1936 
Kasım'ında imzalandı. Buna, 1937 Kasım'ında ltalya da katıldı. 
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denen şeyden vazgeçtiğini belirtti ve Sovyel sınırlarının do
kunulmazlığını tanıdı; Sovyet-Alman Saldıııııazlık Antlaşması'nın ya
pılmasının nedeni budur. Uluslarara<;ı ve özellikle lngiliz-Fransız ge
riciliğinin <<müdahale etmeme>> siyaseti, <<dağın tepesinde oturup 
kaplanların kavgasını seyretme>> siyasetidir. Bu, doğrudan doğruya 
başkalarının zararına yarar sağlamayı amaçlayan emperyalist bir si
yasettir. Bu siyaset Chamberlain'ın göreve başlamasıyla yürürlüğe ' 

kondu: geçen yılın Eylül ayında yapılan Münih Anlaşması'yla doruk 
noktasına ulaştı ve sonunda yakınlarda yapılan İngiliz-Fransız-Sovyet 
görüşmelerinde çöktü. Bundan sonra durum kaçınılmaz olarak, iki 
büyük emperyalist blok, yani İngiliz-Fransız bloku ile Alman-İtalyan 
bloku arasındaki dolaysız bir çatışma şeklinde gelişecektir. 1938 
Ekim'inde Partimizin Altıncı Merkez Komitesinin 6. Genel Top
lantısında söylediğim gibi, <<Chamberlain'ın siyasetinin kaçınılmaz 
sonu, kendi kazdığı kuyu1ya düşmek olacaktır>>. Chamberlain işe. baş
kalarına zarar veı ıııek amacıyla başladı, ama bu önünde sonuılda 
kendi mahvına yol açacaktır. Bu, bütün gerici siyasetler için geçerli 
olan gelişme yasasıdır. 

- Sizce, şinuliki durum nasıl bir gelişnıe izle)•ecekıir? 
- Uluslar.ırası durum şimdiden yeıli bir aşamaya girmiştir. İkinci 

emperyalist savaşla bir süredir devam etmekte olan tek yanlı durum, 
yani <<müdahale etmeme>> siyasetinin sonucu olarak bir grup em
peryalist devletin saldırıya geçmesi, öbür emperyalist devletler gru
bunun ise yerinde durup seyrelmesi durumu, yeriıli. kaçınılmaz olarak 
Avrupa'da topyekun savaş durumuna bırakacaktır. lkinci emperyalist 
savaş yeıli bir aşamaya giııııiştir. 

Avrupa'da sömürge l1alklannın boyunduruk altına alınması için re
kabet eden Alman-ltalyan ve İngiliz-Fraılsız emperyalist blokları ara
sında geniş çaplı bir emperyalist savaş yakındır. Bu savaşta, savaşan 
taraflardan her biri halkı kandıııııak ve kamuoyunun desteğini ka
zanmak için gözünü kırpmadan kendi davasının haklı, karşı tarafın ise 
haksız olduğuılu iddia edecektir. Gerçekte bu bir sahtekarlıktır. Her iki 
taraf da emperyalist amaçlar güdüyor. sömürge ve yan-sömürgeleri 
egemenlikleri allına almak ve etki alanlan elde etmek için bir yağma 
savaşı yürütüyorlar. Şu anda Polonya. Balkanlar ve Akdeı1iz sahilleri 
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için savaşıyorlar. Bu savaş kesinlikle haklı bir savaş değildir. Haklı 
olan savaşlar sadece, yağma savaşı olmayan savaşlardır, kurtuluş sa-

• 

vaşlarıdır. Komünisller hiçbir koşul alunda bir yağma savaşını des-
leklen1ezler. Buna karşılık onlar haklı olan ve yağma savaşı olmayan 
her kurtuluş savaşını cesaretle desteklerler ve mücadelenin en ön sa
fında yer alırlar. Chamberlain ve Daladier'nin gözdağı ve rüşvet ver
meleri karşısında İkinci Entemasyonal'e bağlı olan sosyal-demokrat 
partiler bölünüyorlar. Gerici üst tabaka, Birinci Dünya Savaşı'nda ol
duğu gibi felakete götüren bir yol izliyor bu labaka yeni emperyalist 
s!ıvaşı desteklemeye hazırdır. Ancak öbür kesim, savaşa ve faşizme 
karşı bir halk cephesi kuıırıak için komünistlerle birleşecektir. Cham
berlain ve Daladier, Almanya ve İtalya'nın izinden yürüyor ve günden 
güne daha da gericileşiyorlar. Savaş seferberliğini bahane ederek ül
kelerindeki devlet aygıtını faşistleşliriyor ve ekonomiyi as
kerileştiriyorlar. Kısacası, iki emperyalist blok hızla savaşa ha
zırlanıyor. Milyonlarca insan kitle katliamı tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. Hiç kuşku yok ki bütün bunlar, kitleler içinde kitlesel di
renme hareket leri yaratacaktır? İster Almanya'da. ister ltalya'da ister 
lngiltere'de. Fransa'da ya da Avrupa'nın, hatta dünyanın herhangi bir 
yerinde <>lsun, halklar. emperyalistlerin toplarında barut yeriı1e kul
lanılmak istemiyorlarsa, ayaklanmak ve emperyalist savaşa mümküı1 
olan her yolla karşı koymak zorundadırlar. Bu iki büyük blok dışında. 
kapitalist dünyada başını ABD'nin çektiği ve bir kısım Orta ve Güney 
Amerika ülkesinin dahil olduğu üçüncü bir blok vardır. Kendi çı
karlarına uygun olarak bu blok şimdilik savaşa gil'ırıeyecektir. Ame
rikan emperyalizmi, sahneye daha sonra çıkarak kapitalist düı1yanın li
derliğine oynamak için tarafsızlık adı altında savaşan taraflardan 
herhangi biri11e katılmaktan şimdilik kaçınıyor. Amerikan bur
juvazisi11in. ülkesinde, şimdilik demokra.'>iyi ve barış ekonomisini bir 
tarafa bırakmak istememesi dünya barış hareketi için olumludur. 

Sovyet-Alman Antlaşmasıyla fena halde sarsılan Japon em
peryalizmi11i gelecekte daha büyük zorluklar bekliyor. Japonya'da iki 
hizip, dış politika konusunda mücadele ediyor. Militaristler. Çiıı'in ta
mamen kendi denelimlerine girmesi, Güneydoğu Asya'nın işgal edil
mesi ve İngiltere'nin, Amerika'nın, Fraı1sa'ı11n Doğu'dan sürülüp çı-
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karılması amacıyla Almanya ve İtalya ile bir anlaşma yapmayı ta
sarlıyorlar. Öbür taraftan burjuvazinin bir kesimi Çin'in yağ
malanmasına daha çok ağırlık verebi lmek için İngiltere, Amerika ve 
Fransa'ya tavizler verilmesini yeğliyor. Şu anda, İngiltere ile uzlaşma 
yönünde güçlü eğilim var. İngiliz gericileri Japonya'ya mali ve eko
nomik bir yardım yapmayı ve Çin'i aralarında paylaşmayı öne
receklerdir. Buna karşılık Japonya'dan İngiltere'nin Doğu'daki çı
karlarına bekçilik yapması, Çin Milli Kurtuluş Hareketini bastıııııası 
ve Sovyetler Birliği'ni sınırlaması istenecektir. Dolayısıyla, Ja
ponya'nın Çin'i işgal etme temel hedefi, ne olursa olsun hiçbir zaman 
değişmeyecektir. Japonya'nın Çin'de büyük çapta cephe taarruzlarına 
girişmesi olasılığı çok büyük olmayabilir. Ama Japonya, <<Çinlileri 
Çinlilere kırdırtmak>>4 için siyasi saldırısına hız verecek, <<savaşı, sa
vaşla beslemek için>>5 Çin'in ekonomik yağmasını artıracak, aynı za
manda işgali altındaki bölgelerde çılgınca <<temizleme>> harekatlarını6 

sürdürecek hatta İngiltere aracılığıyla Çin'i teslim olması için zor
lamaya çalışacaktır. Elverişli gördüğü bir aı1da Münih Anlaşması'na 
benzer bir anlaşma önerecektir. Çin'i köleleştiııııe amacına ula
şabilmek için görece büyük tavizleri yem olarak kul lanacak ve Çin'e 
kendi koşullarını kabul ettirerek onu teslim olmaya zorlayacaktır. 
Japon hakim sınıfı hangi hükümet değişikliğini yaparsa yapsın, bu em
peryalist amaç, Japon halkının devrim için ayaklanacağı güne kadar 
değişmeyecektir. 

Kapitalist dünyanın dışında, aydınlık bir dünya var. Bu, sosyalist 
Sovyetler Birliği'dir. Sovyet-Alman Antlaşması Sovyetler Birliği'nin, 
dünya barış hareketine ve Çin'in Japonya'ya karşı direnişine daha çok 

4. <<Çinlileri Çinlilere kırdırtJrıak», Japon enıperyalistlcrinin Çin'e karşı saldınlannda 
kullandıklan adi bir tertip! i. Ülke içinde bölünnıeler yaraımak için kendilerine uşaklık 
edecek çeşitli Çinli unsurlar yetiştirdiler. Savaşın patlamasından sonra, sadece Gu
omindang içindeki Vaııg Cingvey'in başını çektiği, açıkça Japon yanlısı kliği kul
lannıakla kalmadılar. aynı zanıanda, Japoııya'ya karşı en kararlı bir şekilde direnen Ko
münisı Partisini durdurabilmek. için Çan Kayşek kliğ inden de yararlandılar. 1939 
yılında Çan .Kayşek'in askerlerine saldıııııaktan vazgeçıiler ve onu anti-komünisı fa
aliyeılerinde onu siyasi bakımdan desteklediler. 
5 .  <<Savaşı savaşla beslcnıe>•, Japonya'nın Çin'in işgal altındaki bi'ılgelerini insafsızca 
talan ederek saldırı savaşının harcamalannı karşılama siyasetine verilen isimdir. 
6. <<Tenıi11enıc>> harekaılan, Japon emperyalistlerinin, her şeyi yakmak. herkesi <'ıl
dümıck. her şeyi yağmalanıak şeklindeki üç yi:lıılü zulüm siyasetlerine verdikleri al
datmaca isinıdir. 
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yardım etmesini mümkün kıl ıyor. 
Ben, uluslararası durumu böyle değerlendiriyorum. 
-Bu koşullarda Çin'i nefer bekliyor? 
- lki olasılık var. Birinci milli canlanma anlamına gelen, di-

renmede birlik ve ilerlemeyi sağlamada kararlılık. Öbürü ise milli kö
lelik anlamına gelecek olan uzlaşma, bölünme ve gerileme. 

Japonya'nın giderek daha büyük güçlüklerle karşılaştığı ve Çin'in 
kararlılıkla uzlaşmayı reddettiği yeni uluslararası durumda, bizim için 
stratejik geri çekilme dönemi sona erecek ve stratejik denge dönem i 
başlayacaktır. Bu son dönem karşı-saldırıya geçmek için hazırlık dö
nemidir. 

B una karşın cephede denge durumu, düşmanın cephe gerisinde 
denge durumunun olmaması demektir; cephede denge durumunun 
başlamasıyla, düşmanın cephe gerisinde mücadele şiddetlenecektir. 
Böylece düşmanın esas olarak Kuzey Çin'de, özellikle Vuhan'ın düş
mesinden beri işgal edilmiş bölgelerde yürüttüğü büyük <<temizleme>> 
harekatları sadece devam etmekle kalmayacak, daha da şid
detlenecektir. Bundan başka, şimdi düşmanın temel siyaseti <<Çinlileri 
Çinlilere kırdırtmak>> şeklindeki siyasi saldırıdan ve <<savaşı savaşla 
beslemek>> şekl indeki ekonomik saldırıdan meydana geldiği için ve ln
giltere'nin Doğu siyasetinin hedefi Uzakdoğu'da bir Münih yaratmak 
olduğu için, Çin'in büyük bir kısmının teslim olması ve büyük bir iç 
bölünme tehlikesi son derece artacaktır. Çin hala düşmandan çok daha 
zayıftır ve bütün ülke çetin bir mücadele içinde birleşmezse karşı
saldın için gereken gücü yaratamayacaktır. 

işte bu yüzden ülkemizin önündeki en ciddi görev savaşa ka
rarlılıkla devam etmektir. Bu konuda hiçbir gevşeme olmamalıdır. 

Hiç kuşkusuz, Çin hiçbir koşul altında şimdi önüne çıkan fırsatı 
kaçuıııamalı ya da yanlış bir karar almamalıdır. Çin sağlam bir siyasi 
tavır takınmalıdır. 

Başka bir deyişle, birinci olarak, Japonya'ya karşı direnme si
yasetine sıkıca sarılmalı ve bütün uzlaşma eğilimlerine karşı koy
malıdır. Bütün açık ve gizli Vang Cingvey'lere kararlı darbeler in
dirilmelidir. Çin, ister Japonya'dan, isterse lngiltere'den gelsin, bütün 
yaltaklanmaları kesinlikle reddetmeli ve bir Doğu Münih'i ya-
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ratılmasına yardımcı olmamalıdır. 
İkinci olarak, birlik tutumuna sıkıca sarılmalı ve bütün bölücü ha

reketlere kesinlikle karşı koymalıdır. İsler Japon emperyalistlerinden, 
ister başka yabancı devletlerden ya da isterse ülkedeki tes
limiyetçilerden gelsin. böyle faaliyetlere karşı lam bir uyanıklık içinde 
olmak gerekir. Direnme Savaşı'na zararlı olan bütün iç çekişmelere 
derhal son ·verilmelidir. 

• • 

UçüılCü olarak, ilerleme tutumuna sıkıca ·sarılmalı ve bütün ge-
rileme eğilimlerine karşı koymalıdır. Askeri, siyasi, mali ve ekonomik 
alanlarda. Parti çalışmalarında, kültür ve eğitim alanında ve kitle ha
reketi içinde savaşa zararlı olan her teori, her kurum ya da her önlem 
yeniden incelenmeli ve Direı1me Savaşı'na hizmet etmek üzere etkili 
bir şekilde değiştirilmelidir. 

Bütün bunlar yapıldığı takdirde Çin, karşı-saldın için etkili bir şe
kilde güç toplayabilecektir. 

Bundan böyle bütün ülke <<karşı-saldın için hazırlık>> yapmalıdır. 
Direnme Savaşı'nda genel görev budur. 

Bugün. bir yandan ön saflarda savunma hatlarımızı ciddi bir şe
kilde korumak ve düşmanın cephe gerisinde sürdürülen savaşa sıkı bir 
şekilde yardımcı olmak, öbür yandan da muazzam bir güç inşa ede
bilmek için siyasi, askeri ve öteki refoıııılan yapmak gereklidir. Öyle 
ki, zamanı geldiğinde milleıin bütün gücü, kaybettiğimiz bölgelerin 
geri alınabilmesi için geniş çaplı bir karşı-saldırıya seferber edi
·lebilsin. 
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MERKEZİ HABER AJANSINDAN
f SAO DANG BAO VESiN MIN BAO 

GAZETELERİNDEN :QÇ .. MUHABİRLE 
YAPILAN GORUŞME 

16 Eylül 1939 

Muhabir: Bazı konulaı·da görüşlerinizi sorabilir miyiz? Bugünkü 
Yeni Çin Haberleri'nde l Eylülde verdigiııiz demeci okuduk. So
rulaı·ımızın bazılarını kapsıyor Aııcak üzerinde durmaııızı istedigimiz 
başka sorular var. Yazılı sorularımız üç gruba ayrılıyor. Her biri üze
riııde görüşlerinizi almaktan memnun olacagız. 

Mao Zedung: Sorularınıza listedeki sıraya göre yanıt vereceğim. 
Direnme Savaşı'nın denge dönemine girip giııııediğini so

ruyorsunuz. Ben. bir bakıma girdiğini düşünüyorum . Çünkü, yeni bir 
uluslararası durum var; Çin uzlaşmaya karşı kesin bir tavır alırken. Ja
ponya daha büyük zorluklarla karşılaşıyor. Ama bu, düşmanın oldukça 
büyük saldın kampanyalarına girişme olasılığını ortadan kaldıııııaz. ör
neğin onlar Pakhoy, Cangşa, hatta S ian'a saldırabilirler. Düşmanın 
büyük stratejik saldırısı ve bizim stratejik geri çekilmemiz bir bakıma 
büyük ölçüde sona erdi derken. ilerde başka saldın ve geri çekilme ola
sılıklarını tümüyle göz ardı etmiyoruz. Yeni aşamadaki somut göreve 
gelince, bu. karşı-saldın için hazırlarımaktır. Bu kavram her şeyi kapsar. 
Yani denge döneminde Çin, ilerdeki karşı-saldın için gerekecek olan 
gücü yaratmak zorundadır. Karşı-saldırıya hazırlanmak, onu derhal baş
latmak demek değildir, çünkü koşullar olgunlaşmadan bu yapılamaz. 
Bizim sözünü ettiğimiz taktik değil, stratejik karşı-saldırıdır. Gü
neydoğu Şansi'de düşmanın <<temizleme>> harekatlarını püskürtmemiz 

1 .  Merkezi Haber Ajansı, Guoıııindang'ın resmi haber ajansıydı. Sao Bao, Guoıııindang 
hükümeıindeki askeri çevrelerin çıkardığı bir gazeteydi. Sin Sin Bao ise milli bur
juvazinin sözcülerindendi. 
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gibi taktik karşı-saldırılar yalnız mümkün değil, aynı zamanda mutlaka 
gereklidir. Ancak topyekun stıatejik bir karşı-saldırının zamanı henüz 
gelmemiştir ve biz şimdi etkin bir şekilde bunu hazırlama aşa
masındayız. Bu aşamada, hfila düşmanın cephede girişebileceği birçok 
saldın kampanyasını püskürtmek zorunda kalacağız. 

Yeni aşamanın görevlerini sıralarsak, düşmanın cephe gerisinde 
gerilla savaşına devam etmeliyiz, düşmanın <<temizleme>> harekatlarını 
bozguna uğratıp, ekonomik saldırısını alt etmeliyiz; cephede askeri sa
vunmamızı güçlendiııııeli ve düşmanın başlatabileceği her saldın 
kampanyasını püskürtmeliyiz. Büyük Cephe Gerisi Bölgesinde es.ıs 
olan, siyasi refoıııılar için çaba göstermektir. Bütün bunlar, karşı
saldın için hazırlığımızın somut içeriğini oluştuı ıııaktadır. 

Ülke içinde siyasi refomlann yapılması çok önemlidir, sü11kü şu 
anda düşman esas olarak siyasi bir saldın yapıyor; dolayısıyla biz de 
özellikle siyasi direncimizi güçlendiı ıııeliyız. Başka bir deyişle de
mokrasi sorunu derhal çözülmelidir. Çünkü ancak böylece siyasi di
renme gücümüzü artırabilir ve askeri gücümüzü inşa edebiliriz. Di
renme Savaşı'nda, Çin esas olarak kendi gücüne dayanmak 
zorundadır. Biz kendi çabalarımızla yeniden canlanmayı savunduk ve 
bu, yeni uluslararası durumda daha da önem kaz.1ndı. Böyle bir ye
niden canlanışın özü. demokrasidir. 

- Şimdi keııdi çabalaı·ııı ı:la Diı·eıınıe Sa11aşı 'ııda zafeı· ka:aıınıak 
için Jı:nıokrasiniıı zoı·uıılu oldıtguııu sö}·lediniz. Bugünkü koşullarda 
böyle bir sistem nasıl .varatılabilir? 

- Dr. Sun Yatsen başlangıçta. askeri idare. siyasi eğitim ve ana
yasal yöııetimden ineydana gelen üç aşamayı öngörmüştü.2 Ama ölü
münden kısa bir süre önce yayınlanan <<Kuzeye Hareketimle İlgili 
Dcmcç>>inde3 artık üç aşamadan söz etmiyordu ve bir milli meclisin 

2. Bkz. Milli Yeııideıı inşa Progranıı, Dr.Sun Yaıscn. Çan Kanek'in başını çektiği Gu
omindang gerici kliği uzun bir süre anıansız karşı-<levrimci diktaıörlüğünü. bunun, Dr. 
Sun Yaıscn'in öngördüğü -.askeri idare» ya da «siyasi eğilim» aşanıası olduğunu ileri 
sürerek haklı çıkaııııaya çalıştı. 
3. Bu demeç. Dr. Sun Yaısen ıarafından. 10 Kasım 1924 tarihinde Feng Yüsiang'ın da
veıi üzerine Kanıon'dan Pckin'e harekcı eımcsind•'ll iki gün önce vcri lmişıir. Biiıün mil
letin desteğini kavınan bu demecinde Dr. Sun. emper1ali1rne ve savaş ağalanna karşı 
olduğunu ıekrarladı ve ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlan çözmek üzere bir milli 
meclisin ıoplanmasını isledi. Feng Yüsiang önceleri Çihli savaş ağalan kliğine dahildi; 
fakat 1924 kı�ında, oıılarla fengtien savaş ağalan kliği arasında ikinci kez savaş patlak 
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erhal toplanması gerektiğini belirtiyordu. Bu, Dr. Sun Yatsen'in, de
ğişen koşullara uygun olarak görüşlerini yıllar önce değiştirdiğini gös
teriyor. Direnme Savaşı'nın süııııekte olduğu bugünkü ciddi durumda, 
hem bir milli meclisin erken bir tarihte toplanması ve hem de de
mokratik yönetimin kurulması, milli kölelik tehlikesinin önlenmesi ve 
düşmanın kovulması için vazgeçilmez koşullarda. Bu konuda çeşitli 
görüşler var. Bazıları halkın cahil olduğunu ve demokratik yönetimin 
kurulamayacağını söylüyorlar. Onlar yanılıyorlar. Sıradan halk. savaş 
sırasında çok hızlı bir ilerleme gösterdi. Halka önderlik edildiği ve 
doğru bir siyaset izlendiği takdirde. demokratik yönetim elbette ku
rulabilir. örneğin bu, Kuzey Çin'de uygulanmaya başlanmışhr. Ora
daki mahallelerin. kasabaların, pao ve çia'lann başkanları halk oyuyla 
seçilmektedir. Hatta bazı köy yargıçları bile bu yolla seçilmişlerdir. 
Seçimleri ilerici unsurlar ve umut vaat eden gençler kazandılar. Konu 
kitlelerin tartışmasına sunulmalıdır. 

Listenizin ikinci bölümünde <<kökü dışarda partilerin kısıtlanması>> 
sorununu, yani bazı yörelerdeki sürtüşme sorununu ortaya ge
tiriyorsunuz. Bu konudaki kaygınız haklıdır. Son zamanlarda bir dü
zelme görüldü, ama esas olarak durum değişmemiştir. 

- Komünist Paı·ıisi bu konudaki ıuıumunıt Merkezi Hükünıete 
açıkr,,;a bildirdi nlİ? 

- Protesto ettik. 
- Ne şekilde? 
- Parti temsilcimiz Çu Enlay yoldaş. Mareşal-Çan Kayşek'e daha 

Temmuz ayında bir mektup yazdı. Gene aynı şekilde l Ağustos'ta 
Yenan'daki her meslekten halk Mareşale ve Milli Hükümeıe bir telg-

-

raf yolladılar. 
· 

Gizlice yayınlanan ve çeşitli yerlerdeki <<Sürtüşmenin>> gl.!rçek ne
deni olan << Kökü Dışarda Partilerin Faaliyetlerini Kısıtlama Ön
lemleri>>ni11 kaldınlmasını talep ettiler. 

- Merkezi hükümetten bir yanıl geldi mi? 
- Hayır. Guomindang içinde de bu önlemleri 011aylamayan kim-

seleriı1 olduğu söyleniyor. Herkesin bildidiği gibi, Japonya'ya karşı ve-

verdiği11de, savaşn1ayı reddetti ve askerlerini Pekin'e götürdü. Bu. Çihli savaş ağalannın 
gerçek önderi olan Vu Peyfu'nup düşıncsine neden oldu. Feng Yusiang. Dr. Sun Yat
sen'i Pekin'e davet eden telgrafı bundan sonra yolladı. 
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rilen ortak savaşa katılan bir ordu, dost bir ordudur ve <<kökü dışarda 
bir ordu>> değildir. Gene aynı şekilde, Japonya'ya karşı savaşa katılan 
bir parti, <<kökü dışarda bir parti>> değil, dost bir partidir. Japonya'ya 
Karşı Direnme Savaşı'na çeşitli partiler ve gruplar katılıyorlar. Bunlar 
farklı güçlere sahip olduklan halde aynı dava uğruna savaşıyorlar. 
Bunların hepsi birleşmeli ve hiçbir şekilde birbirlerini 
<<kısıtlamamalıdırlar>>. Kökü dışarda olan parti hangisidir? Bu, Japon 
uşağı Vang Cingvey'in başını çektiği hainlerin partisidir. Çünkü onun, 
siyasi olarak Japonya'ya karşı olan partilerle hiçbir ortak yönü yoktur. 
Kısıtlanması gereken işte böyle bir partidir. Guomindang'la Komünist 
Partisi arasında ortak bir siyasi temel vardır. Bu, Japon saldırısına 
karşı direnmedir. Bundan dolayı, bütün gücümüzü Komünist Partisine 
karşı çıkma ve onu kısıtlama değil, Japonya'ya ve Vang Cingvey'e 
karşı çıkma ve onu durdurma yönünde harcamalıyız. Doğru sloganlar 
saptamanın tek temeli budur. Vang Cingvey'in üç sloganı var: «Çan 
Kayşek'e karşı çık>>, << Komünist Partisine karşı çık» ve «Japonya ile 
dost ol>>. Vang Cingvey Guomindang'ın, Komünist Partisinin ve bütün 
halkın ortak düşmanıdır. Ama Komünist Partisi Guomindang'ın düş-

• 

manı değildir; aynı şekilde Guomindang da Komünist Partisinin düş-
manı değildir. Bu iki parti birbirlerine karşı çıkmak ya da birbirlerini 
<<kısıtlamak>> yerine, birleşmeli ve birbirlerine yardım etmelidirler. 
Bizim sloganlanmız Vang Cingvey'inkilerden farklı olmalıdır. Onun 
sloganlannın tersi olmalı ve hiçbir zaman onunkilerle ka
nştınlmamalıdır. Eğer o <<Çan Kayşek'e karşı çıkın>> diyorsa, herkes 
Çan Kayşek'i desteklemelidir. Eğer o <<Komünist Partisine karşı çıkın» 
diyorsa, herkes Komünist Partisiyle birleşmelidir. Ve gene o «Japonya 
ile dost olun>> diyorsa, herkes Japonya'ya karşı direnmelidir. Düş
manın karşı çıktığı her şeyi desteklemeli, onun desteklediği her şeye 
karşı çıkmalıyız. Bugünlerde, makalelerde <<dostlannızı üzmeyin, düş
manlarınızı sevindirmeyin>> sözü sık sık kullanılıyor. Bu söz Doğu 
Han Hanedanından Liu Şiu'nun bir generali olan Çu Fu'nun Yuyang 
Valisi Peng Çung'a yazdığı bir mektuptan alınmıştır. Aslı şöyledir: 
<<Yaptığınız şeylerin dostlarınızı üzmemesine ve düşmanlarınızı se
vindiııııemesiı1e dikkat etmelisiniz.>> Çu Fu'nun sözleri hiçbir zaman 
unutmamamız gereken kesin bir siyasi ilkeyi ifade ediyor. 
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Soru listenizde, <<sürtüşme>> diye adlandırılan olguya karşı Ko
münist Partisinin tulumunun ne olduğunu soruyorsunuz. Size açıkça 
şunu söyleyeyim ki, biz Japonya'ya karşı olan partiler arasında sür-

• 

tüşmeye tamamen karşıyız. Çünkü bu, onların gücünü azaltmaktadır. 
Ancak herhangi bir kimse bize karşı şiddet kullanmakta ısrar eder, 
zorbalık etmeye ve baskı uygulamaya kalkarsa, Komünist Partisi buna 
karşı kesin bir tutum almak zorunda kalacaktır. Bizim tutumumuz 
şudur: Bize saldırılmazsa, biz saldıııııayacağız; bize saldırılırsa. mut
laka karşı-saldınya geçeceğiz. Bizim tutumumuz, kesinlikle, bir ken
diııi savunma tutumudur. Hiçbir komünistin kendini savunma il
kesinin dışına çıkmasına izin verilemez. 

- Kuzey Çin'deki <<sürtüşme>> hakkında ne düşünüyorsunuz? 
- Çaııg Yinvu ve Çi11 Çirung Kuzey Çin'de sürtüşme çıkarmakta 

ustadırlar. Hebey'de Çang Yinvu ve Şandung'da Çin Çirung ne tan
nnın ne de kulların yasalarına uyuyorlar. Onları hainlerden ayırt 
etmek hayli zor. Düşmanla çok seyrek olarak savaşıyorlar, buna kar
şılık sık sık Sekizinci Yol Ordusu'na saldırıyorlar. Mareşal Çan'a bir 
sürü su götüııııez delil gönderdik. Örneğin, Çang Yinvu'nun astlarına 
verdiği, Sekizinci Yol Ordusu'na saldıııııa emrini. 

- Yeni Dördüncü Ordu ile sürtüşme var mı? 
- Evet var. Pingciaııg katliamı bütün milleti sarstı. 
- Bazı kimseler birleşik cephenin önem li olduğunu. fakat bir-

leşme uğruna Sınır Bölgesi Hükümctinin lağv edilmesi gerekt iğini 
söylüyorlar. Bu konuda 11e düşünüyorsunuz? 

Her yerde, saçmalığın her türlüsü konuşuluyor. Sınır Böl
gesi'nin st\zdc lağv edilmesi de bunlardan biri. Şensi-Gansu-Ningsia 
Sınır Bölgesi. demokratik bir Japonya'ya karşı üs bölgesidir ve bütün 
ülkede siyasi bakımdan en ileri bölgedir. Lağv edilmesi için hangi 
neden var? Dahası, Mareşal Çan Sınır Bölgesi'ni çoktan tanımıştı. 
Milli Hükümetin Yürütme Yuan'ı ise onu daha Cumhuriyetin 26. yı
lının kışında ( 1937) tanımış bulunuyordu. Çin kesinlikle bir
leştirilmelidir; fakat bu birleşme. Jirenmc, birlik ve ilerleme temelinde 
olmalıdır. Bunun karşılı olan bir temcide ülkenin birleştirilmesi is
tenirse, ülke yok olur. 

- Birleşmenin değişik yorumları olduğuna göre Guomindang ve 
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Komünist Partisi arasında bir bölünme olabilir mi? 
- Eğer yalnızca olasılıklardan söz ediyorsak, Guomindang'ın, Ko

münist Partisinin ve özellikle bütün ülkede yaşayan halkın tutumlarına 
bağlı olarak hem bir birleşme. hem de bir bölünme olasılığını göz 
önünde tutabiliriz. Biz komünistler. siyasetimizin işbirliği siyaseti ol
duğunu çok önceden açıkladık; aynca uzun süreli işbirliğini sadece 
ümit etmekle kalmıyoruz. buna ulaşmak için çok da çalışıyoruz. Gu
omindang'ın Merkez Yürütme Komitesi 5. Genel Toplantısında Ma
reşal Çan Kayşek'in de iç sorunların şiddet yoluyla çözülmemesi ge
rektiğini açıkladığı söyleniyor. Hafife alınamayacak bir düşmanla 
karşı karşıya olan ve geçmişten dersler çıkaran Guomindang ve Ko
münn.t Partisi, uzun süreli işbirliğinde ısrar etmeli ve bir bölünmeyi 
önlemelidirler. Yalnız bölünme olasılığının ortadan kalkma.'>ı içi11 
uzun süreli işbirliğini sağlayacak siyasi güvenceler getirilmelidir. Bu 
güvenceler, Direnme Sava!}ı'nda direnilmesi ve demokraıik yönetimin 
kurulmasıdır. Bu şekilde birlik korunabilir ve bölünme önlenebilir. 
Bu. iki partini11 ve bütün milletin ortak çabalarına bağlıdır ve bu çaba 
gösterilmelidir. <<Direnmede ısrar edelim ve teslimiyete karşı çı
kalım>>, <<Birlikte ısrar edelim ve bölünmeye karşı çıkalım>>, 
<< İlerlemede ısrar edelim ve gerilemeye karşı çıkalım>>; bunlar bizim 
partimizin bu yıl, 7 Temmuz Bildirisi'nde ortaya koyduğu üç büyük si
yasi slogandır. Bizce Çin. boyunduruk altına giııııeyi ancak böyle ön
leyebilir ve düşmanı ancak böyle kovabilir. Bunun başka yolu yoktur. 
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SOVYETLER BİRLİGİ İLE 
BÜTÜN İNSANLIK ARASINDAKİ ÇIKAR BİRLİGİ 

28 Eylül 1939 

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin 22. yıldönümünün yaklaşmakta 
olması nedeniyle, Çin-Sovyet Kültür Derneği benden bir makale is
tedi. Kendi gözlemlerime dayanarak Sovyetler Birliği ile Çin'i il
gilendiren bazı sorunları açıklığa kavuşturmak istiyorum. Çünkü bun
lar bugün Çin'de halk arasında tartışılmaktadır ve heııüz kesin bir 
sonuca varılmamıştır. Avrupa'daki savaş ve Çin-Sovyet ilişkileri ile il
gilenenlere fikirlerimi açıklamak için bu fırsattan yararlanmak is
tiyorum. 

Bazı kimseler, bir dünya savaşının başlamasının Sovyetler Bir
liği'nin çıkarına olduğu için, onun dünya barışının devam etmesini is
temediğini; şimdiki savaşın. Sovyetler Birliği'nin İngiltere ve Fransa 
ile bir karşılıklı yardım anlaşması yerine, Almanya ile bir saldıııııazlık 
anlaşması imzalanması yüzünden çıktığını söylüyorlar. Ben bu gö
rüşün yanlış olduğunu düşünüyorum. Çok uzun bir süre boyuııca Sov
yetler Birliği'nin dış siyaseti. tutarlı olarak bir barış siyaseti olmuştur. 
Bu siyaset. Sovyetler Birliği'nin çıkarları ile insanlığın büyük ço
ğunluğunun çıkarları arasındaki yakın ilişki üzerine kurulmuştur. Sov
yetler Birliği kendi sosyalist inşası için daima barışa, öbür ülkelerle 
barış ilişkilerini geliştiııııeye ve Sovyeı aleyhtarı bir savaşı önlemeye 
ihtiyaç duymuştur. Dünya çapında bir barışın sağlaııması uğruııda 
Sovyetler Birliği, faşist ülkelerin saldırısını durdurmaya. sözde de
mokratik ülkelerin savaş kışkırtıcılığını önlemeye ve bir emperyalist 
dünya savaşının çıkmasını mümkün olduğu kadar ertelemeye iht iyaç 
duymuştur. Sovyetler Birliği, her zaman, düny? barışı davası için 
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büyük çaba harcamıştır. örneğin, Milletler Cemiyetine1 katılmış, 
Fransa ve Çekoslovakya ile karşılıklı yardım anlaşmaları imzalamış2 

ve lııgiltere ve barış isteyebilecek bütün ülkelerle güvenlik an
laşmaları yapmak için büyük çaba harcamıştır. Almanya ve İtalya be
raberce lspanya'yı işgal edip İngiltere, Birleşik Amerika ve Fransa ise 
sözde <<müdahale etmeme>> siyasetine sarıldık.lan fakat aslında sal
dırıya göz yumdukları zaman, Sovyetler Birliği <<müdahale etmeme>> 
siyasetine karşı çıktı ve Almanya ile ltalya'ya karşı direnişlerinde İs
panyol Curnhuriyetçi güçlerine etkin destek sağladı. Japonya Çin'i 
işgal ettiği ve bu üç devlet gene aynı <<müdahale etmeme>> siyasetini 
benimsedikleri zaman, Sovyetler Birliği, Çin'le sadece bir sal
du ıııazlık anlaşması imzalamakla kalmadı. ona direnişinde etkin bir 
şekilde yardım etti. İngiltere ve Fransa Hitler'in saldırısına göz yumup 
Avusturya ve Çekoslovakya'yı feda ettiklerinde, Münih siyasetiııin ge
risinde yatan çirkin emelleri gözler önüne sennek için her türlü çabayı 
harcadı ve İngiltere ile Fransa'ya bundan sonraki saldırılan 

'
önlemek 

için önerilerde bulundu. Bu yılın ilkbahar ve yazında Polonya en 
• 

önemli sorun haline geldiği ve dünya savaşının başlaması gür mıııe-
selesi olduğu zaman Chamberlain ve Daladier'nin bütün sa
mimiyetsizliğine karşın, Sovyetler Birliği tam dört ay boyunca savaşı 
önlemek için İngiltere ve Fransa ile bir karşılıklı yardım anlaşması im
zalamak için göıüşmeler yaptı. Ancak bütün bu çabalar, lııgiliz ve 
Fransız hükümetlerinin savaşa göz yumma. savaşı başlatma ve yayma 
emperyalist siyaseti tarafından boşa çıkarıldı. Bunun sonucunda dünya 
barışı dava<;ı yenilgiye uğratıldı ve emperyalist sayaş başladı. in-

1 .  Milletler Cemiyet, pazarlık ve çatı şan çıkarlann geçici olarak uzlaştınlması yoluyla 
dünyanın yeniden paylaşılması için lngi ltere, Fransa, Japonya ve öteki devletler ta
rafından Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra kurulmuş bir örgüttü. 193 1  yılında 
Japon emperyalistleri Çin'in kuzeydoğusunu işgal ettiler ve 1933 yılında Japonya. sal
dınsını daha da genişletebilmek için Milletler Cemiyeti'nden çekildi. Aynı yıl Alman fa
şistleri iktidara geldiler ve onlar da saldın savaşı hazırlıklannı kolaylaştırabilmek için 
Milletler Cemiyeıi'nden çekildiler. 1934 yılında, faşist bir saldın savaşı tehdidinin art
ması üzerine �ovyetler Birliği Milletler Cemiyeti'ne katıldı. Böylece, dünyanın yeniden 
paylaşılması için kurulmuş olan bu emperyalist örgütün dünya banşı davasına hiznıeı 
eden bir örgüt haline di>nüştürülmesi olasılığı doğmuş oldu. Habeşistan'ın işgalinden 
sonra 1935 yılında İtalya M illetler Cemiyeti'nden çekildi. 
2. SSCB ile Fransa arasındaki ve SSCB ile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasındaki kar
şılıklı yardım anlaşmalan 1935 yılında yapıldı. 
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giltere, Birleşik Amerika ve Fransa hükümetleri bu savaşı gerçekten 
önlemeyi hiçbir zaman istemediler; tam tersine onun başlamasına yar
dım ettiler. Onların, Sovyetler Birliği ile anlaşıp eşitlik ve ilişkilerin 
karşılıklı olmasına dayanan gerçekten etkili bir karşılıklı yardım an
laşması yapmayı reddetmeleri. barış değil savaş istediklerini kanıtladı. 
Herkes biliyor ki bugüııkü dünyada Sovyetler Birliği'niıı reddedilmesi, 
barışın reddedilmesi anlamına gelir. İngiliz burjuvazisiııin tipik tem
silcisi olan Lloyd George bile bunu bilir.3 İşte Sovyet-Alman Sal
dıııııazlık Antlaşması, bu koşullarda ve Almanya, Sovyet aleyhtarı fa
aliyetleriııe son veı ıııeyi kabul ettiği. Komünist Entema'iyonal'e Karşı 
Anlaşmadan vazgeçtiği ve Sovyet sınırlarıııın dokuııulmazlığını ta
nıdığı bir zamanda yapıldı. İngiltere. Amerika ve Fransa'nın planı. Al
manya'yı Sovyetler Birliği'ııe saldıııııaya kışkırtmaktı: böylece keı1-
dileri <<dağın tepesiı1de oturup kaplanların kavgasını seyredecekler>>, 
Sovyetler Birliği ile Almanya birbirlerini yıprattıktan sonra aşağı ine
rek dW11ma hakim olacaklardı. Sovyet-Alman Saldıııııazlık Ant
laşması bu komployu yerle bir etti. Bazı yuı1taşlarımız, savaşa göz 
yuman. savaşı çıkaran ve bir düııya savaşının çıkmasını hızlandıran 
lngil iz-Fransız emperyalistleriniı1 bu komplosuııu gözden kaçıı ıııakla, 
bu entrikacıların tatlı sözlerine aldanmış oldular. Bu kurnaz p<>
litikacılar lspanya'ya, Çiı1'e. Avusturya ve Çekoslovakya'ya karşı gi
rişileı1 saldırıyı durduııııakla hiç ilgilenmiyorlardı. Tam tersiııe, tav
şana kaç, tazıya tut diyeıı bir siyaset izleyerek saldırıya göz yumdular 
ve savaş çıkardılar. Faaliyetlerini de utanmadan <<müdahale etmeme>> 
olar.ık tanımladılar. Aslında yaptıkları, <<dağın tepesinde oturup, kap
laı1ların dövüşmesini seyretmekti>>. Bütün dünyada birçok iıısaı1, 
Chamberlain ve ortaklarıııın tebcssümleriı1in arkasındaki canice plaı1-
ları göııııeyerek ya da Sovyet-Alman Saldıııııazlık Antlaşması'nııı 
Chamberlain ve Daladier'nin Sovyetler Birliği'ni reddedip emperyalist 
bir savaş çıkaı·ıııaya karar vermeleriııdeıı sonra yapıldığını göı ıııeyerek 
oı1lann tatlı sözlerine kandı. Artık bu iı1sanlar uyanmalıdır. Sovyetler 

, 

3. Birinci Dünya Savaşı"nda başbakan olan İngiliz burjuva siyaseıçisi Uoyd George. 
lııgi ltere, Fransa. Almanya ve lıalya'nın görüşmelere başlayacak.lan sırada 1938 
Kasın1'1nda parlanıentoda Sovyetlerin görüşmelere katılnıasını reddetnıekle banşın sağ
lanamayacağını belirtmişti. 
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Birliği'nin son dakikaya kadar dünya barışını korumak için çaba gös
tennesi, Sovyetler Birliği'nin çıkarlarının, insanlığın ezici ço
ğunluğunun ç ıkarları ile aynı olduğunu gösteriyor. Üzerinde dunnak 

istediğim birinci konu buydu. 
Bazı kişiler, şimdi ikinci emperyalist savaş başladığına göre. Sov

yetler Birliği'nin belki de taraf tutacağını, başka bir deyişle, Sovyet 

Kızıl Ordusu'nun Alman emperyalist cephesine katılmak üzere ol
duğunu söylüycwlar. Ben bu göıüşün yanlış olduğunu düşünüyorum. 
fster l11giliz-Fransızlann, isterse Almanların açısından bakılsın, şimdi 
patlak veren savaş haksız, yağmacı ve emperyalist bir savaştır. Ko
münist Partileri ve bütün dünya halktan bu savaşa karşı ayaklanmalı 
ve savaşan tarafların her ikisinin de emperyalist niteliğini ortaya koy
malıdırlar. Çünkü bu emperyalist savaş dünya halklarına yarar değil 
zarar getiııııektedir. Oıılar, emperyalist savaşı destekleyen ve pro
letaryanın çıkarlarına ihanet eden sosyal-demokrat partilerin caı1ice fa
aliyetlerini teşhir etmelidirler. Sovyetler Birliği, Komünist Partisini11 
ikt idarda olduğu sosyalist bir ülkedir. Bundan dolayı savaşlara karşı 
iki yöıılü, kesin bir tutumu vardır: l )  Haksız, yağmacı ve emperyalist 
savaşlara katılmayı kesinlikle reddeder ve savaşan tardflara karşı kesin 
bir tarafsızlık uygular. B u  nedenle Sovyet Kızıl Ordusu hiçbir 1.aman 
ilkelere sırtı111 dönüp iki emperyalist savaş cephesinden birine ka
tılmayacaktır. 2) Sovyetler Birliği haklı ve yağmacı olmayan kurtuluş 

• • 

savaşlarını etkin bir şekilde desteklemektedir. Omeğin bundan on üç 
yıl önce Kuzey Seferi savaşında Çin halkına ve bu yıla kadar Almanya 
ve ltalya'ya karşı sürdürdüğü savaşta lspanya halkına yardım etti. Son 
iki yıldır Çin halkına Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'nda ve son bir
kaç aydan beri de Moğolistan halkına Japoı1ya'ya karşı direnişinde 
yardım etmektedir. İlerde de kitlelerin ya da bir milletin kurtuluşu için 
başka ülkelerde verilecek savaşlara mutlaka yardım edecektir. Barışın 
korunmasına yardım edecek olan savaşlara mutlaka yardım edecektir. 
Sovyetler Birliği'nin soıı yit ıııi iki yıl lık tarihi bunu şimdiden ka-
111tlamıştır. Tarih buı1u i lerde de yeııiden kanıtlayacaktır. Bazı kim
seler Sovyet-Alman Ticaret Anlaşması'na dayanaıı Sovyet-Alman ti
careti11i, Almaı1ya'nın yanında savaşa katılma olarak göıüyorlar. Bu 
görüş de, t icareti savaşa katılmakla karıştırdığı için yanlıştır. Ticaret. 
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savaşa katılmakla ya da yardım veııııekle karıştırılmamalıdır. Örneğin, 
İspanya savaşı sırasında Sovyetler Birliği, Almanya ve İtalya ile ti
caret yaptı, ama kimse çıkıp da Sovyetler Birliği'nin Almanya ve İtal
ya'ya, İspanya'ya yaptıkları saldırıda yardım ettiğini iddia etmedi. Tam 
tersine, bu saldırıya karşı direnişinde lspanya'ya yardım ettiğini söy
lediler. Bunun nedeni Sovyeller Birliği'nin İspanya'ya gerçekten yar
dım etmiş olmasıdır. Gene aynı şekilde şimdiki Çin-Japon savaşında 
Sovyetler Birliği Japonya ile ticaret yapıyor. ama dünyada hiç kimse 
Sovyetler Birliği'nin Japonya'ya Çin'e karşı saldırısında yardım et
tiğini söylemiyor. Tam tersine Çin'in bu saldırıya direnişine yardım et
tiğini söylüyorlar; çünkü Sovyetler Birliği Çin'e gerçekten yardım et
mektedir. Şu anda, dünya savaşına katılan her iki tarafın da Sovyetler 
Birliği ile ticari ilişkileri var. Ama bu, bir tarafa yardım ettiği an
lamıza gelmez; savaşa katıldığı anlamına ise hiç gelmez. Ancak sa
vaşın niteliği değişirse, savaş bir ya da birkaç ülkede gerekli bazı de
ğişikliklerden geçer ve Sovyetler Birliği ve dünya halkları için 
elverişli bir duruma gelirse, Sovyetler Birliği'nin yardım etmesi ya da 
katılması mümkün olur, yoksa olmaz. Sovyetler Birliği'nin savaşan ta
raflardan biri ya da diğeri ile, söz konusu ülkenin ne derece dost ya da 
düşman olduğuna bağlı olarak az ya da çok tercihli ya da daha az ter
cihli ticaret yapmak zorunda olması sorununa gelince, bu Sovyetler 
Birliği'nin değil savaşan tarafların tutumuna bağlıdır. Ama. bir ya da 
birkaç ülke Sovyet aleyhtarı bir tutum takınsalar bile, Almanya'nın 23 
Ağustos'tan ti11ce yaptığı gibi diplomatik ilişkileri sürdüı ıııeyi ve ticari 
anlaşmalar yapmayı kabul ettikleri ve ona savaş ilan etmedikleri sü
rece, Sovyetler Birliği onlarla ticari ilişkilerini koparmayacaktır. 
Böyle ticari ilişkilerin yardım anlamına gelmediği. savaşa katılmak 

• • 

anlamına ise hiç gelmediği iyice anlaşılmalıdır. Uzerinde duııııak is-
tediğim ikinci konu buydu. 

Çin'de birçok kimse Sovyet askerlerinin Polonya'ya giııııesine şa
şırdı.4 Polonya sorunu değişik açılardan ele alınmalıdır: Almanya'nın, 

4 1 Eylül 1939'da Alnıanlar Polonya'ya girerek lopraklannın büyük bir kısmını işgal el
tiler. Eylülün 1 ?'sinde gerici Polonya hükünıeıi yurt dışına kaçtı. Gene aynı gün Sl)V
yeıler Birliği eskiden kaybettiği lopraklannı geri almak. ezilen Ukrayna ve Beyaz Rusya 
halklannı kurtaııııak ve faşist Alman askerlerinin doğuya doğru ilerleıııesini önlemek 
için askerlerini Doğu Polonya'ya gönderdi. 
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lngiltere'nin, Fransa'nın ve Polonya hükümeti. Polonya halkı ve Sov
yetler Birliği'nin görüş açılarından. Almanya, savaşı Polonya halkını 
yağmalamak ve İngiliz-Fransız emperyalist cephesinin bir kanadını 
çökertmek için başlattı. Almanya'nın savaşı, niteliği dolayısıyla em
peryalisttir ve hoş görülmemeli, ona karşı çıkılmalıdır. İngiltere ve 
Fransa'ya gelince, onlar Polonya'yı mali seııııayeleri için bir talan 
alanı olarak gördüler; Alman emperyalistlerinin, dünya ganimetlerini 
yeniden bölüşme çabalarını boşa çıkarmak için onu kullandılar ve onu 
kendi emperyalist cephelerinin bir kanadı haline getirdiler. Do
layısıyla, onların savaşı emperyalist bir savaştır; onların Polonya'ya 
sözde yardımları sadece Polonya'nın köleleştirilmesinde Almanya'yla 
yarışabilmelerine hizmet ediyor. Bu savaşa da göz yumulmamalı, ona 
karşı çıkılmalıdır. Polonya hükümetine gelince, bu hükümet, işçileri, 
köylüleri amansızca sömüren, Polonyalı demokratları ezen Polonyalı 
toprak ağalarının ve burjuvazinin faşist ve gerici hükümetiydi. Bun
dan da öteye bu hükümet, sayıları on milyonu aşan Ukraynalıları, 
Beyaz Rusları, Yahudileri, Almanları, Litvanyalıları ve Polonyalı ol
mayan başka azınlık milliyetlerini insafsızca ezen Büyük Polonya şo
venlerinin hükümetiydi. Bu hükümetin kendisi de emperyalist bir hü
kümetti. Savaşta bu gerici hükümet, Polonya hal.kını, İngiliz ve 
Fransız mali sermayesinin çıkarları uğruna gözü kapalı feda etti, gö
nüllü olarak gerici uluslararası mali seııııaye cephesinin Polonya'daki 
şubesi olarak hizmet etti. Yiııııi yıl boyunca Polonya hükümeti Sov
yetler Birliği'ne karşı çıktı ve İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği 
arasındaki görüşmelerde Sovyetler Birliği'nin askeri yardım önerisini 
inatla reddetti. Dahası bu son derece beceriksiz bir hükümetti. l 500 
000 kişilik muazzam ordusu daha ilk darbede dağıldı ve Polonya hal
kını Alman emperyalizminin çizmeleri altında bırakarak sadece iki 
hafta içinde ülkenin mahvolmasına neden oldu. Polonya hükümetinin 
büyük suçları işte bunlardı. Bizim bu Jıükümeıe sempati beslememiz 
yanlış olur. Polonya halkına gelince, onlar kurban durumuı1dadırlar. 
Onlar Almaı1 faşistlerini11, kendi gerici toprak ağası ve burjuva sı
nıflarının zulmüne karşı ayaklanmalı ve bağımsız. özgür ve de
mokratik bir Polonya devleti kunnalıdırlar. Hiç kuşkusuz bizim sem
patimiz Polonya halkınadır. Sovyetler Birliği'ne gelince. 011un 
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yaptıkları tamamen haklıdır. Sovyetler Birliği iki soruı1la karşı kar
şıyaydı. Birinci soruı1 şuydu: Bütü11 Polonya'yı Alman em
peryalistlerinin egemeı1liğine bırakmak mı, yoksa Doğu Polonya'daki 
azınlık milliyetlerinin kurtuluşlarına yardım etmek mi? Sovyetler Bir
liği ikinci yolu seçti. l 9 1 8'de Brest-Litovsk Anlaşması imzalandığı 
zaman, üzerinde Beyaz Rusları11 ve Ukraynalıların yaşadığı geniş bir 
bölge yeı1i doğmuş olan Sovyet devletinden Alman emperyalistleri ta
rafından koparılmış ve sonradaı1 Versay Anlaşması'yla keyfi olarak 
gerici Polonya hükümeti11i11 yönetimi altına konmuştu. Şimdi Sov
yetler Birliği sadece kaybettiği topraklarını geri almış. ezilen Beyaz 
Rusları ve Ukraynalıları kurtaıııı ış ve 011ları Alman zulmüne karşı ko
rumuştur. Sc>n güı1lerde gelen haberler bu azınlık milliyetlerinin Kızıl 

' 

Ordu'yu nasıl yiyecek ve içecek sunarak, sıcak bir şekilde kurtarıcıları 
olarak karşıladıklarını gösteriyor. Buna karşılık Alman askerleri ta
rafından işgal edileı1 Batı Polonya'dan ya da Fransız askerleri ta
rafından işgal edilen Batı Almanya'dan buna benzer tek bir haber gel
medi. Bu. Sovyetler Birliği'ı1in savaşı11111 haklı ve yağmacı olmayan 
bir kurtuluş savaşı olduğuı1u, zayıf ve küçük milletleri11 kurtulma<;ına 
yardım eden ve halkları özgürlüğe kavuşturan bir kurtuluş savaşı ol
duğuı1u açıkça gösteriyor. Öbür taraftaı1 Almanya'nın lngiltere'ni11 ve 
Fraı1sa'nı11 yürüttükleri savaş. başka halkları ve milletleri ezmek içi11 
yapılan haksız, yağmacı ve emperyalist bir savaştır. Sovyetler Bir
liği'nin karşılaştığı ikiı1ci sorun. Chamberlain'ın eski Sovyet aleyhtarı 
siyasetine devam etmek istemesiydi. Onu11 siyaseti birinci olarak. Al
maı1ya'yı büyük bir abluka altı11a almak ve batıdan baskı uygulamak; 
ikiııci olarak, Almaı1ya'yı yalııız bırakabilmek için Amerika'yla bir it
tifak kuııııak ve İtalya. Japonya ve Doğu Avrupa'nın öbür ülkeleri11i 
satın almak ve üçüncü olarak da Almaı1ya'ya Polonya'yı. hatta Ro
maı1ya ve Macaristan'ı rüşvet olarak vcııııekti. Kısacası Chamberlain. 
Almanya'yı Sovyet-Almaı1 Saldırmazlık Antlaşması'ı11 bozmaya ve 
toplanı11 Sovyetler Birliği'ne çeviı ıııeye zorlamak için lıer türlü tehdit 
ve rüşvete başvurdu. Bu komplo bir süredir devam ediyor ve dal1a da 
devam edecektir. Güçlü Sovyeı ordusuııuıı. Sovyetler Birliği'ni11 keııdi 
topraklarını geri almak ve oradaki zayıf ve küçük milliyetleri kur
taı ıııak için doğu Polonya'ya girmesi. aynı zamaııda. Almaıı sa!dırgaıı 
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güçlerinin doğuya doğru genişlemesini önlemeyi ve Chamberlain'ın 
komplosunu bozmayı amaçlayan pratik bir önlemdi. Son birkaç günün 
haberlerine bakılırsa Sovyet siyaseti çok başarılı olmuştur. Bu, Sov
yctler Birliği'nin çıkarlarının, gerici Polonya yönetimi altındaki ezilen 
halklar da dahil olmak üzere insanlığın ezici çoğunluğunun çı
karlarıyla aynı olduğunu somut olarak gösteııııektcdir. Üzerinde dur
mak istediğim üçüncü konu buydu. 

Sovyet-Alman Saldıııııazlık Antlaşması'nın imzalanmasından 
sonra meydana gelen durum Japonya'ya büyük bir darbe indiriyor, 
Çin'e ise büyük bir yardım oluşturuyor. Bu, Japonya'ya karşı di
renenlerin durumunu güçlendiriyor, teslimiyetçilerin durumunu ise za
yıflatıyor. Haklı olarak Çin halkı bu anlaşmayı sevinçle karşıladı. 
Fakat Nomonhan Ateşkes Anlaşması'nın5 imzalanmasından beri İn
giliz ve Amerikan haber ajansları, yakında bir Sovyet-Japon Sal
dıı ıııazlık Antlaşma.'iı'nın imzalanacağı hikayesini yaymakla meş
guller. Bu. Sovyetler Birliği'nin artık Çin'e yardım etmeyeceğini 
düşünen bazı Çinliler arasında tereddüte yol açıyor. Ben onların y�-
11ıldıkları kanısındayım. Nomonhan Ateşkes Aı1laşması'nın niteliği 
bundan önceki Çanggufeng Ateşkes Anlaşması'nın6 niteliği�1le ay
nıdır. Bunun anlamı, yenilgiyi kabul eden Japon militaristleri11in Sov
yet ve Moğolistan sınırlarının dokunulmazlığını tanımak zorunda kal
malarıdır. Bu ateşkes anlaşmaları Sovyetlerin Çin'e y1ı·dı mını 
azaltmasına değil artıııııasına olanak sağlayacaktır. Japon Sovyel Sal
dırm;ızlık Antlaşması söyleı1tilerine gelince. S(>vyetler Birliği bunu 
yıllardır öneriyor, Japonya ise her defasında reddediyor. Şimdi Japon 

5. N<Jf11<>nhan Ateşkes Anlaşnıası 1939 Eylül'ünde .\1.oskova'da imzalandı. Mayı s  
1 939'da Moğol istan ve «Mnnçuku<>>> sınınndaki Nonıoııhan'da, Japonya ve kukla Man
çuku,ı askerleri beraberce S<l\·yetlcr Birliği ve M<)ğol istan 1-lalk Cumhuriyeti askerine 
saldımıışlar . fakat yiğit bir savunıııa savaşı veren Sovyeı ve Moğol askerleri ıarafıııdan 
ycnilııı işlcrdi.  Japoıılar bunun üzerine barış istediler. Ateşkes anlaşıııası . derhal ateş ke
silmesini ve çatışıııaııın olduğu yerlerde Moğolistan Halk Cunıhuriyeıi ile kukla 
<<Maııçuku<>>> devleti arasındaki sınırın çizilmesi için iki taraftan iki temsilcinin ka
tılacağı bir dörtlü konıisyonun kurulmasını öngörüyordu. 
6. Çaııggufcng Ateşkes Anlaşnıası 1 1  Ağustos 1938'de Moskova'da yapıldı. Tenınıuz 
sonu ve 1 938 Ağustos'u başında Jap<.ııı lar, Çin. K<)rc ve Sovyetler Birliği sınınııdaki 
Çanggufcng b<.>lgcs inde Sovyet askerlerine karş ı pr<ıvokasyoıılara girişnıiş fakat hızla 
geri püskünülnıüşlcrdi. Japonlar banş istediler. Ateşkes aıılaşnıası derhal ateş ke
silmesini. sıııır hattını incelemek ve ııilıai bir düzenlenıe yapmak için Sovyeı tarafından 
iki,  Japon·«Mançukuo>• tarafından da iki temsilciden meydana gelmek ü1.cre dön k işil ik 
bir konıisyonun kurulnıasıııı iingörüyordu. 

· 
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hakim sınıfının bir kesimi Sovyetler Birliği ile böyle bir anlaşma yap
mayı istiyor, ancak Sovyetler Birliği'nin kabul edip etmeyeceği, an
laşmanın Sovyetler Birliği'nin ve insanlığın ezici çoğunluğunun çı
karlarına uygun olup olmadığı temel ilkesine bağlıdır. Özel olarak da, 
anlaşmanın Çin milli kurtuluş savaşının çıkarlarıyla çelişip çe
lişmediğine bağlıdır. Stalin'in, Sovyetler Birliği Komünist Partisinin 
bu yılın 10 Mart'ındaki 18.  Kongresi'ne verdiği rapora ve Molotov'un 
SSCB Yüksek Sovyeli'nde 30 Mayıs'ta yaptığı konuşmaya bakacak 
olursak, bence Sovyetler Birliği bu temel ilkeden vazgeçmeyecektir. 
Anlaşma imzalansa bile, Sovyetler Birliği Çin'e yardım etmek ko
nusundaki hareket serbestisini kısıtlayıcı hiçbir şeye razı ol
mayacaktır. Sovyetler Birliği'nin çıkartan Çin'in milli kurtuluşunun çı
karlarıyla hiçbir zaman çelişmeyecek, daima ona uygun olacaktır. 
Bence bundan kuşku duyulamaz. Sovyetler Birliği'ne karşı önyargılan 
olan kimseler Nomonhan Ateşkes Anlaşması ve Japon-Sovyet Sal
du ıııazlık Antlaşması söylentilerinden, mesele ç ıkaı ıııak ve Çin ve 
Sovyetler Birliği gibi iki büyük millet arasında soğukluk yaratmak 
için yararlanıyorlar. İngiliz, Amerikan, Fransız komplocularının ve 
Çinli teslimiyetçilerin yaptığı budur. Bu son derece tehlikeli olduğu 
için onların kirli oyunlarını iyice açığa çıkarmalıyız. Açıktır ki, Çin'in 
dış siyaseti Japon saldırısına karşı direnmek olmalıdır. Bu siyaset esas 
olarak kendi gücümüze güvenmekle beraber dışardan yardım alma 
olasılığını göz ardı etmemek demektir. Şimdi emperyalist dünya sa
vaşı başladığına göre, dış yardım başlıca üç kaynaktan gelecek de
mektir: 1 .  Sosyalist Sovyetler Birliği, 2. Kapitalist ülkelerin halktan 
ve 3. Sömürge ve yan-sömürgelerdeki ezilen milletler. Bunlar bizim 
güvenebileceğimiz tek yardım kaynaklarıdır. Gelmesi sağlansa bile 
bunların dışındaki her türlü dış yardım denebilecek şeyi, sadece ta
mamlayıcı ve geçici olarak görebiliriz. Tabii ki Çin böyle tamamlayıcı 
ve geçici dış yardımlar almaya çalışmalıdır, fakat ona hiçbir zaman 
bel bağlamamalı ya da bu yardımın güvenilir olduğunu dü
şünmemelidir. Emperyalist savaşta, savaşan taraflara karşı Çin kesin 
bir tarafsızlık gütmeli ve hiçbir tarafa katılmamalıdır. Çin'in lngiliz
Fransız emperyalist savaş cephesine katılmasını istemek. Direnme Sa
vaşı'na ve Çin millelinir bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesine zararlı 
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olan teslimiyetçi bir görüştür ve derhal reddedilmelidir. Bu, sözünü 
etmek istediğim dördüncü konuydu. 

Bu dört konu, yurttaşlarımız tarafından geniş bir şekilde tar
tışılmaktadır. Amaç. Japon saldırısına karşı zafer kazanmak olduğu 
için uluslararası sorunların incelenmesi, emperyalist dünya savaşı ile 
Çin'in Direnme Savaşı arasındaki ilişkilerin ve Sovyetler Birliği ile 
Çin arasındaki ilişkilerin ele alınması çok iyi bir şeydir. Burada bu ko
nular üzerindeki temel görüşlerimden bazılarını ortaya koydum ve 

• 

okuyucuların da bu görüşler hakkındaki düşüncelerini açıklamaktan 
kaçınmayacaklarını umut ediyorum. 
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KOMÜNİST'İ SUNARKEN 

4 Ekim 1939 

Merkez Komitesi uzun zamandır bir Parti içi gazete yayımlamayı 
tasarlıyordu. Bu tasan sonunda gerçekleşmiş bulunuyor. Böyle bir ga
zete. ülke çapıı1da ve geniş bir kitle karakterine sahip olan ideolojik, 
siyasi ve örgütsel bakımdan tamamen sağlamlaşmış ve Bolşevikleşmiş 

• 

bir Çiı1 Komünist Partisi'nin inşası için gereklidir. Kendine özgü ni-
telikleri bulunan bugünkü koşullarda bu zorunluluk daha da açıktır. 
Bir yandaı1 Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe'de teslimiyet, bö
lünme ve gerileme tehlikesi günden güne artarken, öte yaı1dan Par
timiz dar sınırlarını aşıp ülke çapında büyük bir parti lıaliı1e gelmiş bu
lunuyor. Partinin görevi teslimiyet. bölünme ve gerileme tehlikelerinin 
üstesindeı1 gelebilmeleri için kitleleri seferber etmek ve Partiyi ve dev
rimi beklenmedik kayıplara uğratabilecek her türlü olasılığa karşı ha
zırlıklı olmaktır. Böyle bir zamanda parti içi bir gazete gerçekte11 de 
son derece gereklidir. 

Bu Parti içi gazete Konıiiııisı adını taşıyor. Amacı nedir'? Ne iş gö
recektir'? Öteki parti yayıı1lar111dan hangi bakımlardan farklı olacaktır. 

Bu gazete11in amacı. ülke çapıı1da ve geniş bir kitle karakterine sa
hip. ideolc>jik. siyasi ve örgülsel bakımdan ıanıamen sağlamlaşmış ve 
Bolşevikleşmiş bir Çiı1 Komüııist Partisi 'nin iı1şasına yardımcı c>l
maktır. Çin devriminin zafeı·e ulaşma-;ı için böyle bir partini11 inşası 
zoruı1ludur ve Parti inşası içiıı gerekli öznel ve nesnel koşulların çoğu 
vardır. Bu büyük görev şu aı1da sürdürülmektedir. Sırad:ıı1 bir Parti ya
yın111111 gücüı1ün ötesiı1de olaıı hu büyük görevin başarıyla yerirıe ge
tirilmesiı1e yardımcı olacak özel bir Parti yayı11 organıı1a ilııiyaç du
yulmuştur ve işte Konıüııi,çt de bunuı1 içi11 y:ıyımlanmakladır. P:u·-
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timiz, belli ölçülerde daha şimdiden yönetici çekirdeği, üyelerinin bir 
kısmı, genel çizgisi ve devrimci çalışması açısından ülke çapında ve 
geniş bir kitle karakterine sahip olan, ideolojik, siyasi ve örgütsel ba
kımdan sağlamlaşmış ve Bolşevikleşmiş bir partidir. 

Öyleyse yeni bir görev ortaya koymak niye? 
Çünkü, şimdi çok sayıda üyesi bulunan yeni birçok kola sahip ol

duğumuz halde, bunlar henüz geniş bir kitle karakterine sahip, ide
olojik, siyasi ve örgütsel bakımdan sağlamlaşmış ya da Bolşevikleşmiş 
değildirler. Aynı zamanda eski Parti üyelerinin siyasi düzeylerini yük
seltmek, eski kolların daha da Bolşevikleşmelerini sağlamak ve onları 
ideolojik, siyasi ve örgütsel bakımdan sağlamlaştuıııak sorunu vardır. 
Partinin içinde bulunduğu durum ve yüklendiği sorumluluklar, dev
rimci iç savaş dönemindekilerden oldukça farklıdır; koşullar çok daha 
karmaşık ve sorumluluklar çok daha ağırdır. 

İçinde bulunduğumuz dönem milli birleşik cephe dönemidir ve biz 
burjuvazi ile birlikte bir birleşik cephe meydana getiııııiş bulunuyoruz. 
Bu dönem Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı dönemidir ve Partimizin 
silahlı kuvvetleri cephede, dost ordularla birlikte düşmana karşı çetin 
bir savaş veııııektedir. İçinde bulunduğumuz dönem, Partimizin ülke 
çapında büyük bir parti haline geldiği ve bu yüzden de artık eskisi gibi 
olmadığı bir dönemdir. Bütün bu etkenleri bir arada ele alırsak sözünü 
ettiğimiz görevin. yani <<ülke çapında ve geniş bir kitle karakterine sa
hip, ideolojik, siyasi ve örgütsel bakımdan tamamen sağlamlaşmış ve 
Bolşevikleşmiş bir Çin Komünist Partisi'nin inşası>>nın ne kadar şanlı 
ve önemli bir görev olduğunu anlarız. 

Bizim şimdi inşa etmek istediğimiz böyle bir partidir, ama bunu 
na'iıl gerçekleştireceğiz? Bu soruyu, Partimizin tarihine ve onun on se
kiz yıllık mücadelesine dönüp bakmadan yanıtlayamayız. 

l 92 l 'deki l .  Milli Kongremizi yapalı lam 011 sekiz yıl oldu. Bu on 
seiciz yıl içinde Partimiz birçok büyük mücadeleden geçti. Partimizin 
üyeleri, kadroları ve örgütleri kendilerini bu büyük mücadelelerin için
de yoğurdular. Hem parlak zat.erlerin, hem de ağır yenilgilerin tec
rübesini yaşadılar. Parti burjuvazi ile birlikte bir milli birleşik cephe 
kurdu: bu cepheni11 dağılması üzeriııe büyük burjuvazi ve onun mül-
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tefıkleriyle çok şiddetli bir silahlı mücadeleye girişti. Son üç yıl içinde 
yeniden burjuvazi ile birlikte bir milli birleşik cephe dönemine girdi. 
Çin devrimi ve Çin Komünist Partisi, Çin burjuvazisi ite olan bu kar
maşık ilişkiler içinde kendi gelişmesini sürdürdü. B u  özel bir tarihi 
durum, sömürge ve yan-sömürge ülkelerdeki devrimlere özgü ve hiç
bir kapitalist ülkenin devrim tarihinde bulunmayan bir durumdur. Bu
nun yanı sıra Çin, yan-sömürge ve yan-feodal , siyasi, ekonomik ve 
kültürel gelişmesi eşitsiz, ekonomisi esas olarak yan.feodal ve çok 
geniş topraklara sahip bir ülke olduğu için, içinde bulunduğumuz dö
nemde Çin devrimi, burjuva demokratik niteliktedir ve başlıca he
defleri emperyalizm ve feodalizmdir. Temel itici güçleri proletarya, 
köylülük ve şehir küçük burjuvazisi ile, belli dönemlerde belli ölçüde 
milli burjuvazidir ve Çin devrimindeki temel mücadele biçimi silahlı 
mücadeledir. Gerçekten Partim izin tarihi,  bir silahlı mücadeleler tarihi  
olarak görülebilir. Stalin yoldaş, <<Çin'de silahlı devrim, silahlı karşı
devrimle savaşmaktadır. Bu, Çin devriminin kendine özgü ni
telitqerinden ve üstünlüklerinden biridir>> 1 demişti. Bu tamamen doğ
rudur. Çin'e özgü olan bu dwıJm, kapitalist ülkelerdeki Komünist Par
tilerinin önderlik ettiği devrimlerin tarihinde ya hiç olmamıştır, ya da 
aynı şekilde olmamıştır. Dolayısıyla, Çin burjuva demokratik dev
riminde kendine özgü iki temel nitelik vardır: l .  Proletarya, ya bur
juvazi ile devrimci bir milli birleşik cephe kurar ya da bunu bozmak 
zorunda kalır ve 2. Silahlı mücadele devrimin temel biçimidir. Biz bu
rada Partinin köylülük ve şehir küçük burjuvazisi ile olan ilişkilerini,  
Çin'e özgü bir temel nitelik olarak tanımlamıyoruz. Çünkü birincisi, 
bu ilişkiler, ilke olarak bütün dünyada Komünist Partilerinin kar
şılaşttklan ilişkilerle aynıdır: ikincisi. Çin'de silahlı mücadele özünde 
köylü savaşıdır ve Partinin köylülükle olan ilişkileri ile köylü sa
vaşıyla olan yakın ilişkisi farklı şeyler değildir. 

Aslında. tam da bu iki keııdine özgü temel nitelikten dolayı, Par
timizin inşası ya da Bolşevikleşmesi özel koşullar içinde süııııektedir. 
Partinin hataları ve başarıları. gerilemeleri ya da ilerlemeleri. kü
çülmesi ya da ge11işlemesi. gelişmesi ve sağlamlaşması kaçınılmaz 

1 . J. V. Stalin. <<Çin Dcvriminiıt Önündeki Olasılıklar>>, Eserler, Cilt 8, lng. bas., FLPH. 
l'vloskova, 1954. s. 379 
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olarak burjuvazi ve silahlı mücadele ile olan ilişkilerine bağlıdır. Parti, 
burjuvazi ile birleşik cephe kuııııa ya da mecbilr kaldığında bunu boz
ma sorununda doğru bir siyasi çizgi izlediği zaman, gelişme, sağ
lamlaşma ve Bolşevikleşme yolunda ileri bir adım aUnış olur. Par
timiz, burjuvazi ile olan ilişkilerinde hatalı bir çizgi izlediğinde ise ge
riye doğru bir adım aUnış olur. Aynı şekilde devrimci silahlı mücadele 
sorununu doğru bir şekilde ele aldığında gelişme, sağlamlaşma ve Bol
şevikleşme yolunda ileri doğru bir adım atmış olur. Sorunu yanlış bir 
şekilde ele aldığı zaman ise geriye doğru bir adım atmış olur. Bundan 
dolayı on sekiz yıldır, Partinin inşası ve Bolşevikleşmesi, birleşik cep-

• 

he ve silahlı mücadele sorunlarının doğru ya da yanlış bir şekilde ele 
alınmasına ve siyasi çizgisine sıkı sıkıya bağlı olmuştur. Bu, Par
timizin on sekiz yıllık tarihi tarafından açık bir şekilde doğrulanmıştır. 
Ya da soruna öbür yanından bakarsak, Parti ne kadar Bolşevikleşirsc 
siyasi çizgisini o kadar doğru saptayabilir ve birleşik cephe ve silahlı 
mücadele sorunlarını da o kadar doğru bir şekilde ele alabilir. Bu da, 
Partimizin on sekiz yıllık tarihi tarafından açık bir şekilde doğ
rulanmıştır. 

Böylece, birleşik cephe, silahlı mücadele ve Partinin inşası, Çin 
devriminde Partimizin üç temel sorunudur. Bu üç sorunun ve bunların 
birbirleriyle olan ilişkilerinin doğru bir şekilde kavranması, bütün Çin 
devrimine doğru bir önderliğin kazandırılabilmesi demektir. Biz bu
gün. Partimizin on sekiz yıllık tarihi tecrübesine; hatalarımızın ve ba
şarılarımızın, gerileme ve ilcrlemelerimizin, küçülme ve ge
nişlemelerimizin zengin ve derin tecrübelerine dayanarak bu üç so
runla ilgili doğru sonuçlara varacak durumdayız. Bu, biz artık birleşik 
cephe, silahlı mücadele ve Partinin inşası sorunlarını doğru bir şekilde 
ele alabiliyoruz demektir. Bu, aynı zamanda on sekiz yıllık tec
rübemizden şu dersi çıkardığımızı da gösterir: Birleşik cephe, silahlı 
mücadele ve Partinin inşası, Çi11 devriminde Çin Komünist Partisi'nin 
düşmanı yenmek için kullandığı üç es.1s <<sihirli silah>>tır. Bu da Çin 
Komünist Partisi ve Çin devriminin büyük bir başarısıdır. Bu üç sihirli 
silahın, üç sorunun her birini kısaca ele alalım. 

Son sekiz yıl içinde Çin proletaryasının burjuvazi ve öteki sı-
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nıflarla birleşik cephesi üç farklı durumda ya da üç farklı aşamada ge
lişti. 1924'ten 1927'ye kadar Birinci Büyük Devrim, 1 927'den 1937'ye 
kadar Toprak Devrimi Savaşı ve şimdiki Japonya'ya Karşı Direnme 

Savaşı. Bu üç aşamanın tarihi, aşağıdaki yasaları doğrulamıştır. 
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1 .  Çin milli burjuvazisi belli dönemlerde ve belli ölçüde, em
peryalizme ve feodal savaş ağalarına karşı mücadelede yer ala
caktır. Çünkü söz konusu dönemlerde yabancı zulmü, Çin'in kar
şılaştığı en büyük zulümdür. Bu bakımdan, böyle zamanlarda 
proletarya milli burjuvazi ile bir birleşik cephe kurmalı ve bunu 
mümkün olduğu kadar sürdüııııelidir. 2. Farklı tarihi koşullar al
tında Çin milli burjuvazisi ekonomik ve siyasi zayıflığından ötü
rü yalpalayacak ve saf değiştirecektir. Bu nedenle Çin'in dev
rimci cephesinin bileşimi her zaman aynı kalmayacak ve de
ğişime uğrayacaktır. Bazen milli burjuvazi bunun içinde yer ala
bilir, bazen de yer almayabilir. 3. Komprador nitelikte olan Çin 
büyük burjuvazisi doğrudan doğruya emperyalizme hizmet 
eden, onun koruması altındaki bir sınıftı. Bundan dolayı Çin bü
yük burjuvazisi daima devrimin hedefi olmuştur. Ne var ki. bu 
büyük burjuvazinin içinde farklı gruplar, farklı emperyalist dev
letler tarafıı1dan desteklenmektedir: bu bakımdan bu devletler 
arasındaki çelişmeler keskinleştiği ve devrim belirli bir devleti 
hedef aldığı zaman, bu emperyalist devlete karşı verilen mü
cadeleye, başka emperyalist devletlere dayanan büyük burjuva 
gruptan da belli ölçüde ve belli bir süre için katılabilir. Böyle za
manlarda düşmanı zayıflatmak ve kendi yedeklerini artıııııak 
için Çin proletaryası. bu gruplarla bir birleşik cephe kurabilir ve 
devrime yarar sağladığı sürece bu cepheyi sürdünnelidir. 4. 
Komprador büyük burjuvazi ortak düşmana karşı verile11 mü
cadelede proletaryanın yaı1ıı1da birleşik cepheye katıldığı zaman 

bile. en gerici taraf olmaya devam eder. Proletaryanın ve pro
letarya partisiı1in her türlü ideolojik, siyasi ve örgütsel ge
lişimiı1e iı1atla karşı çıkar ve bunları sınırlaı1dırmaya çalışır: hile 
yaltaklanma. yıpratma. vahşice saldırılarda bulunma gibi yıkıcı 

• • 

taktiklere başvurur. üstelik. bütün bunları, düşmana teslimiyeti 



hazırlamak ve birleşik cepheyi bölmek için yapar. 5. Köylülük 
proletaryanın sağlam müttefikidir. 6. Şehir küçük burjuvazisi gü
venilir bir müttefıktir. 

Bu yasaların geçerliliği Birinci Büyük Devrim'de ve Toprak Dev
rimi'nde doğrulanmıştır. Şimdi Direnme Savaşı içinde de doğ
rulanmaktadır. Bu bakımdan burjuvazi ile (özellikle büyük burjuvazi 
ile) bir birleşik cephe kurarken proletarya partisi her iki cephede ka
rarlı ve amansız bir mücadele veııııelidir. Bir yandan, burjuvazinin be
lirli dönemlerde ve belirli ölçülerde devrimci mücadeleye ka
tılabilmesinin mümkün olduğunu reddetme hatasıyla mücadele etmek 
gerekir. Bu. Çin'deki burjuvaziyi kapitalist ülkelerdeki burjuvaziyle 
bir sayan <<SOi>> bir kapalı-kapıcılık hatasıdır ve sonuç olarak bur
juvaziyle bir birleşik cephe kurarak, bunu mümkün olduğu kadar sür
düı ıııeyi reddeden bir siyasettir. Öte yandan proletaryanın programını. 
siyasetini. ideolojisini, pratiğini vb. burjuvazininkilerle özdeş tutup te-, 

meldeki farkları reddetme hatasıyla da mücadele edilmelidir. Buradaki 
hata burjuvazinin (özellikle büyük burjuvazinin) sadece küçük bur
juvazi ile köylülüğü etkilemekle kalmayıp proletaryanın ve Komünist 
Partisinin ideolojik, siyasi ve örgütsel bağımsızlığını da yok etmek, 
onu burjuvazinin bir uzantısı ve burjuvazinin bir siyasi partisi haline 
getiııııek, devrimin meyvelerini sadece kendisi ya da kendi partisi için 
toplamak için elinden geleni yaptığını göz ardı etmektir. Bu hata, aynı 

• 

zamanda burjuvazinin, özellikle büyük burjuvazinin, devrimin çı-
karları keı1di çıkarları ile ya da kendi siyasi partisinin bencil çı
karlarıyla çeliştiği zaman devrime ihanet edebileceği gerçeğinin göz 
ardı edilmesi hatasını da içinde taşımaktadır. Bütün bunları göz ardı 
etmek sağ oportünizmdir. Proletaryayı, burjuvaziııin ve onun siyasi 
partisinin bencil çıkarları ile uzlaşmaya götüren Cen Dusiu sağ opor
tünizminin en belirgin yaııı buydu ve bu durum Birinci Büyük Dev
rim'de yenilginiıı öznel nedeni olmuştur. Burjuva demokratik dev
rimde Çin burjuvazisinin ikili niteliğinin bizim siyasi çizgimiz ve par
tim izi11 inşası üzerinde büyük etkisi vardır ve bu ikili niteliği aıı
lamadan siya.'ii çizgimiz ve Partimizin inşası hakkında doğru bir kav
rayışa sahip olamayız. Çin Komünist Partisi'nin siyasi çizgisiııiıı 
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ör:!mli unsurlarından birisi de burjuvazi ile hem birlik hem mücadele 
siyasetidir. Hatta Partinin, burjuvazi ile birlik ve mücadele içinde ge
lişip çelikleşmiş olması, Partinin inşasında önemli bir unsurdur. Bu
rada birlik derken kastettiğimiz, burjuvazi ile birleşik cepheyi kur
maktır. Mücadele derken kastettiğimiz de, burjuvazi ile birlik halinde 
olduğumuz sürece devam eden <<barışçı>> ve <<kansız>> ideolojik, siyasi 
ve örgütsel mücadeledir. Birliği bozmak zorunda bırakıldığımızda ise 
bu <<barışçı>> ve <<kansız>> mücadele silahlı mücadeleye dönüşür. Eğer 
Partimiz, belli dönemlerde burjuvazi ile birleşmesi gerektiğini an
lamazsa ilerleyemez ve devrim gelişemez. Eğer Partimiz, burjuvazi ile 
birlik halinde iken de ona karşı sert ve kararlı bir şekilde <<barışçı>> bir 
mücadele ve1111esi gerektiğini anlamazsa, o zaman Partimiz ideolojik, 
siyasi ve örgütsel bakımdan dağılır. devrim de yenilgiye uğrar. Eğer 
Partimiz, burjuvazi ile birliğini bozmak zorunda kaldığı zaman, ona 
karşı sert ve kararlı bir silahlı mücadele sürdüııııezse, tıpkı diğer du
rumda olduğu gibi. dağılır ve devrim yenilgiye uğrar. Bütün bunlar 
geçen 18 yılın olaylan tarafından doğrulanmıştır. 

Çin Komünist Partisi'nin silahlı mücadelesi, proletarya ön
derliğinde bir köylü savaşı biçimini alır. Bu silahlı mücadelenin tarihi 
de yine üç aşamaya ayrılır. Birinci aşama, Kuzey Seferi'ne ka
tıldığımız aşamadır. Bu aşama Partimizin, silahlı mücadelenin öne
mini fark etmeye başladığı. ama henüz tam olarak anlayamadığı, Çin 
devriminde silahlı mücadelenin temel mücadele biçimi olduğunu kav
rayamadığı aşamadır. İkinci aşama Toprak Devrimi Savaşıdır. Bu sı
rada Partimiz, daha o zamandan kendi bağımsız silahlı kuvvetleriı1i in
şa etmiş, bağımsız olarak savaşma sanatını öğrenmiş ve üs bölgelerini 
ve halkın siyasi iktidarını kuııııuştu. Partimiz daha o zaman, temel 
mücadele biçimi olan silahlı mücadeleyi dolaylı ve dolaysız olarak 
başka birçok gerekli mücadele biçimleriyle birleştirebilecek du
rumdaydı. Yani silahlı mücadeleyi ülke çapında işçilerin mü
cadelesiyle. köylülerin mücadelesiyle (esas olan da buydu). gençliğin. 
kadınların ve bütün halk kesimlerinin mücadeleleriyle, siyasi iktidar 
için verilen mücadeleyle. ekonomi. karşı-casusluk alanlarında ve ide
olojik cephede verilen mücadelelerle. bütü11 mücadele biçimleriyle 
birleştirilebilecek durumdaydı. Bu silahlı mücadele proletaryanıı1 ön-
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derliği altında bir köylü toprak devrimiydi. Üçüncü aşama, yani şim
diki aşama, Direnme Savaşı aşamasıdır. Bu aşamada biz, birinci ve 
özellikle ikinci aşamalardaki silahlı mücadele tecrübelerimizden ve si
lahlı mücadeleyi. başka gerekli mücadele biçimleriyle birleştiııııe ko
nusundaki tecrübelerimizden yararlanabiliriz. Bugün silahlı mücadele 
genel olarak gerilla savaşı demektir.2 Gerilla savaşı nedir? Silahlı düş
manı yenilgiye uğratmak ve kendi üslerimizi inşa etmek için geri kal
mış. geniş ve yan-sömürge bir ülkede, uzun bir dönem için, halkın si
lahlı güçlerinin yürüteceği zorunlu ve dolayısıyla en iyi mücadele bi
çimidir. Bugüne kadar siyasi çizgimiz ve Partimizin inşası ve bu mü
cadele biçimine sıkı sıkıya bağlı olmuştur. Siyasi çizgimiz ve do
layısıyla Partimizin inşası. silahlı mücadeleden ayn olarak ele alındığı 
zaman doğru bir şekilde kavranamaz. Silahlı mücadele, siyasi çiz
gimizin önemli bir unsurudur. On sekiz yılda Partimiz, silahlı mü
cadele vermeyi yavaş yavaş öğrendi ve bunda ısrar etti. Silahlı mü
cadele olmadan ne proletaryanın, ne halkın ve ne de Komünist Par
tisi'nin Çin'de hiçbir varlık gösteremeyeceğini ve devrimin zafere ula
şamayacağını öğrendik. Bu yıllarda Partimiz. devrimci savaşların için
de gelişmiş, sağlamlaşmış ve Bolşevikleşmiştir. Açıktır ki, silahlı 
mücadele olmadan Partimiz, bugünkü haline gelemezdi. Partideki yol-

2. Mao 7,edung yoldaş. Çin devriminde silahlı mücadelenin genel olarak gerilla savaşı 
duııek olduğunu söylerk�'ll. Çin'in, ikinci Devrimci iç Savaştan, Japonya'ya Karşı Di
renme Savaşı"nın ilk günlerine kadar olan devrimci savaş tecrübesini özeılemektedir. 
Uzun İkinci Devrimci lç Savaş döneminde Çin Komünist Partisi tarafından yönetilen 
bütün silahlı nıücadeleler gerilla savaşı biçimindeydi. Bu dönemin ikinci evresinde Kızıl 
Ordu'nun gücü arttıkça, gerilla savaşı, gerilla niteliğindeki bir hareketli savaşa dimüştü. 
Mao Zedung yoldaş bunu daha üst düzeyde bir gerilla savaşı olarak tanımlar. Değişik 
koşullarda ve değişik bir düşmana karşı verilen Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'nda 
yeniden gerilla savaşına dönüldü. Japonya'ya karşı savaşın ilk günlerinde sağ opor
tüniznı hatasını işleyen yoldaşlar, Partinin önderliğindeki gerilla savaşını küçümsediler 
ve ümitlerini Gu(•ııindang ordusunun harekatına bağladılar. Mao 7.edung yoldaş 
<<Japonya'ya Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunlan>>, «Uzayan Savaş Uzerine>>, 
<<Savaş ve Strateji Sorunlan» adlı eserlerinde ve bu nıakalesinde, Çin devriminde gerilla 
savaşı biçinıini alan uzun süreli silahlı mücadelede kazanılmış olan tecrübeleri teorik ba
kımdan Ö?;etleyerek bu görüşleri çürüttü. Japonya'ya karşı savaşın son aşamasında ve 
özellikle Uçüncü Devrimci iç Savaş döneminde ( 1945- 1949) Çin Koıııiinist Partisi'nin 
önderliği altında gerilla savaşı, devrimci kuvvetlerin hızla büyümesinden ve düşnıan saf
lannda nıeydana gelen değişikliklerden ötürü dürenli savaşa dönüştü. Bu dönemde dü
zenli savaş. temel mücadele biçimi haline geldi. Ü�iincü Devrinıci lç Savaşın son aşa
masında yeni bir gelişnıe meydana geldi . Bu aşamada harekatlar, iyi tahkirıı edilnıiş düş
man nıevzilerine hücum. zaptedebilecek şekilde ağır silahlarla donatılmış çok büyük bir
likler tarafından yürütülüyordu. 
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daşlanmız, kanımız pahasına kazandığımız bu tecrübeyi asla unut
mamalıdırlar. 

Aynı şekilde, Partinin inşasının da üç ayn aşaması vardır: Partinin 
gelişmesi, sağlamlaşması ve Bolşevikleşmesi. 

2% 

Birinci aşama Partinin çocukluk dönemiydi. Bu aşamanın ilk ve 
orta dönemlerinde Partinin çizgisi doğru, Partini11 sıradan üye
lerinin ve yönetici kadrolarının devrimci coşkulın çok yüksekti; 
bunun sonucunda birinci Büyük Devrimdeki zaferler elde edildi. 
Fakat ne de olsa Parti. daha hala çocukluk evresindeydi ve bir
leşik cephe, silahlı mücadele ve Partinin inşası gibi üç temel so
runda tecrübe eksikliği çekmekteydi. Çin tarihi ve Çin toplumu 
hakkında ya da Çin devriminin özellikleri ve yas:ılın hakkında 
pek bir bilgiye sahip değildi. Parti, Marksizm-Leninizmin teorisi 
ile Çin devrimi11i11 pratiğini birleştirecek kapsamlı bir kav
rayıştan yoksundu. Bu yüzden aşamanın son döneminde ya da 
bu aşamanın caı1alıcı döı1üm noktasında Parti yönetimine hakim 
olanlar devrimiı1 zaferlerini sağlamlaştuıııada Partiye önderlik 
etmeyi başaramadılar. Sonuç olarak burjuvazi tarafından al
dauldılar ve devrimin yenilgisiı1e yol açtılar. Bu aşamada Parti 
örgülü genişletilmiş ama sağlamlaşıınlmamıştı ve yönetime 
hakim olanlar Parti üyeleriyle kadroların ideolojik ve siya.'ii ba
kımından sağlam ve isti.Varlı bir hale gclmeleriı1e yardımcı ola
madılar. Birçok yeni Parti üyesi vardı. ama bunlar gerekli Mark
sist-Le11i11ist eğitimle doııatılmamışlardı. Çal ışmalar!;� ilgili bir
çok tecrübeye sahip oluı1n uştu. ama buıılar gerektiğı gibi özet
leıımiş değildi. Partiye birçok mevki düşkünü sızmış. ;ın1a bunlar 
Partiden temizlenmemişti. Parti hem düşmanın hem de müt
tefikleriniıı komploları ve dalavereleri ile karşı karşıya kalmıştı. 
ama Partiııin uyanıklığı eksikti. Part i içinde Ç<lk sayıda faal un
sur ortaya çıkmış ama buıılar. zamanında Partimizin temel direği 
haliııe getirilmemişti. Partiııiıı komutası altında bazı devrimci si
lalılı birlikler vardı ama Parti oıılan sıkı bir deııetim alt ıııd'J tu
tamıyordu. Bütün buıılann nedenleri tecrübesizlik. yeteriııce de
rin bir devrimci kavrayışın olmaması ve Marksist-Leniııist le-



oriyle Çin devriminin pratiğini birleştiı·ıııede başarısız ka
lınmasıydı. Partinin inşasının birinci aşaması işte böyleydi. 

İkinci aşama Toprak Devrimi S:ıvaşı'ydı. Birinci aşamada ka
zandığı tecıübeler ve Çin tarihi, Çin toplumu, Çin devriminin 
özellikleri ve yasaları hakkında daha iyi bir anlayışa sahip ol
ması sayesinde ve kadroları Marksizm-Leninizm teorisini daha 
iyi kavradıkları ve bu teoriyi Çin devrimi pratiğiyle daha iyi bir
leştirebildikleri için Partimiz, Toprak Devrimi mücadelesini on 
yıl baş.1rıyla sürdürebildi. Burjuvazinin ihanet etmesine karşın, 
Partimiz köylülüğe sıkı sıkıya dayanmayı başarabildi. Parti ör
gütü yeniden taze kan almakla kalmamış, aynı zamanda sağ
lamlaşmıştı. Düşman duııııadan Partimizi sabote etmeye çalıştı. 
ama Parti bu sabotajcıları def etti. Bir kere daha çok sayıda kad
ro ileri atıldı ve bu kez Partimizin temel direği haline geldiler. 
Parti, halkın siyasi iktidarı yolunda ilk adımlan attı ve böylece 
hükümet etme sanatını öğrendi. Parti, güçlü silahlı kuvvetler ya
rattı ve böylece savaşma sanatını öğreııdi. Bunlar çok önemli 
ilerlemeler ve başarılardı. Bununla beraber. bu büyük mü
cadeleler sır.ısında yoldaşlarımızdan bazıları oportünizm ba
tağına battılar ya da hiç değilse bir süre için oportünizme ka
pıldılar. Bunun nedeni, gene. geçmişin tecıübelerinden al
çakgönüllülükle ders çıkannamalan, Çin tarihini. Çin toplumunu 
ve Çin devrimiııin özelliklerini ve yasalarını anlamamaları ve 
Marksizm-Leninizm teorisi ile Çin devriminin pratiği arasındaki 
birliği kavrJmamalarıydı. Bundan dolayı bütün bu aşama bo
yunca Partide yönetime hakim olan bazı kimseler doğru bir siyasi 
ve örgütsel çizgi izleyemediler. Parti bir dönemde Li Lisan yol
daşın <<sol oportünizminden, başka bir döııemde de devrimci sa
vaşta ve beyaz bölgelerde yapılan çalışmadaki <<sol opor
tünizmden zarar görmüştü. Zunyi Toplantısına kadar (Siyasi Bü
ronun Ocak l 935'te Guycov Eyaleti'ndeki Zunyi'de yaptığı top
laııtı) Parti kesiı1 bir şekilde Bolşevikleşme yoluııu tutmamış ve 
Çaııg Guotao'nu11 sağ oportünizmine karşı zafer ka7.aı1ılmasınıı1 
ve Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cephc'nin kurulmasının te
mellerini atmamıştı. Bu. Partini11 gelişmesiı1deki ikinci aşamaydı. 
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Üçüncü aşama Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe aşa
masıdır. Biz üç yıldır bu aşamanın içindeyiz ve bu mücadele yıl
ları son derece önemlidir. Parti. daha önceki iki devrimci aşa
mada kazandığı tecrübeleri örgütsel gücüne ve silahlı kuv
vetlerinin gücüne dayanarak ve bütün ülkede halk içinde yüksek 
bir siyasi itibara sahip olması ve Marksizm-Leninizm teorisi ile 
Çin devriminin pratiği arasındaki birliği daha derin bir şekilde 
kavraması sayesinde. sadece Jopanya'ya Karşı Milli Birleşik 
Cephe'yi kuııııakla kalmamış, aynı 1.amanda Japonya'ya Karşı 
Büyük Direnme Savaşı'nı da yürütmüştür ve yürütmektedir. Par
timiz, örgütsel bakımdan dar sınırlarını aştı ve ülke çapında bü

yük bir Parti haline geldi. Silahlı kuvvetlerimiz tekrar büyüyor 
ve Japon saldırganlarına karşı verilen mücadelede daha da güçlü 
bir hale geliyor. Partimizin, bütün halk içindeki etkisi daha da 
yaygınlaşıyor. Bunların hepsi büyük başarılardır. Bununla be
raber. Partimizin yeni üyelerinin birçoğu eğitilmemiş, yeni ör
gütlerin birçoğu da henüz sağlamlaştırılmamıştır. Eski ve yeni 
üyelerle. eski ve yeni örgütler arasında hala çok büyük faıXlar 

vardır. Yeni Parti üyelerinin ve kadrolarının '>irçoğunun henüz 
yeterli bir devrimci tecrübesi yoktur. Bunlar Çin tarihi ve top
lumu ya da Çin devriminiıı özellikleri ve yasaları hakkında. ya 
çok az şey biliyorlar ya da hiçbir şey bilmiyorlar. Marksizm
Leninizm teorisi ile Çin devriminin pratiği ara�ındaki birlik ko
nusunda sahip oldukları kavrayış kapsamlı olmaktan uzaktır. 
Merkez Komitesiniıı. <<Partiyi cesaretle genişletelim. ama is
tenmeyen bir tek uıısurun bile Parti içine girmesine izin ver
meyelim>> sloganı111n üstünde önemle duııııasına karşın. Parti ör
gütlerinin geııişletilmesi sırasında birçok mevki düşkünü ve yı

kıcı düşman ajanı sinsice Partiye sızmayı başardı. Birleşik cephe 
kurulduğu ve üç yıldır da yaşatıldığı halde, burjuvazi ve özel
likle büyük burjuvazi sürekli olarak Partimizi yıkmaya ça
lışmakta ve büyük burjuva teslimiyetçileri ve iflah olmaz un
surlar ülke çapında ciddi bir sürtüşmeyi kışkırtmaktadırlar. Anti
komünist yaygaralarııı ardı arkası kesilmemektedir. Büyük bur
juva teslimiyetçileri ve iflah olmaz unsurlar bütün bunları. Japon 



emperyalizmine teslimiyetin yolunu yapmak, birleşik cepheyi 
parçalamak ve Çin'i geriye süıiiklemek için yapmaktadırlar. Bü
yük burjuvazi, ideolojik bakımdan komünizmi <<aşındıııııaya>> 
çalışırken, siyasi ve örgütsel bakımdan da Komünist Partisini, 
Sınır Bölgelerini ve Partinin silahlı kuvvetlerini tasfiye etmeye 
çalışmaktadır. Bu koşullarda hiç kuşkusuz görevimiz, teslimiyet, 
bölünme ve gerileme tehlikelerinin üstesinden gelmek, birleşik 
cephe ve Guomindang-komünist işbirliğini olabildiğince sür
dürmek. Japonya'ya karşı sürekli direnme, birlik ve ilerleme için 
çalışmak ve aynı zamanda da Partinin ve devrimin beklenmedik 
kayıplara uğramasına yol açabilecek muhtemel durumlara karşı 
hazırlıklı olmaktır. Bu amaca ulaşmak için, Parti örgütünü ve 
Partinin silahlı kuvvetlerini güçlendir ıııeli ve bütün halkı tes
limiyete, bölünmeye ve gerilemeye karşı azimle mücadele et
mesi için seferber etmeliyiz. Bu görevin yerine getirilmesi bütün 
Partinin çabasına, her yerdeki ve her kademedeki Parti üye
lerinin, kadroların ve Parti örgütlerinin çetin ve inançlı bir şe
kilde mücadele etmelerine bağlıdır. Biz, on sekiz yıllık tec
ıiibeye sahip Çin Komünist Partisi'nin; tecıiibeli üye ve kadroları 
ile dinamik ve genç üye ve kadrolarının, sınanmış ve Bol
şevikleşmiş Merkez Komitesi ile onun yerel örgütlerinin ve güç
lü silahlı kuvvetleri ile ilerici kitlelerin ortak çabalarıyla bu he
deflere ulaşmayı başaracağına eminiz. 

Partimizin on sekiz yıllık tarihindeki belli başlı tecrübeleri ve so
runları ortaya koymuş bulunuyoruz. 

On sekiz yılın tecrübesi göster ıııiştir ki, birleşik cephe ve silahlı 
• 

mücadele. düşmanı yenilgiye uğratmada iki temel silahtır. Birleşik 
cephe, silahlı mücadeleyi sürdürmek için kurulan bir birleşik cephedir. 
Ve Parti, düşman mevzilerini daııııadağın etmek için bu iki silahı, yani 
birleşik cephe ve silahlı mücadele silahını kullanan kahraman bir sa
vaşçıdır. Bu üç şey birbirine işte böyle bağlıdır. 

Bugün Partimizi nasıl inşa etmeliyiz? <<Ülke çapında � geniş bir 
kitle karakterine sahip, ideolojik. siyasi ve örgütsel bakımdan ta
mamen sağlamlaşmış ve Bolşevikleşmiş bir Çin Komünist Partisi'ni>> 
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nasıl inşa edebiliriz? Bunun yanıtı , Partinin tarihini incelemekle, Par
tinin inşasını birleşik cephe ve silahlı mücadele sorunuyla bağıntılı 
olarak, burjuvazi ile hem birleşmek hem mücadele etmek sorunuyla 
bağıntılı olarak, Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordu'muzun 
Japonya'ya karşı gerilla savaşında ısrar etmesi sorunuyla bağıntılı ola
rak ve Japonya'ya karşı üs bölgelerinin kurulması sorunuyla bağıntılı 
olarak ele alıp incelemekle bulabiliriz. 

On sekiz yıllık tecrübelerimizi ve bugün edindiğimiz yeni tec
rübeleri, Marksizm-Leninizm teorisi ile Ç.in devriminin pratiğini bir
leştiı ıııe anlayışımız temelinde özetlemek ve bu tecrübeleri bütün Par
tiye yaymak, bu şekilde Partimizin çelikleşmesini ve eski hataları tek
rarlamaktan kaçınabilmesini sağlamak. işte görevimiz budur . 

• 
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ŞİMDİKİ DURUM VE PARTİNİN GÖREVLERİ* 

JO EKIM 1939 

l .  Emperyalist Dünya Savaşı'nın patlak veııııesi, emperyalist ül
kelerin kendilerini, yeni ekonomik ve siyasi buhranlardan kurtarma ça
balarının bir sonucudur. Gerek Almanya açısından, gerekse İngiltere 
açısından savaş. haksız, yağmacı ve emperyalist bir niteliktedir. Dün
yanın her yanında Komünist Partileri, hem bu savaşa, hem de bu sa
vaşı destekleyerek proletaryaya ihanet eden sosyal-demokrat partilerin 
canice tutumlarına kesinlikle karşı çıkmalıdır. Sosyalist Sovyetler Bir
liği, daha önce olduğu gibi bugün de barış siyasetinde ısrar etmekte ve 
her iki savaşan tarafa karşı da tarafsızlığını titizlikle korumaktadır. Bu 
arada silahlı kuvvetlerini Poloı1ya'ya göndererek saldırgan Alman kuv
vetlerinin doğuya doğru yayılmasını denetim altına almış, Doğu Av
rupa'da barışı güçlendiııııiş ve Balı Ukrayna ile Beyaz Rusya'daki ken
di kardeş milletlerini, Polonyalı yöneticilerin zulmünden kurtarmıştır. 
Sovyeller Birliği, uluslararası gerici güçlerin herhangi bir saldırı ola
sılığına meydan veııııemek amacıyla komşu ülkelerle birçok an
laşmalar yapmıştır ve dünya barışını yeniden kuı ıııak için çaba har
camaktadır. Bu yeni uluslararası durumda Japon emperyalizminin si
yaseti. ilerde uluslararası alanda daha büyük maceralara atılmanın ha
zırlığı içinde. Çin'e karşı saldınlannı yoğunlaştırıp Çin sorununu çöz
mektir. 

2. Japon emperyalizminin Çin sorununu çözmek için uygulayacağı 
siyaset şöyledir: 

• Bu karar. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi için Mao Zedung yoldaş tarafından 
kaleme alındı. 
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a. işgal edilmiş bölgelerle ilgili siyaseti, Çin'in tamamını bo
yunduruk altına alma hazırlığı içinde, buralardaki denetimini sı
kılaştu ıııaktır. Bunu yapabilmek için de Japonya'ya karşı gerilla 
üs bölgelerini << temizlemek>>, ekonomik kaynaklan sömüı ıııek, 
kukla rejimler kurmak ve halkın milli ruhunu kıııııak zo
rundadır. 
b. Çin'in cephe gerisi bölgeleri ile ilgili siyaseti ise, askeri ta
aı ı ıızlann desteğinde esas olarak siyasi taaııuzlan başlatmakbr. 
Siyasi taarruzdan kasıt, geniş çapta askeri saldırılan başlatmak 
değil, ama Japonya'ya Karşı Birleşik Cephe'yi bölmek, Gu
omindang-komünist işbirliğini bozmak ve Guomindang hü
kümetini teslimiyete sürüklemek için yoğun bir saldırıya geç
mektir. 

Çin'in son iki yıl boyunca gösterdiği kahramanca direniş. bu di
reniş sırasında indirdiği darbeler ve kendi mali kaynaklarının ve askeri 
gücünün yetersizliğinden dolayı düşman, içinde bulunduğumuz dö
nemde Vuhan'a karşı giriştiği çapta büyük stratejik taaıı·uzlan büyük 
bir olasılıkla başlatmayacaktır. Bu anlamda Direnme Savaşı, esas ola
rak bir stratejik denge aşamasına ulaşmış bulunmaktadır. Ve bu stra
tejik denge aşaması bizim karşı-taaııuzumuz için hazırlık aşaması de
mektir. Ama birinci olarak, biz, esas olarak bir denge aşamasına ula
şılmıştır derken düşman tarafından ilerde başlatılabilecek taaııuzlan 
göz ardı etmiyoruz. Şimdi Çangşa saldırıya uğradı, ilerde başka yerler 
de saldırıya uğrayabilir. ikinci olarak. cephede denge olasılığı arttıkça 
düşman. bizim üs bölgelerimize karşı yürüttüğü <<temizleme>> ha
rekatlarını yoğunlaştıracaktır. Üçüncü olarak Çin, düşmanın zaptettiği 
yerlerdeki işgali kıııııayı başaramazsa, onun elinin altındaki yerlerde 
durumunu güçlendiııııesine ve buraları sömüııııesiııe olanak verirse, 
düşmanın siyasi taaııuzunu püskürtemezse, direnme. birlik ve iler
lemede kararlılık gösteremez ve karşı-taaı ı uz için kuvvet top
layamazsa ya da Guomindang hükümeti kendi başına uzlaşıp teslim 
olursa, düşmaıı daha da büyük taarruzlar başlatabilir. Başka bir de
yişle, bugün ulaşılmış olan denge durumunun. düşman ya da tes
limiyetçiler tarafından bozulması olasılığı hala vardır. 
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4. Japonya'ya Karşı Birleşik Cephe'de teslimiyet, bölünme ve ge
rileme şu anda en büyük tehlikedir ve büyük toprak ağaları ile büyük 
burjuvazi, bugünkü anti-komünist ve gerileme yönündeki faaliyetleri 
ile teslimiyet yolunda ilerlemeye devam etmektedirler. Karşı-taaııuz 
için güç toplamak amacıyla bütün Çin yurtseverleri ile işbirliği yap
mak ve Partimizin 7 Temmuz Bildirisi'nde ortaya atılan <<Direnmede 
ısrar edelim ve teslimiyete karşı çıkalım>>, <<Birlikte ısrar edelim ve bö
lünmeye karşı çıkalım>>, << İlerlemede ısrar edelim ve gerilemeye karşı 
çıkalım>> şeklindeki üç büyük siyasi sloganın etkili bir biçimde uy
gulanması için kitleleri seferber etmek, bugün hala görevimizdir. Bu 
amacı gerçekleştirebilmek için düşman hatlarının gerisindeki gerilla 
savaşını devam ettiı ıııek, düşmanın <<temizleme>> harekatını yenilgiye 
uğratmak, zapt ettiği yerlerde düşman işgalini kırmak ve Japonlara 
karşı direnen kitlelerin yararına olan köklü siyasi ve ekonomik de
ğişiklikleri başlatmak zorunludur. Cephe'de ise askeri savunmayı sür
düııııek ve düşmanın başlatabileceği bütün taaııuz harekatlarını geri 
püskürtebilmek zorunludur. Çin'in cephe gerisi bölgelerinde gerçek si
yasi refoııııları hızla başlatmak, Guomindang'ın tek parti dik
tatörlüğüne son vererek her bakımdan halkın iradesini temsil eden, 
gerçek yetkilerle donatılmış bir milli meclis toplamak, anayasayı ha
zırlayıp kabul etmek ve anayasal yönetimi gerçekleştiııııek zo
runludur. Herhangi bir bocalama, herhangi bir erteleme ve belirtilene 
aykırı bir siyasetin izlenmesi tamamen hatalıdır. Aynı zamanda, Par
timizin bütün kademelerdeki yönetici organları ve bütün Parti üyeleri, 
Çin devrimini tehdit eden her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olmak ve 
Partinin ve devrimin beklenmedik kayıplara uğramasına meydan ver
memek için, var olan durumda uyanıklıklarını daha da artırmalı, Par
tinin ve onun önderliği altındaki silahlı kuvvetlerin ve siyasi iktidar or
gaı1larının ideolojik, siyasi ve örgütsel bakımdan sağlamlaştırılması 
için en büyük çabayı gösteı ıııelidirler. 
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ÇOK SAYIDA A YDINI1 
SAFLARIMIZA KAZANALIM* 

/ Aralık 1939 

l .  Komünist Partisi uzun ve amansız milli kurtuluş savaşında, yeni 
bir Çin'in kuruluşu için verilen büyük mücadelede, aydınlan ka
zanmada başarılı olmalıdır. Direnme Savaşı için büyük kuvvetleri ve 
milyonlarca köylüyü örgütlemeyi, devrimci kültür hareketini ge
liştiı ıııeyi ve devrimci birleşik cepheyi genişletmeyi ancak böyle ger
çekleştirebilir. Aydınların katılması sağlanmadan devrim.in zafere 
ulaşması olanaksızdır. 

2. Partimiz ve ordumuz son üç yıl içinde aydınlan kazaı1mak için 
dikkate değer bir çaba gösterdi ve birçok devrimci aydının Partiye, or
duya, hükümet organlarına, kültür hareketine ve kitle hareketlerine ka
tılması sağlandı. Böylece birleşik cephe genişletildi. Bu büyük bir ba
şarıdır. Ancak ordudaki kadroların birçoğu henüz aydıı1ların öneminin 
farkında değildir: onlara hala kuşkuyla bakıyorlar, onları ken
dilerinden ayıııııa ve hatta aralarına almama eğilimi taşıyorlar. Eğitim 
kurumlarımızdan çoğu, çok sayıda genç öğrenciyi kabul etmek ko
nusunda hala tereddüt gösteı ıııektedir. Yerel Parti kollarımızdan çoğu, 
aydınların Partiye alınması koı1usunda hata isteksizdirler. Bütün bun
lar şundaıl ileri gelmektedir: Devrim davası açısından aydınların öne
mini kavrayamamak, sömürge ve yan-sömürge ülkelerdeki aydınlarla 

1 .  «Aydınlar>• ıerimi ile orta ya da yükseköğreninı göııııüş olanlar ve benzeri öğrenim 
düzeyindekiler kasıedilmekıedir. Buna üniversiıe. lise ve ortaokul öğrcımenleri ve öğ
reıim üyeleri, üniversiıe ve ortaöğreninı (;ğrcncileri. ilkokul öğretmenleri, sertıesı mes
lek sahipleri. mühendisler ve ıekııisyenler dah ildir. Bunlar arasında üniversiıe ve or
ıaöğrenim öğrencileri öneıııli bir yer ıutmakıadır. 
• Bu karar. Çin Koıııünisı Partisi Merkez Komilesi için Mao Zedung yoldaş ıarafından 
kalenıe alındı. 
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kapitalist ülkelerdeki aydınlar arasındaki farkı ve toprak ağaları ve 
burjuvaziye hizmet eden aydınlarla, işçi sınıfına ve köylülüğe hizmet 

edenler arasındaki farkı kavrayamamak; burjuva siyasi partilerinin ay
dınları kazanma konusunda bizimle şiddetle rekabet etmesi ve Japon 
emperyalistlerinin de Çinli aydınları satın almak ya da onların ka
falarını hulandıııııak için her yola başvunnaları gibi bir durumun öne
mini kavrayamamak ve özellikle Partimiz ve ordumuzun iyi denenmiş 
kadrolardan kurulu sağlam bir çekirdeği şimdiden geliştiııııiş ol
duğunu ve Partimizin aydınlara önderlik edebilecek güçte olduğunu 
kavrayamamak. 

3 .  Dolayısıyla, buı1dan sonra aşağıdaki noktalara dikkat gös
terilmelidir: 

a. Savaş alanlarındaki bütün Parti örgüt leri ve Parti tarafından 
yönetilen bütün ordu birimleri çok sayıda aydını ordumuza, eği
tim kurumlarına ve hükümet organlarına almalıdırlar. Japonlara 
karşı savaşmak isteyen. esas olarak dürüst, çalışkan ve zorluklara 
katlanabilecek çok sayıda aydını kazanmak için çeşitli yolları de
nemeliyiz. Savaş ve çalışma içinde kendilerini düzeltmeleri. or
duya. hükümete ve kitlelere hizmet edebilmeleri için onları si
yasi eğitime tabi tutmalı, her aydının durumunu somut olarak de
ğerleııdiı ıııeli ve Parti üyeliği için gerekli niteliklere sahip olan
ları Partiye kabul etmeliyiz. Gerekli niteliklere sahip olmayan ya 
da Partiye girmek istemeyenlerle de iyi çalışma ilişkileri sür
düııııeli ve bizimle olan çalışmalarında onlara yol gösteııııeliyiz. 
b. Çok sayıda aydını kazanma siyaseti11i uygularken kuşkusuz. 
düşma11 ve burjuva siyasi partileri tarafı11dan göı1derileı1 uıı
surlarııı içimize sızmasına meydan veıı11emek için büyük dikkat 
gösteı ıııeli ve öbür dürüst olmayan unsurları da keııdimizden 
uzak tutmalıyız. Bu tür unsurları uzak tutmada çok titiz ol-

• • 

malıyız. Onccden Partimize, orduya ya da lıükümet orgaıılarına 
siıısice sızmış olaı1lar kararlılıkla, ama kesin kaıııtlara dayaı1arak 
ve dikkatli bir şekilde ayıklaı1malıdır. Aı1cak bunu y�ıparkeıı . 
esas olarak düıiist ve yararlı aydınlardan kuşkulanmamalı ve 
suçsuz kişilerin karşı-devrimciler tarafındaı1 haksız yere ith;ırn 
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edilmesine karşı tam bir uyanıklık göstenneliyiz. 
c.  Esas olarak dürüst ve yararlı olan aydınlara uygun görevler 
veııııeli ve anlan ciddi bir siyasi eğitime tabi tutmalı ve onlara 
yol gösteııııeliyiz. Böylece. uzun mücadele yolunda, giderek za
aflarının üstesinden gelebilmelerini, dünya görüşlerini dev
rimcileştirebilmelerini. kitlelerle bütünleşebilmelerini, eski Parti 
üyeleriyle ve kadrolarla. Partinin işçi ve köylü olan üyeleriyle 
kaynaşabilmelerini sağlamalıyız. 
d. Çalışmalarımıza aydınlan da katmak gerektiğini. bunların ka
tılmasına karşı çıkan kadrolara ve özellikle ordumuzun esas kuv
vetlerindeki bazı kadrolara kavratmalıyız. Aynı zamanda da işçi 
ve köylü kadroları, çok çalışıp kültür düzeylerini yükseltmeleri 
için teşvik etmeliyiz. Böylelikle işçi ve köylü kadrolar, aynı za
manda birer aydın olurlarken, aydınlar da birer işçi ve köylü ha
line geleceklerdir. 
e. Yukarıda belirtilen ilkeler, esas olarak. Guomindang böl
gelerinde ve Japon işgali altındaki bölgelerde de geçerlidir. An
cak bu bölgelerde. Parti örgütünün daha da sağlamlaşması arrıa
cıyla. aydınların Partiye kabulünde dürüstlük derecelerine daha 
fazla dikkat gösterilmesi gerekir. Bize sempati duyan çok sayıda 
Partili olmayan aydınla uygun ilişkileri sürdüımeli ve onları Ja
ponya'ya karşı direnme ve ,demokrasi uğruna verilen büyük mü
cadele içinde. kültür hareketi ve birleşik cephe çalışması içinde 
örgütlemeliyiz. 

4. Bütün Partili yoldaşlar. devrimde zafere ulaşabilmenin önemli 
bir öı1koşulunuı1. aydınlara karşı doğru bir siyaset izlemek olduğunu 
kavramal ıdırlar. Birçok yerel Parti örgütünün ve ordu biriminin, Top
rak Devrimi sırasında aydınlara karşı takınmış olduğu hatalı tutum yi
nelenmemelidir, proletarya bugünkü aydınların yardımı olmaksızın 
kendi aydınlarını yetiştiremez. Merkez Komitesi. her kademedeki Par
ti komitelerinin ve bütü11 Partili yoldaşların bu konu üzerinde ciddi bir 
şekilde duracaklarını umut etmektedir. 
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ÇİN DEVRİMİ VE ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ* 

Aralık 1 939 

1 .  BÖLÜM 

ÇIN TOPLUMU 

1. Çin Milleti 
Çin, dünyanın en geniş ülkelerinden biridir. toprakları aşağı yukarı 

Avrupa kıta<;ı kadardır. Bu büyük ülkede. bize yiyecek ve giyecek sağ
layan verimli geniş topraklar; bir uçtan bir uca uzanan sıradağlarda bü
yük oııııanlar ve zengin maden yatakları; su yolu ulaşımını ve su
lamayı mümkün kılan uıııaklar ve göller, denizaşırı ülkelerle bağlantı 
kuııııayı kolaylaştıran uzun bir kıyı çizgisi vardır. Eski çağlardan beri 
atalarımız bu geniş topraklarda çalışmış. yaşamış ve çoğalmışlardır. 

Çin'in kuzeydoğuda, kuzeybatıda ve kısmen batıda Sovyetler Bir
liği ile: kuzeyde Moğolistan Halk Cumhuriyeti ile: güneybatıda ve kıs
men batıda Afganistan. Hindistan, Butan ve Nepal ile: güneyde Buııııa 
ve Çinhindi ile ve doğuda Kore ile s1111rları vardır. Japonya ve Fi
lipinler ile de yakın komşudur. Çin'in coğrafi konumunun Çin halk 
devrimi için hem yararları hem de sakıncaları vardır. Sovyetler Bir
liği'ı1e komşu olmanın. Avrupa ve Amerika'daki belli-başlı emperyalist 

• Çin Devrimi ve Çin Komünist Partisi, Mao Zedung Yl>ldaşın 1939 kışında Yenan'da 
öbür yoldaşlarla birlikte hazırladığı bir ders kitabıdır. Birinci bölüm olan «Çin Top
lumu>•, yoldaşlar tarafından hazırlarunış ve Mao Zed\Ulg yoldaş tarafından gözden ge
çirilerek düzeltilmiştir. İkinci bölüm olan «Çin Devrimi>•, bizzat Mao Zedung yoldaş ta
rafından yazılmıştır. «Pani lnşası>•nı kapsaması düşünülen başka bir bölüm ise bu bölüm 
üzerinde çalışan yoldaşlan:a tamamlanmadan bırakılnıışıır. Yayımlanan iki bölüm, özel
likle İkinci Bölüm, Çin Koıııünisı Panisi içinde ve Çin halkı arasında önemli bir eğitici 
rol oynamışıır. Mao Zedııng yoldaşın İkinci Bölümde Yeni Demokrasi ü?-erine onaya 
koyduğu görüşler, 1940 yılının Ocak ayında yazdığı «Yeni Dcıııokrasi Üzerine» adlı 
eserinde öneıııli ölçüde geliştirilmiştir. 
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ülkelerden oldukça uzak olmaı1111 ve birçok sömürge ve yan-sömürge 
ülke tarafından çevrili bulunmanın yararlan vardır. Çin'deki bütün mil
liyetlerin varlığ1111 ve Çin halk devrimini sürekli olar.ık tehdit eden Ja-• 

pon emperyalizmini11 coğrafi yakınlığı ise bir sakınca oluşturur. 
Çin'in 450 milyon nüfusu vardır; bu toplam dünya nüfusunun dört

te birine yakındır. Nüfusun onda dokuzundan fazlası Han mil
liyetindendir. Bundan başka, uzun bir geçmişe ve farklı kültürel ge
lişme düzeylerine sahip olan çok sayıda azınlık milliyetleri de vardır: 
bunlara Moğol, Huy. Tibet, Uygur, Miao, Yi. Çuang, Çungcia ve Kore 
milliyetleri dahildir. Görüldüğü gibi Çin, birçok mil liyetten oluşan 
çok büyük nüfusa sahip bir ülkedir. 

Çin halkı (burada esa<> olarak Hanları kastediyoruz) dünyadaki bir
çok milletle ay111 çizgide gelişti: bin lerce yıl sınıfsız ilkel topluluklar 
halinde yaşadı. Bu ilkel toplulukların yıkılmasından ve il.kin köleci, 
soııra da feodal toplum şekliııdeki sınıflı topluma geçilmesinden bu 
yana 4 bin yıl geçli. Çin uygurlığının bütü11 tarihi boyunca tanının ve 
zanaaıın yüksek bir gelişme düzeyinde olduğu bilinen bir gerçektir. 
Birçok büyük düşünür, bilgiı1. mucit, devlet adamı. asker. edebiyatçı 
ve sanatçı yetişmiş: zeııgin bir klasik eserler hazinesi meydana gel
miştir. Pusula çok zamaı1 önce Çin'de icat edildi. 1 Kağıt yapma sanalı 
bundan 1 800 yıl öııce keşt.edildi.2 

Taş baskı tekniği 1 300 yıl öııce3, döküm harf tekniği ise 800 yıl 
öncc4 ke;f�dildi. Çiııliler. Avrupalılardan önce barutu kullanmayı öğ
rendiler. Görüldüğü gibi Çiı1. dünyaııın en eski uygarlıklarından bi-

1 .  Pusulanın ical cılilııll!siylc ilgili ı>larak Lu Puvey'in Alnıanok'ında nııknalıs taşının 
n13nycıik ·gücünden MO 3 .  yüzyılıla söz ediliyordu. MS 1 .  yüzyılın başlarınıla n1a
lel)alisı filozof Vang Çung. lıııı Heııg'in ıle nııknaııs taşının gü11eyi gösterdiğine işaret 
cdiyıırdu, hu ıla daha o zan1anlar n1anyeıik kuıuı>laşnıanın bilindiğini gösıcıir. 1 2. yüz
yılın başlarında yazıln11ş olan gezi n<>lları. pusulanın daha o zan1anlar Çinli denizciler 
:ırasınıla yaygın bir �eki ide kullanılılığını gösteriy<>r. 
2 .  Güney ilan llancdanının (MS 25-220) hadım ağalarından olan Zay Lun'un ağaç ka
bukl3rı, kenevir. paçavralar ve eskin1iş balık ağlarından kağıt yaptığı tarihi belgelerden 
aıtlaşıl111 1şlır. MS 1 05'ıe (ln1paralor llıJ 'J'i'nin ikı idarı111n son yılı) Zay Lun, icadını iı11-
paraıora sundu ve hemc'fl arılından bitki elyafından kağıt yapma usulü giderek Çin'de 
yayıldı. 
3.  Taş baskı. MS 600'ıle Suy 11ancdanı 7.an1anında icaı cdiln1 işıir. 
4. Diikün1 hartlcri. 1 04 1 ve 1 048 arasınıla Sung 11anedanı zaı11anında Pi Şcng tarafından 
icaı cdilınişıi. 
5 .  Barutun 9. yüzy ılda Çin'de icat edildiği ve 1 1 . yüzyılda lop alışı için kullanıldığı söy
lenir. 
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ridir; 4 bin yıla yakın yazılı tarihi vardır. 
Bütün dünyada Çin milleti sadece çalışkanlığı ve dayanıklılığı ile 

değil, aynı zamanda ateşli özgürlük aşkı ve zengin devrimci ge
lenekleri ile de tanınır. Örneğin, Han halkının tarilıi. Çiıılilerin hiçbir 
z.aman zorba yöııelimlere boyun eğmediği ve daima bunları yıkmak ya 
da değiştirmek için devrimci yollara başvurduğunu gösterir. Binlerce 
yıllık Han tarihi. toprak ağalarınııı ve soyluların karanlık yönetimine 
karşı yüzlerce köylü ayaklanması ile doludur. Hanedan de
ğişikl ikleriniı1 çoğu bu gibi köylü ayaklanmalarının sonucu olmuştur. 
Bütün Çiı1 milliyetleri. daima yabancı lıfilcimiyetinc karşı direnmiş. bu 
hfilcimiyeti yıkmak için ayaklaıımışlardır. Çin milliyetleri eşitlik temeli 
üzerinde kurulan birlikten yanadır ve bir milliyetin öbürünü ezmesine 
karşıdır. Binlerce yıllık yazılı tarihi boyunca. Çiı1 milleti, birçok milli 
kahraman ve devrimci öııder yetiştiııııişlir. Görüldüğü gibi Çin milleti 
şanlı bir devrimci geleneğe ve parlak bir tarihi m_irasa sahiptir. 

2. F�ki Feodal Toplum 
Çi11, büyük bir millet ve büyük bir nüfusa. uzuı1 bir tarihe. zengi11 

bir devrimci geleneğe ve kusursuz bir tarihi mirasa sahip olan geniş 
bir ülke olduğu halde, köleci toplumdan feodal topluma geçişten soııra 
Çin'in ekonomik. siyasi ve kültürel gelişimi uzun bir süre ağır yü
rümüştür. Çu ve Çin Hanedaıılan ile başlayan bu feodal toplum, 3 bi11 
yıl kadar sürmüştür. 

Çin'iı1 feodal çağının ekonomi ve siyasi sistemiııin başlıca özel
likleri şunlardır: 

1 .  Keııdi keııdine yeterli doğal ekonomi hfilcimdi. Köylüler sadece 
tarım ürünleriııi değil, aynı z.amanda keııdilerine gerekli olan el
saııatları ürüıılerinin çoğuııu da kendileri üretirlerdi. Toprak.ağaları ve 
soylular da. köylülerden toprak raııtı olarak gasp ettiklerini değişim 
içiıı değil. esas olarak kendi özel kullanımları içiıı harcıyorlardı. Za
maııla değişim geliştiyse de ekonominin bütününde belirleyici bir rol 
oynamamıştır. 

2. Toprak ağaları. soylular ve imparatordan meydana gele11 feodal 
hfilcim sınıf. toprağı11 çoğuna sallipti. köylüler ise çok az bir toprağa 
sahiptiler ya da hiç toprakları yoktu. Köylüler, toprak ağalarının. soy-
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lulann ve imparatorluk ailesinin topraklarını kendi lanın araçtan ile iş
lerdi ve onlara özel kullanımlan için ürünün yüzde 40, 50, 60, 70, 80, 

hatta daha fazlasını verirlerdi. Aslında köylüler hfila serftiler. 
3. Bir yandan toprak ağalan, soylular ve imparatorluk ailesi köy

lülerden gasp ettikleri rant sayesinde yaşamlarını sürdürürken; öbür 
yandan toprak ağası devleti de, hükümet memurları güruhunu ve özel
likle köylülerin bastırılması için kullanılan bir orduyu beslemek üzere 
köylülerden haraç ve vergi alıyor ve angaryaya başvuruyordu. 

4. Feodal toprak ağası devleti, feodal sömürü sistemini koruyan ik
tidar organıydı. Feodal devlet, Çin Hanedanından önceki dönemde 
düşman prensliklere bölünmüştü. llk Çin imparatorunun Çin'i bir
leştiııııesinden sonra bazı feodal ayrılıklar kalmasına karşın, feodal 
devlet otokratik (despotik) ve merkezi bir hale geldi. İmparator, feodal 
devlette mutlak otoriteye sahipti; silahlı kuvvetlere, mahkemelere, ha
zineye ve ülkenin her yerindeki devlet zahire ambarlarına memurları 
atar ve bütün feodal hakimiyet sisteminin temel direği olan toprak sa
hibi eşrafa dayanırdı. 

İşte Çinli köylüler. böyle bir feodal ekonomik sömürü ve siyasi 
ba5kı altında, yüzyıllar boyunca açlık ve sefalet içinde köle gibi ya
şadılar. Feodalizmin boyunduruğu altında kişi özgürlüğüne sahip de
ğillerdi. Toprak ağasının onlara kötü davranmaya, onları dövmeye, 
hatta isterse öldürmeye hakkı vardı ve köylülerin hiçbir siyasi hakkı 
yoktu. Amansız toprak ağası sömürüsü ve baskısı sonucu köylülerin 
büyük bir yoksulluğa ve geriliğe mahkum olması, Çin toplumun bir
kaç bin yıl aynı sosyo-ekonomik gelişme aşamasında kalmasının te
mel nedenidir. 

Feodal toplumda başçelişme köylülük ile toprakağası sınıfı ara
sındaydı. 

Köylüler ve zanaatkarlar bu toplumun zenginliğini ve kültürünü 
yaratan başlıca sınıflardı. 

Amansız ekonomik sömürü ve siyasi baskı, Çin köylülerinin, top
rak ağası hakimiyetine karşı sayısız ayaklanmalarına yol açtı. Küçüklü 
büyüklü yüzlerce ayaklanma oldu ve bunların hepsi de köylü isyanları 
ya da devrimci köylü savaşlarıydı. örneğin, Çin Hanedanı zamanında 
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Çen Şeng, Vu Guang, S iang Yu ve Liu Bang6 ayaklanmaları; Han Ha
nedanı zamanında Sin Şi, Pinglin, Kızıl Kaşlar, Tunç Atlar7 ve San 
Sanklar8 ayaklanmaları; Suy Hanedanı zamanında Li Mi ve Du Ci
ende9 ayaklanmaları; Tang Hanedanı :zamanında Vang Sience ve Hu
nag Çao10 ayaklanmaları; Sung Hanedanı zamanında Sung Ciang ve 
Fang La 1 1  ayaklanmaları; Yuan Hanedanı zamanında Çu Yuancang 1 2  

ayaklanması; Ming Hanedanı zamanında Li Zuçeng13 ayaklanması ve 
Çing Hanedanı zamanında Tayping ilahi Krallığı Savaşı diye bilinen 
ayaklanma. Çin tarihindeki kadar geniş çapta köylü ayaklanmaları ve 
köylü savaşları hiçbir yerde görülmemiştir. Köylülerin sınıf mü
cadeleleri, köylü ayaklanmaları ve köylü savaşları Çin feodal top
lumunun tarihi gelişmesinin gerçek itici gücü olmuştur. Çünkü her 

6. Çeng Şeng, Vu Guang, Siang Yu ve Liu Bang, Çin Hanedanı zamanındaki ilk köylü 
ayaklanmasının önderleriydi. MÖ 209'da bir sınır karakolunda garnizon görevini dev
ralmak üzere yola çıkan 900 yeni askerin arasında olan Çeng Şeng ve Vu Guanhg, Çi Si
en ilinde (şimdi Anvey Eyaleti'nin Susien i linde) Çin Hanedanının gaddar yönetimine 
karşı bir isyan düzenlediler. Bütün ülke çapındaki bu silahlı ayaklanmaya en etkili bi
çimde katılanlar Siang Yu ve Liu Bang idi. Siang Yu'nun ordusu Çin'in esas kuv
vetlerini dağıttı. Liu Bang'ın birlikleri de Çin'in başkentini ele geçirdi. Bundan sonra Liu 
Dang ile Siang Yu arasında olan mücadelede Liu Bang, Siang Yu'yu yendi ve ifan Ha
nedanını kurdu. 
7 Sin Şi, Pinglin. Kızıl Kaşlar ve Tunç Atlar, Batı Han Hanedanının son yıllarında köy
lülerin huzursuzluğı.onun çok yaygın olduğu sırada, köylü ayaklanmalanna verilen isim
lerdir. MS 8'de Vang Mang, iktidardaki hanedanı devirdi ve köylülerin huzursuzluğunu 
gidemıek için birkaç refomı yaptı. Ancak Sin Şi (şimdi Hupey'deki Cingşan ilinde) ve 
Pinglin'dcki (şimdi llupey'deki Suysien ilinde) açlıktan kınlan kitleler isyan ederek 
ayaklandılar. Tunç Atlar ve Kızıl Kaşlar, Vang Mang'ın iktidanna karşı şimdiki merkezi 
Hubey ve merkezi Şandung Eyaletlerinde ayaklanan köylü kuvvetlerine verilen isimdir. 
Köylü kuvvetl.:rinin en büyüğü olan Kızıl Kaşlar, askerleri kaşlannı bu renge bo
yadıklan için bu adı almışlardır. 
8. San Sanklar, MS 184'te ayaklanan ve isimlerini giydikleri başlıklardan alan bir köylü 
kuvvetidir. 
9. Li Mi ve Du Cien de, 7. yüzyıl başında Suy Hanedanına karşı Henan ve Hopey'de gi
rişilen büyük köylü ayaklanmalarının önderleri idi. 
10. Vang Siençi, MS 874'te_Şandung'da bir ayaklanma düzenledi. Ertesi yıl Huang Çao 
da onu desteklemek için bir ayaklanma örgütledi. 
1 1 .  Sung Ciang ve Fang La, 1 2. yüzyıl başlanndaki köylü ııyaklanmalannın ünlü ön
derleri idi; Sung Ciang, Şandung, Hopey, Honan ve Ciangsu arasındaki sınırlarda fa
aliyet gösterirken, Fang La da Çeciang ve Anvey'de faaliyetteydi. 
12. 1351 'de ülkenin her tarafındaki halk, Yuan (Moğol) Hanedanına karşı ayaklandı. 
!352'de Çu Yuancang, Guo Zusing yönetimindeki isyan kuvvetlerine katıldı ve Guo Zu
sing'in ölümü üzerine koıııutan oldu. Nihayet 1 368'de halkın hücumlan karşısında sar
sıhnakta olan Moğol Hanedanının iktidannı deviııııeyi başardı ve Ming Hanedanını kurdu. 
1 3. Kuzey Şensi'de Miçih'in bir yerlisi olan Kral Çııang (gö7ii kara kral) adı ile bilinen 
Li Zuceng, Ming Hanedanının devrilmesine neden olan bir köylü ayaklanmasının ön 
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önemli köylü ayaklanması ve köylü savaşı .  zamanın feodal rejimine 
bir darbe indiııııiş ve böylece bir ölçüye kadar toplumsal üretici güç
lerin gelişmesini sağlamıştır. Buna karşın. o günlerde köylü ayak
lanmaları ve köylü savaşları, proletaryanın ve Komünist Partisinin bu
gün sağladığı doğru önderlikten yoksundular. Bunun nedeni, yeni üre
tici güçlerin. yeni üretim ilişkilerinin, yeni sınıf güçlerinin ve ileri bir 
siyasi partinin var olmamasıydı. Her köylü devrimi başarısızlığa uğ
radı ve köylülük, değişmez bir şekilde toprak ağalan ve soylular ta
rafından ya devrim sırasında ya da sonra hanedanın değişmesini sağ
lamak için bir araç olarak kullanıldı; bu yüzden her büyük devrimci 
köylü mücadelesinden sonra bazı toplumsal ilerlemeler olduysa da, fe
odal ekonomik ilişkiler ve siyasi sistem esas olarak aynı kaldı. 

Farklı türden bir değişme ancak son yüzyılda meydana gelmiştir. 

3. Bugünkü Sömürge, 
Yarı-sömürge Ve Yarı-feodal Toplum 

Yukarıda açıklandığı gibi. Çin toplumu 3 bin yıl feodal bir toplum 
olarak kalmıştır. Bugün de tamamen ı·eodal midir? Hayır. Çiı1 de
ğişmiştir. 1 840 Afyon Savaşı'ndan sonra Çin giderek yarı-sömürge, 
yan-feodal bir toplum haline gelmiştir. Japon emperyal isıleriı1in si
lahlı saldırılarını başlattıkları 18  Eylül 193 1 Olayı'ndan bu yaı1a Çin 
dalla da değişerek sömürge, yan-sömürge ve yan-ı·codal bir toplum 
haline gelmiştir. Şimdi bu değişim sürecini açıklayacağız. 

Yukarıda. <<Eski Feodal Toplum>> adlı kısımda açıklandığı gibi, 
Çin feodal toplumu 3 bin yıl kadar sürmüştür. 19. yüzyılın ortasına. 
yani yabancı kapitalizmin giııııesine kadar. Çin toplumuııda büyük bir 
değişiklik olmamıştır. 

deriydi. Ayaklanma önce 16211'de Kuzey Şensi"de başladı. Li, Kao Yiııgsiang ön
derliğindeki kuvveılere kaııldı ve Honan, Anvey ve yine Şensi üzerine sefer yaptı. 
Kao'nun 1 636'da ölünıünden sonra l,i, Kral Çuaııg adını alarak onun yerine geçli ve 
Şensi. Sicuan, 11onan ve Hupey Eyaletlerinin içinde ve dışında seferler düzenledi. Ni
hayet. inıparatorluk başkenti olan Pekin'i 1644'te ele geçirdi, bunun üzerine son Ming 
imparaıoru intihar etti. Kitleler arasında yaydığı esas slogan. <<Kral Çuang'ı destekleyin 
ve tahıl vergisi ödenıeyin>>di. Erleri arasında disiplini kuvveılendiııııek için kullandığı 
başka bir slogan da şuydu: <<Her cinayet babamı öldüııııek, her iğfal ananıın ır7Jna geç
nıek deıııektir>>. Böylelikle kitlelerin desteğini kazandı ve onun ayaj(lannıası bütün ül
keyi saran köylü isyanlannın esas akımı haline geldi. O da, oldukça sağlarnlaşlınlmış üs 
bölgeleri kuııııaksızın oradan oraya dolaştığından, kendisine kaqı oıt�!r bir saldın için 
Çing birlikleri ile birleşen Ming generali Vu Sankuey tarafından mağlup edildi. 
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Çin'in feodal toplumu meta ekonomisine doğru geliştiği ve böylece 
içinde kapitalizmin tohumlarını taşıdığı için, Çin, yabancı kapitalizmin 
zorlaması olmasa bile giderek kendi kendine kapitalist bir toplum ha
line gelecekti. Yabancı kapitalizmin nüfuz etmesi bu süreci hız
landırdı. Çin'in toplumsal ekonomisinin çözülmesinde yabancı ka

pitalizm önemli bir rol oynadı; bir yandan Çin'in kendine yeterli doğal 
ekonomisini baltaladı ve hem şehirlerdeki hem de köy evlerindeki el 
sanattan sanayisini yıktı; öte yandan, il  ve ilçelerdeki meta eko
nomisinin gelişmesini hızlandırdı. 

Olayların bu şekilde gelişmesi, Çin'in feodal ekonomisinin ıe
melleriı1e yaptığı bu çözücü etkilerin dışında, Çin'de kapitalist üre
timi11 gelişmesi için belirli nesnel koşulların ve olanakların doğmasına 
yol açtı. Çünkü doğal ekonominin yıkılması, kapitalizm için bir meta 
pazarı yarattı, aynı zamanda çok sayıda köylünün ve zanaatkarın iflası, 

kapitalizme, emeğin bir meta olarak alınıp satılması olanağını sağladı. 
Aslıı1da. 60 yıl kadar önce. 19. yüzyılın ikinci yarısında yabancı 

kapitalizmin etkisi ile ve feodal ekonomik yapıdaki bazı çatlaklardan 
dolayı bazı tüccarlar. toprak ağalan ve bürokratlar modem saı1ayiye 
yatırım yapmaya başladılar. Buı1dan 40 yıl kadar önce. yüzyılın baş
larında, Çin'in milli kapitalizmi ileriye doğru ilk adımlarını attı. Sonra. 
20 yıl kadar önce, Biriı1ci Emperyalist Dünya Savaşı sırasında Çin 
milli sanayisi özellikle dokuma ve un değiııııenciliği alanlarıı1da ge
lişti; çünkü Avrupa ve Amerika'daki emperyalist ülkeler savaş ile uğ
raşıyorlardı ve Çin üzeri11deki baskılarını bir süre için azal tmışlardı. 

Milli kapitalizmin ortaya çıkışının ve gelişmesinin taril1i aynı za
manda Çin burjuvazisini11 ve proletaryasının doğuşunun ve ge
lişmesinin tarihidir. Nasıl ki, tüccarların, toprak ağalarının ve bü
rokratların bir kesimi Çiı1 burjuvazisinin m üjdecisiydiyse, ayı11 şekilde 
köylülerin ve zanaat işçilerinin bir kesimi de Çin proletaryasının müj
decisiydi. Çin burjuvazisi ve proletaryası, ayn birer toplumsal sınıf 
olarak, yeni doğmuş ve daha önce Çin tarihinde görülmemiş sı
nıflardır. Bunlar feodal topl umun bağrında gelişerek yeni toplumsal sı
nıflar olarak ortaya çıktılar. Bunlar Çin'in eski (feodal) toplumunun 
doğurduğu ikiz kardeşlerdir; hem birbirlerine bağlıdırlar, hem de bir
birleriyle uzlaşmazlar. Bununla beraber, Çiı1 proletaryası sadece Çin 
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milli burjuvazisi ile birlikte değil, fakat Çin'de doğrudan doğruya em
peryalistler tarafından yönetilen işletmelerle birlikte ortaya çıktı ve ge
lişti. Bundan dolayı Çin proletaryasının çok büyük bir kesimi, Çin 
burjuvazisinden daha yaşlı ve daha tecrübelidir, dolayısıyla daha bü
yük ve daha geniş tabana sahip olan bir toplumsal güçtür. 

Bununla beraber kapitalizmin ortaya çıkması ve gelişmesi, 
Çin'deki emperyalist müdahaleden bu yana meydana gelen de
ğişikliğin sadece bir yönüdür. Bu değişikliğin, kapitalizmle birlikte 
gelişen ve onu engelleyen bir yönü daha vardır. Emperyalizmin, Çin 
kapitalizminin gelişmesini durduııııak için Çin'in feodal güçleri ile iş
birliği etmesi. 

Çin'i istila etmekte olan emperyalist devletin amacı hiç de feodal 
Çin'i kapitalist bir Çin haline getiııııek değildir. Tam tersine amaçları, 
Çin'i kendiyarı-sömürgeleri ya da sömürgeleri haline getiııııeklir. 

Bu konuda, Çin'in giderek bir yarı-sömürge ve sömürge haline ge
lebilmesi için emperyalist devletler, askeri, siyasi, ekonomik ve kül
türel baskı yollahna başvurmuşlardır ve başvuııııaktadırlar. Bu baskı 
yolları şunlardır: 

( 1 )  Emperyalist devletler, Çin'e karşı pek çok saldın savaşlarına gi
rişmişlerdir. örneğin, 1 840'ta İngiltere tarafından başlatılan Afyon Sa
vaşı, 1 857'de İngiliz ve Fransız müttefik kuvvetleri tarafından baş
latılan savaş 14

, 1884 Çin-Fransız Savaşı 15 •  1894 Çiıı-Japon Savaşı ve 
1900'de sekiz devletin müttefık kuvvetleri tarafından başlatılan sa-

14. 1 856'dan 1 860'a kadar. ABD ve Çarlık Rusyası'nın da desteklediği lngiltere ve Fran
sa, Çin'e karşı ortak bir saldırı savaşı başlattı. O zamanlar Çing llanedanının hükümeti 
bütün kuvvetlerini Tayping Dahi Krallığının köylü devrimini bastıı ıııaya hasrediyor ve 
yabancı saldırganlara karşı pasif bir direnme siyaseti uyguluyordu. İngiliz-Fransız kuv
vetleri Kanton, Tienzin ve Pekin gibi büyük şehirleri işgal etti ve Pekin'deki Yuan Ming 
Yuan Sarayını yağmaladı, yakıp yıktı ve Çing hükümetini, Tienzin ve Pekin an
laşmalannı imzalamak zorunda bıraktı. Anlaşmaların esas noktalan Tienzin. Nevçang, 
Tengçov, Tayvan Tamsuy, Çaocov, Çiungcov. Niancing, Cinciang, Ciuciang ve Han
kov'un açık liman olmasını sağlıyor ve özel ayrıcalıklara sahip yabancıları seyahat, mis
yonerlik faaliyetlerinde bulunma ve Çin'in ıııııak ve göllerinde serbestçe seyrelme hakkı 
tanıyordu. Bu andan itibaren. yabancı saldın kuvvetleri Çin'in bütün kıyı illerine da
ğıldılar ve limanların gerisindeki topraklara kadar sızdılar. 
15 .  1 882-83'te Fransız saldırganları Çinhindi'nin kuzey kısmını istila eltiler. 1 884-85'te 
saldın savaşlarını Çin'in Guangsi. Tayvan, Fucien ve Çeciang Eyaletlerinde de yaydılar. 
Bu savaşta kazanılan zafere karşın, yozlaşmış olan Çing hükümeti yüz kızartıcı Tienzin 
anlaşmasını imzaladı. 
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vaş. 16  Çin'i savaşta yendikten sonra, Çin korumasındaki bazı komşu 
ülkeleri işgal etmekle kalmamışlar, aynı zamanda Çin topraklarının bir 
kısmını da zapt etmiş ya da <<kiralamışlardır>>. örneğin, Japonya Tay
van'ı ve Pengu Adalarını işgal etti ve Luşun limanını <<kiraladı>>, İn
giltere Hongkong'u zapt etti ve Fransa Guangçovvan'ı <<kiraladı>>. Bu 
toprakları ilhak etmekle kalmadılar, büyük ölçüde tazminat da aldılar. 
Böylece Çin'in büyük feodal imparatorluğuna ağır darbeler indirilmiş ol
du. 

2. Emperyalist devletler, Çin'i, kendilerine kara ve deniz üsleri kur
ma hakkını veren ve Çin'de kendi konsolosluklarına yargılama ay
ncalığı tanıyan sayısız eşit olmayan antlaşmalar imzalamaya zor
ladılar17 ve bütün ülkeyi emperyalist etki alanlarına ayırdılar. 1 8 

3. Bu eşit olmayan antlaşmalarla, emperyalist devletler, Çin'deki 
bütün önemli ticaret limanlarını denetimleri altına aldılar ve bu li
manların çoğunda bazı yerleri kendi doğrudan yönelimleri altındaki 
ayncalıklı bölgeler haline getirdiler. 1 9  Aynca Çin'in gümrüğünü, dış 
ticaretini ve ulaşımını (deniz, kara, uıııak, göl ve hava) denetimleri al
tına aldılar. Böylece, mallarını Çin'e yığma, onu kendi sanayi ürünleri 

16. 1900'de, Çin halkının saldırıya karşı yarattığı Yi Ho Tuan Hareketini bastırmak için 
sekiz emperyalist ülke, lngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Çarlık 
Rusyası, Japonya. İtalya ve Avusturya ortak bir kuvvet gönderdiler. Çin halkı kah
ramanca direndi. Bu sekiz devletin müttefik kuvvetleri Taku'yu ele geçirdi ve Tienzin 
ile Pekin'i istila etti. 1901 'de Çing hükümeti Sekiz Emperyalist Devletle anlaşmaya var
dı; anlaşmanın esaslarına göre Çin, bu devletlere savaş tazminatı olarak 450 milyon gü
müş ıael gibi büyük bir para ödeyecek ve Pekin ile Pekin'den Ticnzin ve Şanhaykııan'a 
kadar olan bölgelerde birliklerini yerleşıiııııeleri için özel ayrıcalık tanıyacaktı. 
17. Konsolosluklann yargılama hakkı, emperyalist devletlerin, eski Çin hükümetlerini 
imzalamaya zorladığı eşit olmayan anlaşmalarla sağlanan özel ayncalıklardan biriydi. 
Bu anlaşmalar. 1 843'te Humen'de (Boguel) Çin-lngiliz Nancing Antlaşmasına ek olarak 
imzalanan anlaşma ve 1 844'ıe Vanghia'da imzalanan Çin-An1erikan anlaşması idi. Bu 
ayrıcalıktan yararlanan hemangi bir ülkenin vatandaşı. sulh ya da ağır ceza ile ilgili bir 
davada sanık olduğunda Çin mahkeıııeleri tarafından değil de kendi ülkesinin konsolosu 
tarafından yargılanmaktaydı. 
1 8. Etki alanlan. Çin'e karşı saldırıda bulunan emperyalist devletlerin 19. yüzyılın so
nunda Çin'de kendilerine ayırdıkları değişik bölgelerdi. Bu devletlerden her biri kendi 
ekonoıııik ve askeri etkileri altına giren bölgeleri ayırdı . Böylelikle, Yangze Vadisinin 
orta ve güney eyaletleri lngiliz; Yunnan, Guangdung ve Guangsi Fransız; Şandung, Al
man; Fucien Japon; ve üç kuzeydoğu eyaleti (şinıdiki Liaoning, Cilin ve Heylungciang 
Eyaletleri) Çarlık Rusyası'nın etki alanı olı1rak ayrılmıştı. 1905 Rus-Japoıı Savaşı'ndan 
sonra üç kuzeydoğu eyaletinin güney kısımlan Japon hakimiyetine geçti. 
1 9. Yabancılara verilen ayncalık.lar, emperyalist devletlerin Çing hükümetini bu li
manları açmaya zorlamasından soora açık liman haline getirilen yerlerde ele geçirdikleri 
bölgelerdi. Bu sözüm ona ayncalık.larla Çin yasa ve yönetiminden tamamen bağımsız 
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için bir pazar haline getiııııe ve aynı zamanda Çin tarım ını kendi em
peryalist ihtiyaçlarına göre yönlendiı ıııe olanağını ellerine geçirdiler. 

4. Emperyalist devleUer, Çin'in hammaddelerinden ve ucuz eme
ğinden yerinde yararlanmak amacıyla Çin'de pek çok ağır ve hafif sa
nayi girişimini işletmekle ve böylelikle, Çin'in milli sanayisi üzerinde 
ekonomik baskı yaparak üretici güçlerin gelişmesini önlçmektedirler. 

5. Emperyalist devletler, Çin hükümetini borçlandırarak ve Çin'de 
bankalar kurarak Çin'in bankacılığıııı ve maliyesini tekelleri altına al
dılar. Böylelikle sadece meta rekabeti alanında, Çiıı'in milli ka
pitalizmini ezmekle kalmadılar. aynı zamanda bankacılığını ve ma
liyesini de denetimlerine aldılar. 

6. Emperyalist devletler, ticaret limanlarından en ücra iç bölgelere 
varıncaya kadar. Çin'iı1 bir ucuı1dan öbür ucuna, bir komprador ve te
feci-tüccar sömürü ağı kurdular. Çin köylü kitleleri ve halkın öbür ke
simleri üzerindeki sömürüleriııi kolaylaştıııııak için keııdilerine hizmet 
eden bir komprador ve tefeci-tüccar sınıfı yarattılar. 

7. Emperyalist devletler. komprador sınıfı kadar feodal toprak ağa-
, 

sı sınıfını da Çin'deki hakimiyetlerinin temel direği haliı1e getirdiler. 
Emperyalizm <<ilkönce, keı1dinden önceki toplumsal yapının hakim ta
bakasıyla. yani feodal ağalar. ticaret burjuvazisi ve tefeci bıırjuvaiisi 
ile halkın çoğunluğuna karşı ittifak yapar. Emperyalizmi11 her yerde, 
keı1di gerici müttefikleri11in varlığının temeli olan bütüı1 kapitalizm 
öncesi sömürü b�imlerjı1i (özellikle köylerde) korumaya ve devam et
tiııııeye çalışır>>. 0 << . . .  bütün mali ve askeri gücü ile emperyalizm, 
Çin'de feodal kalıı1tı ları ve buııların bütün bürokratik-militarist üst
yapısını destekleyen, teşvik eden, geliştiren ve koruyan güçtür.>>2 1  

olan emperyalist bir sömürge ytinelin1i sistemi kurdular. Bu ayncalıklarla em
peryalistler, Çin'in feodal ve komprador rejimi üzerinde dolaylı ya da dolaysız siyasi ve 
ekonoıııik denetin1 kurdular. 1924-1927 Devrimi sırasında Çin Komünist Panisi ön
derliğindeki devrimci halk, bu ayncalıklan kaldım1ak için bir hareket başlattı ve Ocak 
1927'dc Hankov ve Ciuciang'daki İngiliz ayncalıklannı geri aldı. Buna ka�ın Çan Kay
şek devrime ihanet ettikten soora emperyalistler çeşitli ayncalıklan elde tutmaya devam 
ettiler. 
20. <<Sömürge ve Yan-Sömürge Ülkelerdeki Devrimci Hareket Üzerine Tezler», Ko
mintem 6. Kongresi tarafından kabul edilmiştir. Kon1intem 6. Kongresi'nin sten<> tu
tanaktan, Sayı 6, Rus. bas., Moskova, 1929, s. 1 28 
2 1 .  J.V. Sıalin «Çin'de Devrim ve Koıııinter'nin Görevleri>>, Milli Denıokraıik Devrinı, 
Kayııak Yayınlan, İstanbul, 1992. 
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8. Emperyalist devletler, savaşağalarının kendi aralarında çar
pışmaya devam etmelerini sağlamak ve Çin halkını bastıııııak için ge
rici hükümeti geniş çapta silah ve bir sürü askeri danışmanla do
natmaktadır. 

9. Bundan başka emperyalist devletler, Çin halkının zihnini ze
hirleme çabalarını bir an bile bırakmamışlardır. Bu, onların kültürel 
saldın siyasetidir. Ve bu. misyonerlerin çalışmalarıyla hastane ve 
okullar inşa etmekle, gazeteler yayım lamakla ve Çinli öğrencileri dış 
ülkelerde okumaya ikna etmekle yapılır. Hedefleri, kendilerine hizmet 
edecek ve halkı aldatacak aydınlar yetiştiııııektir. 

l O. l 8 Eylül 193 1 'den bu yana Japon emperyalizminin Çin'i geniş 
çapta istilası. yan-söm ürge Çin'in büyük bir kısmını bir Japon sö
mürgesi haline getiı ıııiştir. 

Bu gerçekler, emperyalistlerin Çin'e giııııesinden sonra n!eydana 
gelen değişikliğin başka yönünü. yarı-feodal, yan-sömürge ve sö
mürge haline getirilen feodal Çin'in kanla lekelenmiş görünümünü or
taya koyar. 

Şu nokta açıktır ki, emperyalist devletler Çin'e saldırıları ile, bir 
yaııdan feodal toplumun çözülmesini ve kapitalist unsurların ge
lişmesini hızlanduıııış. böylelikle feodal bir toplumu yan-feodal bir 
toplum haliııe getiı ıııişlerdir: öbür yaııdan da. bağımsız bir ülkeyi yarı
sömürge ve sömürge bir ülke haline getirerek Çin'de kendi vahşi 
hakimiyetlerini kuı ıııuşlardır. 

Bu iki yönü bir arada incelediğimizde. Çin'in sömürge, yarı-siirnürge 
ve yarı-feodal toplumun şu özelliklere sahip olduğuııu görürüz: 

1) Feod.11 i'.aman ların keııdine yeterli doğal ekorıomisinin temelleri 
yıkılmıştır: ancak feodal sömürü sisteminin temeli olan. köylülerin 
topr.ık ağası sınıfı tar.ı(ından sömürülnıesi, hem olduğu gibi ko
runmuş. hem de bu sömürü. kompr.ıdor ve tefeci seı ıııayesinin sö
mürüsüne de sıkı sıkıya bağlı olduğundan, Çiıı'in toplumsal ve eko
ııOAıik hayatını açıkça hakimiyet altında tutmaya devam etmiştir. 

2) Milli kapitalizm belli ölçülerde gelişmiş ve Çin'iıı siyasi ve kül
türel hayat ında kayda değer bir rol oynamıştır, aııcak Çin'in toplumsal 
ekonomisiııiıı hakim biçimi haline gelmemiştir: çok zayıftır ve ço
ğunlukla, değişen ölçülerde yabancı emperyalizmle ve yerli fe-
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odalizmle ilişkileri vardır. 
3) İmparatorların ve soyluların zorba yönetimi yıkılmış ve onun 

yerini önce toprak ağası sınıfının savaş ağası-bürokrat yönetimi. sonra 
da toprak ağası sınıfının ve büyük burjuvazinin ortak diktatörlüğü al
mıştır. İşgal alundaki bölgelerde Japon emperyalizmi ve onun kuk
lalarının hakimiyeti vardır. 

4) Emperyalizm sadece Çin'in canalıcı önem taşıyan mali ve eko
nomik candamarlannı değil, aynı zamanda siyasi ve askeri gücünü de 
denetimi altında bulundunnaktadır. İşgal altındaki bölgelerde Japon 
emperyalizmi her şeyi elinde tutmaktadır. 

5) Çin'dc ekonomik. siyasi ve kültürel gelişme çok eşitsizdir, çün
kü Çin, birçok emperyalist devletin tamamen ya da kısmen hakimiyeti 
altında kalmıştır ve aslında uzun bir süredir bölünmüş durumdadır; 
topraklan da çok geniştir. 

6) Emperyalizmin ve feodalizmin geniş çaptaki istilasının bir so
nucu olarak. Çin halkı. özellikle de köylüler, açlık ve soğuk içinde ve 
siyasi haklardan yoksun olarak yaşamış, günden güne daha fazla yok
sullaştırılmış ve hatta çok büyük bir kısmı sadakaya muhtaç bir du
rumda bırakılmıştır. Çin halkı başka hiçbir yerde kolay rast
lanmayacak ölçüde sefalet içinde ve özgürlükten yoksun bir du
rumdadır. 

Çin'in sömürge, yan-sömürge ve yan-feodal toplumunun özel
likleri işte bunlardır. 

Bu durum esas olarak, Japon emperyalistleri ve öbür emperyalist 
güçler tarafından belirlenmiştir; yabancı emperyalizm ve yerli fe
odalizmin işbirliğinin bir sonucudur. 

Emperyalizm ile Çin milleti arasındaki çelişme ve feodalizmle ge
niş halk kitleleri arasındaki çelişme günümüzdeki Çin toplumunun te
mel çelişmeleridir. Elbette başka çelişmeler de vardır, örneğin bur
juvazi ile proletarya arasındaki çelişme ve gerici hakim sınıfların ken
di aralarındaki çelişmeler gibi. Ancak emperyalizmle Çin milleti ara
sıııdaki çelişme başçelişmedir. Bu çelişmeler ve bunların kes
kiııleşmesi, kaçınılmaz olarak, devrimci hareketlerin sürekli 
gelişmesine yol açacaktır. Bugünkü ve çağdaş Çin'dcki büyük dev
rimler, bu temel çelişmelere dayanarak doğmuş ve gelişmiştir. 
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il. BÖLÜM 

ÇIN DEVRiMi 

1. Son Yüz Yıldaki Devrimci Hareketler 
Emperyalizmin, Çin feodalizmiyle işbirliği halinde Çin'i bir yan

sömürge ve sömürge haline dönüştüııııesinin tarihi, aynı zamanda, Çin 
halkı tarafından emperyalizme ve onun uşaklarına karşı yürütülen mü
cadelenin tarihidir. Afyon Savaşı, Tayping İlahi Krallığ; Savaşı, Çin
Fransız Savaşı. Çin-Japon Savaşı, 1 898 Reform Hareketi, Yi Ho Tuan 
Hareketi, 19 l l Devrimi, 4 Mayıs Hareketi, 30 Mayıs Hareketi, Kuzey 
Zaferi, Toprak Devrimi Savaşı ve bugünkü Japonya'ya Karşı Direnme 
Savaşı, Çin halkının emperyalizme ve onun uşaklarına karşı verdiği 
mücadelelerde ortaya koyduğu boyun eğmez ruhun birer kanıtıdır. 

Son yü zyıl boyunca Çin halkının yürüttüğü amansız ve kah
ramanca mücadelelerden dolayı, emperyalizm Çin'e boyun eğ
dirememiştir, hiçbir zaman da eğdiremeyecektir. 

Japon emperyal izminin bütün kuvvetleriyle ülke çapında bir genel 
taaıı uza girişme�ine ve gizli ya da açık Vang Cingvey'ler gibi pek çok 
toprak ağası ve büyük burjuva unsurun düşmana teslim olmasına ya da 
teslim olmaya hazırlanmasına karşın, yiğit Çin halkı mutlaka sa
vaşmaya devam edecektir. Çin halkı Japon emperyalizmini Çin'den sü
rüp atmadıkça ve ülkenin tam bağımsızlığı kazanılmadıkça. bu kah
ramanca mücadele sona eııııeyecektir. 

Çin halkının milli devrimci mücadelesi 1840 Afyon Savaşı'ndan 
itibaren sayarsak yüz yıl, 19 l l Devrimi'nden itibaren sayarsak otuz yıl 
süren bir tarihe sahiptir. Bu mücadele ne gelişmesini tamamlamıştır, 
ne de görevlerini kayda değer başarılarla yerine getiıııı iştir; bu yüzden 
Çin halkı ve hepsinden de öte Komünist Partisi kararlı bir şekilde mü
cadeleye devam etme sorumluluğunu üstlenmelidir. 

Devrimin hedefleri nelerdir? Görevleri nelerdir? İtici güçleri ne
lerdir? Niteliği nedir? Uzun vadeli gelişme yönü nedir? Bunlar şimdi 
ele alacağıınız sorunları oluşturmaktadır. 
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2. Çin Devriminin Hedefleri 
Birinci bölümün üçüı1cü kısmıı1da yaptığımız tahlile göre. bu

güı1kü Çin toplumu. sömürge. yarı-sömürge ve yan-feodal bir top
lumdur. Ancak Çin toplumunun yapısını kavradığımızda Çin dev
riminin hedenerini. görevlerini, itici güçlerini. niteliğini ve uzun va
deli gelişme yönü ile gelecekte nereye varacağını anlayabiliriz. Bu 
yüzdeı1 Çin toplumunun tabiatı, yani Çin'in koşullan konusunda ber
rak bir kavrayışa sahip olmak, Çin devnminin bütün sorunlarının ber
rak bir şekilde kavranmasını sağlayacak a11ahtardır. 

Bugünkü Çin toplumunu11 yapısı sömürge, yarı-sömürge ve yan
feodal olduğuna göre, bu aşamada Çin devriminin başlıca hedefleri ya 
da başlıca düşmanları kimlerdir? 

Buı1lar emperyalizm ve feodalizm, emperyal ist ülkelerin burjuvazi 
ve ülkemizdeki toprak ağası sın ıfıdır. Çünkü halkımızı ezenler, bu
günkü Çin toplumunun ilerlemesine engel olanlar, esas olarak bun
lardır. Bu ikisi, Çin halkını ezmek için birbirleri ile suç ortaklığı ya
parlar ve emperyalizm. Çin halkının en başta gelen ve en azgın düş
manıdır. çüılkü emperyalizm tarafından uygulanan milli baskı en ağır 
olanıdır. 

Japonya'nın Çin'i silahlı istilasıı1dan sonra devri;.ni11 başdüşmanı. 
ister teslim olmuş olsunlar. ister teslim olmayı düşünsüı1ler. em
peryal izmle ittifak halinde olan bütün Çinli hainler ve gericiler ile Ja
pon emperyal izmidir. 

Emperyalist ba�kısıı1ın bir kurbanı olaı1 Çin burjuvazisi de. bir za
manlar 1 9 1 1 Devrimi gibi devrimci mücadelelere önderlik ett i ya da 
bu mücadelelerde başrol lerdeı1 birini oynadı. Kuzey Seferi ve bu
güı1kü Jap<.lı1ya'ya Karşı Direı1me Savaşı gibi devrimci mücadelelere 
de katıldı. Ancak, 1927'deı1 1 937'ye kadar geçen uzun sürede. Çin bur
juvazisiı1i11 üst tabaka.'iı. yani Guomiı1dang içindeki gerici kliği11 temsil 

• 

ettiği kesim emperyalizmle işbirliği yapt ı: toprak ağası sınıfı ile gerici 
bir itt ifak kurdu: ona yardın1 etmiş olaı1 dostlarına Komünist Par
tisiı1e. proletaryaya. köylülere ve küçük burjuvaziı1i11 diğer ke
simleriııe ilıaı1et etti: Çiıı devrimiııe ihanet etti ve onun yeı1ilgisiııe 
yol açtı. Bu yüzden. o zamaı1lar, devrimci l1alk ve devrimci siyasi par
ti (K<>müı1ist Partisi) bu burjuva unsurları devrimin hedefleriııdeı1 biri 
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olarak kabul etmek zorundaydı. Direnme Savaşı'nda Vang Cingvey ta
rafından temsil edilen büyük toprak ağası sınıfının ve büyük bur
juvazinin bir kesimi de ihanet etmiş ve düşmana sığınmıştır. Sonuç 
olarak, Japonya'ya karşı halk, milli çıkarlarımıza ihanet etmiş olan bu 
büyük burjuva unsurları devriminin hedeflerinden biri olarak kabul et
mek zorundadır. 

Görüldüğü gibi, Çin devriminin düşmanları çok güçlüdür. Sadece 
kuvvetli emperyalistleri ve kuvvetli feodal güçleri kapsamamakta, ay
nı zamanda bazen, halkı bastıııııak için emperyalistlerle ve feodal güç
lerle birleşen burjuva gericilerini de kapsamaktadır. Bu yüzden, dev
rimci Çin halkının düşmanlarının gücünü küçümsemek yanlıştır. 

Böyle düşmanlar karşısında Çin devrimi, uzun süreli ve amansız 
• 

olmak zorundadır. Böyle güçlü düşmanlar karşısında, ancak uzun bir 
süre içinde devrimci güçler inşa edilebilir ve ancak böylelikle bu düş
manları ezecek bir kuvvet haline getirilebilir. Çin devrimini bu derece 
amansızca bastıran düşmanlar karşısında devrimci güçler, kendilerini 
çelikleştirmedikçe ve büyük bir kararlılık gösteııııedikçe, bırakın düş
manın mevzilerini ele geçiııııeyi kendi mevzilerini bile koruyamazlar. 
Bu yüzden, Çin devriminin güçlerinin göz açıp kapayıncaya kadar inşa 
edilebileceğini ya da Çin'in devrimci mücadelesinin akşamdan sabaha 
:zafere ulaşabileceğini düşünmek yanlış olur. 

Böyle düşmanlar karşısında Çin devriminin esas araçları ya da bi
çimi, barışçı mücadele değil, silahlı mücadele olmak zorundadır. Çün
kü düşmanlarımız, Çin halkının barışçı bir şekilde hareket etmesini 
olanaksız kılmış ve onı.1 bütün siyasi özgürlüklerden ve demokratik 
haklarından yoksun bırakmışlardır. Stalin şöyle diyor: <<Çin'de silahlı 
devrim, silahlı karşı-devrimle savaşmaktadır. Bu, Çin devriminin ken
diııe özgü niteliklerinden ve üstünlüklerinden biridir.>>22 Bu ifade ta
mamen doğrudur. Dolayısıyla, silahlı mücadeleyi, devrimci savaşı, ge
rilla savaşını ve askeri çalışmayı küçümsemek yanlıştır. 

Böyle düşmanlar karşısında, devrimci üs bölgeleri sorunu ortaya 
çıkıyor. Çin'iıı kilit şehirleri kuvvetli emperyalistler ve onların gerici 
Çinli müttefikleri tarafından uzun süredir işgal altında bulunduğuna 

22. J. V. S.alin. Çin Devriminin Önündeki Olasılıklao>, Eserler, Cilı 8. İng. bas., FLPH. 
l\1oskova, 1954, s. 379 
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göre, devrimci safların, geri köyleri ileri köylere dönüştüııııeleri, köy
lük bölgelere saldırmak için şehirleri kullanmakta olan vahşi düş

manlarına karşı sağlamlaştırılmış üs bölgelerini devrimin büyük birer 
askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel kalesi haline getiııııeleri, böylece 
uzun süreli savaşla devrimin nihai zaferini yavaş yavaş ger
çekleştiı ıııeleri zorunludur. Eğer emperyalizm ve onun uşakları ile uz
laşmaya değil de savaşmaya kararlıysalar ve eğer güçlerini geliştiııııek 
ve çelikleştiııııek istiyorlarsa ve kendi güçleri yetersizken kuvvetli bir 
düşmanla kesin savaşlara giııııek isıemiyorlarsa, böyle yapmaları zo
runludur. lşte bu yüzden, Çin devriminde zafer ilk.önce köylük böl
gelerde kazanılabilir. Çünkü Çin'in ekonomik gelişmesi eşil değildir 
(ekonomisi birleşik bir kapitalist ekonomisi değildir); toprakları çok 
geniştir (bu da devrimci güçlere hareket serbestisi sağlar); karşı
devrimci kamp birleşmemiştir ve çelişmelerle doludur: devrimin temel 
gücü olan köylülerin mücadelesi, proletaryanın partisi olan Komünist 
Partisi önderliğinde yapılmaktadır. Öte yandan bu koşullar, devrimin 
inişli çıkışlı olmasına yol açar ve nihai zaferin uzun süreli ve zorlu bir 
mücadeleyle kazanılması görevini getirir. Öyleyse, devrimci üs böl
gelerindeki uzun süreli devrimci mücadelenin, esas olarak, Komünist 
Partisi önderliğindeki köylü gerilla savaşına dayandığı açıktır. Bu yüz
den, köylük bölgelerin devrimci üs bölgeleri olarak kullanılması zo
runluluğuı1u göz ardı etmek, köylüler arasında çetin mücadeleler ver
meyi ve gerilla savaşını göz ardı etmek yanlıştır. 

Buna karşılık, silahlı mücadeleye ağırlık veııııek, öteki mücadele 
biçimlerini ıerk etmek demek değildir; tam tersine, silahlı mücadele 
öteki mücadele biçimleriyle bir arada yürülülmezse başarıya ula
şamaz. Köylük bölgelerdeki üs bölgelerinde çalışmaya ağırlık veııııek 
demek, hala düşmanın hakimiyeti altında olan şehirlerde ve geniş köy
lük bölgelerdeki çalışmalarımızı terk etmek değildir; tam ıersine, şe
hirlerdeki ve diğer köylük bölgelerdeki çalışmalarımız olmazsa köy
lük bölgelerdeki üs bölgelerimizi soyutlanmış olur ve devrim ye
nilgiye uğrar. Ayrıca devrimin nihai hedefi. şehirlerin, yani düşmanın 
esas üslerini11 zapl edilmesidir ve bu hedefe şehirlerde yeıerli bir ça

lışma yapmadan ulaşamayız. 
Şu açıkıır ki. ne köylük bölgelerde ne de şehirlerde, düşmanın hal-
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ka karşı esas silahı olan düşman ordusu parçalanmadıkça devrim za
fere ulaşamaz. Bu yüzden, savaşta düşman birliklerini imha etmenin 
yanı sıra onları parçalamak gibi önemli bir görev de vardır. 

Şu da açıkur ki Komünist Partisi, uzun bir süredir gericiliğin ve ka
ranlık güçlerin hakimiyeti ve düşmanın işgali altında bulunan şe
hirlerde ve köylük bölgelerde yaptığı propaganda ve örgütlenme ça
lışmalarında aceleci ve maceracı olmamalı, yeraltında çalışan seçkin 
kadrolara sahip olmalı ve güç toplayarak hücum için uygun fırsatı kol

lamalıdır. Düşmana karşı mücadelede halka önderlik ederken, Ko
münist Partisi, adım adım ve yavaş ancak emin bir şekilde ilerleme 
taktiğini uygulamalı, haklı bir zemin üzerinde, faydalı ve ihtiyatlı mü
cadele ilkesine bağlı kalmalı ve yasa, e ve toplumsal ge
leneklerin izin 'Verdiği her türlü açık faaliyet biçiminden yararlanmalıdır, 
kuru gürültü ve ihtiyatsızlık hiçbir zaman başanya götürmez. 

J. Çin Devriminin Görevleri 
Bu dönemde, Çin devriminin başlıca düşmanları emperyalizm ve 

feodal toprak ağası sınıfı olduğuna göre, devrimin bugünkü görevleri 
nelerdir? 

Hiç kuşkusuz esas görevler, bu iki düşmana saldınnaktır; yani, ya
bancı emperyalist baskıyı ortadan kaldıııııak için bir milli devrim ve 
feodal toprak ağası baskısını yok etmek için de bir demokratik devrim 
yapmaktır. En önemli ve başta gelen görev, emperyalizmi yıkmak için 
milli devrimi yapmaktır. 

Bu iki büyük görev birbirine bağlıdır. Emperyalist tahakküm yı
kılmadıkça feodal toprak ağası sınıfının tahakkümüne de son ve
rilemez, çünkü emperyalizm onun temel dayanağıdır. Aynı şekilde, fe
odal toprak ağası sınıfı ile olan mücadelelerinde köylülere yardım edil
mediği takdirde, emperyalist tahakkümü yıkmak için güçlü devrimci 
birlikler kuııııak mümkün olmaz; çünkü feodal toprak ağası sınıfı 
Çin'deki emperyalist tahakkümün temel toplumsal dayanağıdır ve köy
lüler Çin devriminin temel gücüdür. Bu bakımdan iki temel görev, ya

ni milli devrim ile demokratik devrim, hem farklıdır hem de birdir. 
Hatta, milli devrimin esas acil gör·evinin Japon emperyalist iş

galcilerine karşı direnmek olduğuna ve savaşı kazanmak için de de-
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mokratik devrimi gerçekleştiııııek gerektiğine göre, bu iki devrimci gö-
• 

rev şimdiden birbirine sımsıkı bağlıdır. Milli devrimi ve demokratik dev-
rimi, devrimin tamameıı ayrı iki dönemi olarak nitelendiımek yanlıştır. 

4. Çin Devriminin itici Güçleri 
Çin toplumunun niteliği ve Çin devriminin bugünkü hedefleri ve 

görevleri yukarıda tahlil ettiğimiz ve tanımladığımız şekilde olduğuna 
göre, Çin devriminin itici güçleri nelerdir? 

Çin toplumu sömürge, yan-sömürge ve yan-feodal olduğuna göre, 
devrimin hedefleri esas olarak yabancı emperyalist tahakküm ve yerli 
feodalizm olduğuna göre ve görevleri bu iki baskıyı ortadan kaldıımak 
olduğuna göre, Çin toplumundaki çeşitli sınıf ve tabakalardan han
gileri bunlara karşı savaşabilecek gücü meydana getiriyor? Bugünkü 
aşamada Çin devriminin itici güçleri sorunu işte budur. Bu sorunun 
berrak bir şekilde kavranması, Çin devriminin temel taktik sorunlarını 
çözmek bakımından zorunludur. 

Bugünkü Çin toplumunda hangi sınıflar vardır? Toprak ağası sınıfı 
ve burjuvazinin üst tabakaları Çin toplumunun hakim sınıflarını mey
dana getiııııek üzere, toprak ağası ve sınıfı ve burjuvazi vardır. Ayrıca, 
proletarya. köylülük ve küçük burjuvazinin köylülük dışında çeşitli 
kesimleri vardır; bunlar. halen, Çin'in geniş bölgelerinde ezilen sı
nıfları meydana getiııııektedir. 

Bu sınıfların Çin devrimi karşısındaki tutumları tamamen. top
lumdaki ekonomik durumları tarafından belirlenir. Dolayısıyla, dev
rimin hedeflerini ve görevlerini olduğu kadar, itici güçlerini de Çin'in 
sosyo-ekonomik sisteminin niteliği belirler. 

Şimdi Çin toplumundaki farklı sınıfları tahlil edelim. 

1 .  Toprak a,�ası Sınıfı 
Toprak ağası sınıfı, Çin'de. emperyalist tahakkümün temel top

lumsal dayanağını oluşturur; bu sınıf, köylüleri bastıı ıııak ve sö
müı ıııek içiıı feodal düzeni kullanır; Çin'in siyasi, ekonomik ve kül
türel gelişimini engelleyen ve hiçbir ilerici rol oyııamayan bir sınıftır. 
Bu yüzden, bir sınıf olarak toprak ağalan, devrimin itici güçlerinden 
değil, hedeflerinden biridir. 
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Bugünkü Direnme Savaşı'nda büyük toprak ağalarının bir kesimi. 
büyük burjuvazinin bir kesimi (teslimiyetçiler) ile birlikte Japon sal
dırganlarına teslim olup ihanet ederken, büyük burjuvazinin bir kesimi 
(iflah olmazlar) ile büyük toprak ağalarının bir kesimi de Japonya'ya 
karşı cephede olmalarına rağmen hala bocalamaktadırlar. Ancak orta 
ve küçük toprak ağa'iı olan ve belli öçülerde kapitalizmin izlerini ta
şıyan aydınlanmış eşrafın büyük bir kısmı. savaşmak için belli bir is
tek göstermektedir; Japonya'ya karşı savaşımızda onlarla bir
leşmeliyiz. 

2. Burjuvazi 
Komprador büyük burjuvazi ile milli burjuvazi arasında bir ayrım 

vardır. 
Komprador büyük burjuvazi. emperyalist ülkelerin kapitalist ül

kelerine doğrudan hizmet eden ve onlar tarafından beslenen bir sı
nıftır; sayısız bağlarla köylük bölgelerdeki feodal güçlere sıkı sıkıya 
bağlıdır. Bu yüzden. Çin devriminin hedeflerinden biridir ve devrim 
tarihinde hiçbir zaman itici bir güç olmamıştır. 

Buna karşın. komprador büyük burjuvazinin farklı kesimleri, farklı 
emperyalist devletlere bağlıdırlar. Böylece, emperyalist devletler ara
sındaki çelişmeler iyice keskinleştiğinde ve devrim esas olarak tek bir 
emperyalist devleti hedef aldığında, başka emperyalist gruplara hizmet 
eden komprador sınıfının bazı kesimlerinin, belli ölçülerde ve belli bir 
dönem için. o günkü aı1ti-emperyalist cepheye katılması mümkün olur. 
Fakat efeı1dileri Çin devrimine karşı cephe aldıkları anda. onlar da ay
nı şekilde davranacaklardır. 

Bugünkü savaşta, Japoı1 yanlısı büyük burjuvazi (teslimiyetçiler) 
ya teslim olmuşlardır ya da teslim olmaya hazırlanmaktadırlar. Av
ıupacı ve Amerikancı büyük burjuvazi (iflah olmazlar). Japonya'ya 
karşı cephede yer almalarıı1a karşın, gittikçe daha fazla bocalıyorlar; 
hem Japonya'ya karşı direnerek. l1em de Komünist Partisiı1e karşı çı
karak ikili oynuyorlar. Büyük burjuva teslimiyetçilerine karşı si
ya'ietimiz. onlara düşman muamelesi yapmak ve onları kararl ılıkla de
viııııektir. Büyük burjuva iflah olmazlara karşı ise ikili bir devrimci si
yaset uyguluyoruz. Bir yaı1dan hala Japoı1ya'ya karşı oldukları ve on-
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ların Japonya ile olan çelişmelerinden yararlanmamız gerektiği için 
onlarla birleşiyoruz; öte yandan, direnmeye ve birliğe zararlı olan key
fi, anti-komünist ve gerici bir siyaset izledikleri için onlarla karşı ka
rarlılıkla mücadele ediyoruz. Böyle bir mücadele olmasaydı direnme 
de birlik de tehlikeye girerdi. 

Milli burjuvazi ikili bir niteliğe sahiptir. 
Bir yandan, emperyalizm tarafından baskı altında tutulmakta ve fe

odalizm tarafından kösteklenmekte, dolayısıyla her ikisi ile de çe
lişmesi bulunmaktadır. Bu bakımdan devrimci güçlerden birini mey
dana getirir. Çin devriminin seyri boyunca emperyalizme ve bü
rokratların ve savaş ağalarının hükümetlerine karşı savaşmak için belli 
bir istek gösteııııiştir. 

Öte yandan, emperyalizme ve feodalizme bütünüyle karşı çıkma 
cesaretini gösterememektedir; çünkü ekonomik ve siyasi bakımdan za
yıftır ve hala emperyalizmle ve feodalizmle ekonomik bağlan vardır. 
Halkın devrimci güçleri kuvvetlendiği zaman, bu durum daha da ber
rak bir şekilde ortaya çıkar. 

Milli burjuvazi bu ikili niteliğinden dolayı, belli zamanlarda ve 
belli ölçülerde. emperyalizme ve bürokrat savaş ağalan hükümetlerine 
karşı devrime katılabilir ve devrimci bir güç haline gelebilir; ama baş
ka zamanlarda, kompador büyük burjuvaziyi izlemesi ve bir karşı
devrimde onun suç ortağı haline gelmesi tehlikesi de vardır. 

Çin'deki milli burjuvazi, ki bu esas olarak orta burjuvazidir, hiçbir 
zaman gerçek siyasi iktidara sahip olmamış, 1927'den 193 1 'e kadar 
olan dönemde (18 Eylül Olayı'ndan önce) onlarla birlikte devrime kar
şı çıktığı halde, güçlü olan büyük toprak ağası sınıfı ve büyük bur
juvazi tarafından kısıtlanmıştır. Bugünkü savaşta, sadece büyük bur
juvazinin ve toprak ağası sınıfının teslimiyetçi kesiminden değil aynı 
zamanda büyük burjuvazinin iflah olmaz kesiminden de farklı bir du
rumdadır ve şimdiye kadar oldukça iyi bir müttefikimiz olmuştur. Bu 
yüzden, milli burjuvaziye karşı ihtiyatlı bir siyaset uygulamak ke
sinlikle gereklidir. 

3. Küçük Burjuvazinin 
Köylülük Dışındaki Kesimleri 
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Köylülük dışındaki küçük burjuvazi, çok sayıda aydın, küçük tüc
car, zanaatkar ve serbest meslek sahiplerinden oluşmaktadır. 

Durumları bir bakıma orta köylülerinkini andırır, hepsi em
peryalizmin, feodalizmin ve büyük burjuvazinin baskısı altında kıv
ranmakta ve her an iflasa ve sefalete sürüklenmektedirler. 

Dolayısıyla küçük burjuvazinin bu kesimleri devrimin itici güç
lerinden biridir ve proletaryanın güvenilir bir müttefikidir. Bunlar an
cak proletarya önderliğinde kurtuluşa kavuşabilirler. 

Şimdi küçük b1Jrjuvazinin köylülük dışındaki kesimlerini tahlil 
edelim. 

Birinci olarak, aydınlar ve öğrenci gençlik. Bunlar ayn bir sınıf ya 
da tabaka değildirler. Bugünkü Çin'de bunların pek çoğu, aile kö
kenleri, yaşama koşullan ve siyasi görüşleri bakımından küçük bur
juva sınıflamasına dahil edilebilir. Son 20-30 yıldır sayılan önemli öl
çüde artmıştır. Emperyalistlerle ve büyük burjuvazi ile bütünleşmiş. 
halka karşı onlara hizmet eden aydınlar dışında, pek çok aydın ve öğ
renci emperyalizm, feodalizm ve büyük burjuvazi tarafından ezilmekte 
ve işsiz kalma ya da öğrenimlerine devam edememe korkusu ile ya
şamaktadır. Bu yüzden devrimci olmaya oldukça yatkındırlar. Az ya 
da çok burjuva bilimi ile donatılmışlardır, siyasi sezgileri kuvvetlidir 
ve devrimin bu aşamasında, çoğunlukla, öncü bir rol oynarlar ya da 
kitlelerle bağ kurmada bir köprü vazifesi görürler. Yurtdışındaki öğ
rencilerin 19 1 1 Devrimi'nden önceki hareketleri, 19 19'daki 4 Mayıs 
Hareketi, 1925'teki 30 Mayıs Hareketi ve 1935 Aralık Hareketi bunun 
kesin kanıtıdır. Özellikle, çok sayıda az ya da çok yoksullaşmış aydın, 
devrimi desteklemek ya da ona katılmak için işçiler ve köylülerle el 
ele verebilir. Çin'de Marksist-Leninist ideoloji ilk olarak, aydınlar ve 
genç öğrenciler arasında geniş ölçüde yayıldı ve benimsendi. Dev
rimci aydınların katılımı olmadan devrimci güçler baş.1nlı bir şekilde 
örgütlenemez ve devrimci çalışma başarılı bir şekilde yürütülemez, 
ama aydınlar vargüçleriyle kitle mücadelelerine katılmadıkça, ya da 
kitlelerin çıkarlarına hizmet etmede kararlı davranmadıkça öznel ve bi
reyci olurlar, pratik düşünmeme ve eylemde kararsız olma eğilimi gös
terirler. Dolayısıyla Çin'deki devrimci aydın kitlesi öncü bir rol oy
nayabilmesine ya da kitlelerle bağ kurmada bir köprü vazifesi gö-
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rebilrnesine karşın. bu kitlenin tümü sonuna kadar devrimci kal
mayacaktır. Bazıları canalıcı anlarda devrimci saflardan ayrılıp pa
sifleşirken. bazıları devrimin düşmanı haline bile gelecektir. Aydınlar 
bu eksiklikleriııi ancak uzun süreli kitle mücadeleleri içinde alt ede
bilirler. 

ikinci olarak, küçük tüccarlar. Bunlar genellikle küçük dükkanlar 
işletirler ve birkaç yardımcı çalıştırırlar, ya da hiç yardımcı ça
lıştu ıııazlar. Emperyalizmin, büyük burjuvazinin ve tefecilerin sö
mürüsü altında iflas etme korkusu ile yaşarlar. 

• • 

Uçüncü olarak, zanaatkarlar. Bunların sayılan çok fazladır. Kendi 
üretim araçlarına sahiptirler. ya hiç işçi çalıştınnazlar ya da sadece 
bir-iki yardımcı ya da çırak çalıştırırlar. Durumları orta köylülerin du
rumlarına benzer. 

Dördüncü olarak, serbest meslek sahipleri. Bu kesim doktorları ve 
öhür meslek sahiplerini kapsamaktadır. Başkalarını sömürmezler ya 
da çok az miktarda sömürürler. Durumları zanaatkarların durumuna 
benzemektedir. 

Küçük burjuvaziııin bu kesimleri, kazanmamız ve çıkarlarını ko
rumamız gerekeıı geniş bir kitle meydana getiı ıııektedir; çünkü buıılar, 
geııel olarak, devrimi destekleyebilir ya da ona katılabilirler ve iyi 
müttefıklerdir. Zayıf yanları, bazılarının kolayca burjuvaziııin etkisi 
altında kalabilmesidir; dolayısıyla onlar arasında devrimci propaganda 
ve örgütleme çalışma'iı yürütmeliyiz. 

4. Kövlüliik , 

Köylülük. Çin'iıı toplam nüfusunun aşağı yukarı yüzde 80'iııi oluş
tuııııaktadır ve bugüıı Çiıı milli ekoııomisinin temel gücüdür. 

Köylülük içiııde. şiddetli bir kutuplaşma süreci gelişmektedir. 
Biriııci olarak. zeııgiıı köylüler. Bunlar köylük bölgelerdeki nü

fusun hemen hemen yüzde S'iııi (ya da toprak ağaları ile beraber yüz
de lO'uııu) <lluşturur ve köy burjuvazisini meydaı1:1 getirirler. Çiıı'deki 
zengin köylüleriıı çoğuııluğu topraklarının bir kısmını kiraya ver
dikleri. tefecilik yaptıkları ve tarım işçilerini amaıısızca sömürdükleri 
için, nitelik olarak yarı-feodaldirler. Ancak genel olarak keııdileri de 
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üretime katılırlar ve bu anlamda köylülüğün bir parçasıdırlar. Zengin 
köylü üretim biçimi, belirli bir dönem için yararlı olacaktır. Genel ola

rak köylü kitlelerinin anti-empcryalist mücadelesine bazı katkılarda 

bulunabilirler ve toprak ağalarına karşı verilen toprak devrimi mü

cadelesinde tarafsız kalabilirler. Bu yüzden zengin köylüleri top

rakağaları ile aynı sınıftan saymamalı ve zengin köylülüğü za

manındaı1 önce tasfiye etme siyasetini uygulamalıyız. 
ikinci olarak, orta köylüler. Çin'in köylük bölgelerdeki nüfusunun 

hemen hemen yüzde 20'sini oluştururlar. Ekonomik bakımdan ken

dilerine yeterlidirler (ürün iyi olduğunda bir kenara ayırabilecek bir 

şeyleri bulunur ve zaman zaman ücretli emek çalıştırırlar ya da faizle 

küçük miktarda ödünç para verirler) ve genel olarak başkalarını sö

müı ıııezler, emperyalizm, toprak ağası sınıfı ve burjuvazi tarafından 

sömürülürler. Hiçbir siyasi haklan yoktur. Kimsenin yeteri kadar top

rağı yoktur, sadece bir kesiminin (hali vakti yerinde orta köylüler) ye

terinden fazla toprağı vardır. Orta köylüler sadece anti-empcryalist 
devrime ve toprak devrimine katılmakla kalmaz, aynı zamanda sos

yalizmi de kabul edebilirler. Bu yüzden bütün orta köylülük, pro

letaryanın güveııilir bir müttefiki olabilir ve devrimin önemli bir itici 
gücüdür. Orta köylülerin olumlu ya da olumsuz tutumları devrimde za

feri ya da yenilgiyi belirleye11 etkenlerden biridir ve bu, toprak dev

rimiııden sonra köylük bölgelerdeki nüfusun çoğunluğuııu oluş
turdukları 1.aman özellikle geçerli olacaktır . 

• • 

Uçüncü olarak, yoksul köylüler. Çin'deki yoksul köylüler, tarım iş-

çileri ile birlikte. köylük bölgelerdeki nüfusun hemen hemen yüzde 

70'ini oluştururlar. Hiç toprağı olmayan ya da yetersiz toprağa sahip 

olan ge11iş köylü kitleleri. köylük bölgeleriıı yarı-proletarya'iı, Çin dev

rimi11iıı eı1 büyük itici gücü. proletaryaııııı doğal ve en güvenilir müt

tefiki ve Çin'iıı devrimci kuvvetlerinin es.1s müfrezesidir. Yoksul köy

lüler ancak proletaryanın öııderliğiııde kurtuluşa kavuşabilirler ve pro

letarya ancak yoksul ve orta köylülerle sağlam bir ittifak kurarak dev

rimi zafere götürebilir. Aksi takdirde bunları gerçekleştiııııek mümküıı 

değildir. << Köylülük>> terimi, esas olarak yoksul ve orta köylüleri içiııc 

alır. 
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5. Proletarya 
Çin proletaryasının içinde, sayıları 2,5 m ilyon ile 3 milyon ara

sında değişen modem sanayi işçileri vardır. Hafif sanayide ve el sa
natlarında çalışan işçiler ve şehirlerdeki tezgahtarlar toplam olarak 12 
milyon dolayındadır, buna ek olarak çok sayıda köylü proleter (tanm 
işçisi) ve şehir içinde ve dışındaki öteki mülksüz insanlar bu
lunmaktadır. 

Bütün dünyadaki proletaryayla aynı olan temel niteliklerine. yani 
ekonominin en ileri biçimi ile olan yakınlığına, kuvvetli disiplin ve ör
gütlenme anlayışına ve özel üretim araçlarından yoksun oluşuna ek 
olarak Çin proletaryasının pek çok önemli niteliği vardır. 

Bunlar nelerdir? 
Birinci olarak, Çin proletaryası, devrimci mücadelede bütün sı

nıflardan daha kararlı ve tutarlıdır. Çünkü, başka ülkelerde ender rast
lanan bir gaddarlıkla kendini gösteren üç yönlü bir baskı (emperyalist, 
burjuva ve feodal) altındadır. Sömürge ve yan-sömürge Çin'de, Av
rupa'da olduğu gibi, sosyal-reformizmin ekonomik temeli bu
lunmadığı için birkaç grev kırıcı dışında bütün proletarya son derece 

• 

devrimcidir. 
ikinci olarak, devrim sahnesinde belirdiği günden bu yana Çin pro

letaryası, kendi devrimci partisinin -Çiıı Komünist Partisi'nin ön
derliği altında ilerledi ve Çin toplumunun siyasi bilince en fazla sahip 
sınıfı haline geldi. 

Üçüncü olarak, kökeni itibariyle iflas etmiş köylülerden meydana 
geldiğinden Çin proletarya.<;ının köylü kitleleri ile, onlarla sıkı bir it
tifak kuı111asını sağlayan doğal bağlan vardır. 

Bu yüzden, önüne geçilemeyen bazı zaaflarına karşın, örneğin sa
yıca az oluşu (köylülük ile karşılaştırılırsa), genç oluşu (kapitalist ül
kelerdeici proletaryayla karşılaştırılırsa) ve eğitim düzeyinin düşük 
oluşu (burjuvazi ile karşılaştırılırsa), Çin proletaryası, Çin devriminin 
temel itici gücüdür. Proletarya tarafından yönetilmediği takdirde. Çin 
devriminin başarıya ulaşması mümkün değildir. Geçmişten bir örnek 
verirsek, 19 1 1  Devrimi başarıya ulaşmadı, çünkü proletarya ona bi
linçli bir şekilde katılmamış ve Komünist Partisi henüz kurulmamıştı. 
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Daha yakın ı.amanlarda 1924- 1 927 Devrimi bir süre için büyük bir ba

şarı kazandı, çünkü proletarya ona bilinçli bir şekilde katılmış ve ön

derlik etmiş, Komünist Partisi de kurulmuştu. Ama bu da yenilgiyle 

son buldu, çünkü burjuvazi, proletarya ile olan ittifakına ihanet etti ve 

ortak devrimci programı bir kenara attı, aynı ı.arnanda Çin proletaryası 

ve onun siyasi partisinin henüz yeterli devrimci tecrübesi de yoktu. 

Şimdi de bugünkü Japonya'ya karşı savaşı ele alalım. Proletarya ve 

Komünist Partisi Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe'ye önderlik et

tiğinden bütün millet birleşmiş, büyük Direnme Savaşı başlatılmıştır 

ve kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. 

Çin proletaryası şunu anlamalıdır ki, en yüksek siyasi bilince ve ör

gütlenme anlayışına sahip olan sınıf olmasına karşın, sadece kendi gü

cü ile zafer kazanamaz. Zafer kazanmak için, değişen koşullara göre, 

devrimde yer alabilecek bütün sınıf ve tabakalarla birleşmeli ve dev

rimci bir birleşik cephe örgütlemelidir. Çin toplumunun bütün sınıfları 

içinde köylülük, işçi sınıfının sağlam bir ruüttefikidir; şehir küçük bur

juvazisi güvenilir bir müttefik ve milli burjuvazi de belli dönemlerde 

ve belli ölçülerde bir müttefiktir. Bu, Çin'in yalcın devrimci tarihi ta

rafından ortaya konan temel yasalardan biridir. 

6. Başıboşlar 
Çin'in bu sömürge ve yan-sömürge durumu köylerde ve şehirlerde 

çok sayıda işsizin ortaya çıkmasına neden oldu. Bunlardan pek çoğu, 

yasal yollarla geçim sağlama olanakları bulunmayan hırsızlar, gangs

terler, dilenciler, fahişeler ve batıl itikatlardan yararlanarak geçinen sa
yısız insan gibi, yasadışı yollara sapmaya zorlanmışlardır. Bu. is

tikrarsız bir toplumsal tabakadır; bazıları gerici kuvvetler tarafından 

satın alınabildikleri halde, bazıları devrime katılabilirler. B u  insanlar 

yapıcı niteliklerden yoksundurlar ve yapıcılıktan çok yıkıcılığa yat

kındırlar; devrime katıldıktan sonra, devrimci saflarda gezginci-asi 

ideolojisinin ve anarşist ideolojisinin kaynaklarından biri olurlar. Bu 

yüzden onları yeniden biçimlendiııııeyi ve yıkıcılıklanna karşı ko

runmayı bilmeliyiz. 

Çin devriminin itici güçlerini bu şekilde tahlil ediyoruz. 
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S. Ç in Devriminin Niteliği 
Artık Çin toplumunun yapısı, yani Çin'in özel koşullan hakkında 

bir fikir edinmiş bulunuyoruz; bu, Çin'in bütün devrimci sorunlarını 
çözmenin zorunlu önkoşuludur. Çin devriminin hedefleri, görevleri ve 
itici güçleri hakkında berrak bir kavrayışa ulaştık; bunlar, devrimin 
bugünkü döneminde ıemel sorunlardır ve Çin toplumunun özel ya
pısından, yani Çin'in özel koşullarından doğmaktadırlar. Bütün bu ko
nulan kavradıktan sonra, şimdi, devrimin bugünkü aşamasındaki baş
ka bir temel sorunu yani Çin devriminin niteliğini kavrayabiliriz. 

Bugünkü aşamada Çin devriminin niteliği nedir? Burjuva de
mokratik mi, yoksa proleter sosyalist bir devrim midir? Açıktır ki, 
ikincisi değil, birincisidir. 

Çin toplumu sömürge, yan-sömürge ve yan-feodal olduğuna göre, 
Çin devriminin başlıca düşmanları emperyalizm ve feodalizm ol
duğuna göre. devrimiı1 görevleri kimi zaman burjuvazinin de katıldığı 
bir milli ve de.mokratik devrimle bu iki düşmanı deviııııek olduğuna 
göre. Çin devrimi. büyük burjuvazi devrime ihanet ederek düşman ha
line gelse bile, genel olarak kapitalizmi ve kapitalist özel mülkiyeti 
değil, emperyalizmi ve feodalizmi hedef almaktadır. Bütün bunlar 
doğru olduğuna göre. bugünkü dönemde sin devriminin niteliği pro
leter sosyalisı değil. burjuva demokratiktir. 3 

Buna karşın bugüılk:ü Çin'de burjuva demokratik devrim artık ge
çersiz olan eski genel tipte değil. yeni özel tipte bir devrimdir. Bu tipe 
yeni demokratik devrim diyoruz. Bu, Çin'de olduğu kadar bütün sö
mürge ve yan-sömürge ülkelerde de gelişmekledir. Yeni demokr..ıtik 
devrim . dünya proleter sosyalist devriminin bir parçasıdır. Çüı1kü em
peryal izme, yaııi uluslararası kapilalizme kararlı bir şekilde karşı çık
makıadır. Siyasi olarak. devrimci sı11ıllanı1, emperyalistler. hainler ve 
gericiler üzerindeki ortak diktatörlüğü içi11 mücadele eder ve Çin top
lumunuı1 burjuva diktatörlüğü altındaki bir toplum haline gelmesine 
karşı çıkar. ekoııomik olarak emperyalistlerin. hainlerin ve gericilerin 
bütü11 büyük girişimleriııiı1 ve sermayesinin millileştirilmesiııi ve top
rıtk ağalarının elindeki topraklanı1 köylülere dağıtılmasını hedef alır. 

23. Bkz. V.I. Lenin << 1905-1 907 Birinci Rus Devrinıinde Sosyal DemokrasininToprak 
Progranıı>•, Bıitıiıı Eserleri. Cilt 13,  lng. bas., FLPH Moskova, 1962 s. 2 1 9-429 
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Buna karşılık özel kapitalist girişimleri genel olarak muhafaza eder ve 
zengin köylü ekonomisi11i tasfiye etmez. Böylelikle bu yeni tip de
mokratik devrim bir yandan kapitalizmin gelişmesine izin verirken, 
öbür yandan sosyalizm için gerekli önkoşulları da yaratır. Çin dev� 
riminin bugünkü aşaması. sömürge, yan-sömürge ve yan-feodal top
lumun ortadan kaldırılması ile sosyal ist bir toplumun inşa edilmesi 
arasındaki geçiş aşamasıdır. Yani, bir yeni demokratik devrim sü
recidir. Bu süreç, Birinci Dünya Savaşı'ndan ve Rus Ekim Dev
rimi'nden sonra Çin'de 4 Mayıs 19 19  Hareketi ile ortaya çıktı. Yeni 
demokratik devrim, proletarya önderliğindeki geniş halk kitlelerinin 
anti-emperyalist ve anti-feodal devrimidir. Çin toplumu sosyalizme 
ancak böyle bir devrimle geçebilir; başka bir yol yoktur. 

Yeni demokratik devrim, Avrupa ve Amerika'da olan demokratik 
devrimlerden çok farklıdır ve burjuvazinin diktatörlüğü ile değil, pro
letarya önderliğindeki devrimci sınıfların birleşik cephesinin dik
tatörlüğü ile sonuçlanır. Bugünkü Direnme Savaşı'nda. Komünist Par
tisinin önderliğindeki devrimci üs bölgelerinde kwulan Japonya'ya 
karşı demokratik siyasi iktidar, Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cep
he'nin siyasi iktidarıdır. Bu ne burjuvazinin ne de proletaryanın tek sı
nıf diktatörlüğüdür, proletarya önderliğindeki devrimci sınıfların ortak 
diktatörlüğüdür. Japonya'ya karşı direnmeden ve demokrasiden yana 
olan herkes. haı1gi partiye bağlı olursa olsun, bu siyasi iktidara ka
tılmaya hak kazanır. 

Yeni demokratik devrim, Çin'de emperyalistlerin, hainlerin ve ge
ricilerin hakimiyetini deviııııesi, ama kapitalizmin anti-emperyalist ve 
anti-feodal mücadeleye katkıda bulunabilen hiçbir kesimini yok et
memesi bakımından sosyalist devrimden farklıdır. 

Yeni demokratik devrim, 1924'te Dr. Sun Yatsen'in savunduğu Üç 
Halk llkesi'nde öı1görülen devrim ile esas olarak aynı çizgidedir. Aynı 
yıl yayınlanan Guomindaııg'ın l .  Milli Kongresi'nin Bildirisi'nde Dr. 
Sun şuna işaret etti: 

Moden1 devletlerdeki sözüm ona demokratik sistem. genellikle 
burjuvazini11 tekelindedir ve sadece halkı bastıııııaya yarayan bir 
araç haline gelmiştir. Oysa. Guomindang'ın Demokrasi İlkesi bir 
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azınlığın özel malı değil de bütün halkın paylaştığı bir de
mokratik sistem demektir. 

Dr. Sun şunu da belirtti: 

Nitelikleri bakımından tekelci olan ya da özel kişiler tarafından 
yönetilemeyecek kadar büyük olan bankalar, demiıyollan ve ha
vayolları gibi girişimler, ister Çinlilere ister yabancılara ait ol
sun, özel seııııayenin halkın geçim koşullarına hükmetmesini ön
lemek için devlet tarafından işletilecek ve yönetilecektir, ser
mayeyi denetlemenin temel ilkesi budur. 

Ve gene Dr. Sun, Vasiyetinde, iç ve dış siyasetin temel ilkelerine 
işaret etti: <<Halk kitlelerini harekete geçiııııeli ve bite eşit bir şekilde 
davranan ülkeler ile ortak bir mücadelede birleşmeliyiz.>> Eski ulus
lararası ve iç koşullara uygun olan eski demokrasinin Üç Halk tikesi, 
yeni uluslararası ve iç koşullara uygun olarak yeni demokrasinin Üç 
Halk tikesi şekline sokulmuştur. Çin Komünist Partisi 22 Eylül 1937 
tarihli bildirisinde <<Partimiz, Çin'in bugün ihtiyaç duyduğu Üç Halk 
tlkesi'nin tümüyle gerçekleştirilmesi için mücadeleye hazırdır>> derken 
yeni demokrasinin Üç Halk tlkesi'ni kastediyordu, başka bir şeyi de
ğil. Bu Üç Halk tikesi. Dr. Sun Yatsen'in Üç Büyük Siyaseti'dir: Rus
ya ile ittifak, Komünist Partisi ile işbirliği ve işçilere ve köylülere yar
dım. Yeni uluslararası koşullarda ve ülke koşullarında, Üç Büyük Si
yaset'e aykırı düşen hiçbir Üç Halk tikesi devrimci değildir. (Burada, 
komünizmin ve Üç Halk tlkesi'nin, demokratik devrimin temel siyasi 
programı konusunda birbirleriyle uyuştuğu ancak başka bakımlardan 
aralarında farklılık bulunduğu sorununa değinmeyeceğiz.) 

Dolayısıyla, Çin'in burjuva demokratik devriminde, gerek mü
cadele için kuvvetlerin mevzilenmesi açısından (yani birleşik cephe 
içinde). gerekse iktidarın örgütlenmesi açısından proletaryanın, köy
lülüğün ve küçük burjuvazinin öbür kesimlerinin rolü küçümsenemez. 
Bu sınıftan hesaba katmayan bir kimse ne Çin milletirıin geleceği so
rununu ne de Çin'in hiçbir sorununu kesinlikle çözemez. Çin devrimi 
bugünkü aşamada işçilerin, köylülerin ve küçük burjuvazinin öteki bü-
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tün kesimlerinin belirli bir yere sahip oldukları ve belirli bir rol oy
nadıkları demokratik bir cumhuriyeti kuııııak için çaba gösteııııelidir. 
Başka bir deyişle bu, işçilerin, köylülerin, şehir küçük burjuvazisinin 
ve emperyalizme ve feodalizme karşı olan herkesin devrimci ittifakı 
temeline dayanan demokratik bir cumhuriyet olmalıdır. Böyle bir 
cumhuriyt:t, ancak proletarya önderliğinde tam anlamıyla ger
çekleştirilebilir. 

6. Çin Devriminin Uzun Vadeli Gelişme Yönü 
Şimdi temel sorunlar, yani Çin toplumunun yapısı ve bugünkü aşa

mada Çin devriminin hedefleri, görevleri, itici güçleri ve niteliği açık
lığa kavuşturulduğuna göre, Çin devriminin uzun vadeli gelişme yö
nünü kavramak, başka bir deyişle burjuva demokratik devrim ile pro
leter sosyalist devrim arasındaki ya da Çin devriminin bugünkü ve ge
lecekteki aşamaları arasındaki ilişkiyi anlamak kolaydır. 

Çin devriminin nihai gelişme yönünün kapitalizm değil, sosyalizm 
ve komünizm olduğu tartışma götüııııez. Çünkü Çin'in bugünkü aşa
madaki burjuva demokratik devrimi eski genel tipte değil, yeni ve özel 
tipte bir demokratik devrimdir yeni demokratik devrim ve İkinci 
Dünya Savaşı ve devrimler çağı döneminde, sosyalizmin yükselmesi 
ve kapitalizmin gerilemesi ile belirlenen l 930'ların ve l 940'lann ya
rattığı yeni uluslararası koşullarda yer almaktadır. 

Buna karşın bugünkü aşamasında Çin devriminin amacı, bugünkü 
sömürge, yan-sömürge ve yan-feodal toplumu değiştiııııek, yani yeni 
demokratik devrimin tamamlanması için çaba gösteııııek olduğuna gö
re devrimin zaferinden sonra kapitalizmin gelişmesini önleyen en
gellerin ortadan kaldırılmasıyla kapitalist ekonominin Çin toplumu 
içinde belli ölçülerde gelişmesi şaşırtıcı değil, tamamen beklenen bir 
şeydir. Ekonomik bakımdan geri olan Çin'de kapitalizmin belli ölçüde 
gelişmesi, demokratik devrimin kaçınılmaz sonuçlarından biri ola
caktır. Ancak bu, Çin devriminin sonucunun tümünü değil, bu so
nucuı1 sadece bir yönünü ortaya koyacaktır. Genel görünüm, kapitalist 
unsurlar kadar sosyalist unsurlanı1 gelişmesini de gözler önüne se-

• •  

recektir. Bu sosyalist unsurlar neler olacaktır? Ulkedeki siyasi güçler 
arasında proletaryanın ve Komünist Partisinin, gittikçe artan göreli 
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önemi;  proletaryanın ve Komünist Partisinin, köylülük, aydınlar ve şe
hir küçük burjuvazisi tarafından şimdiden kabul edilmiş ya da kabul 
edilecek olan önderliği. ekonominin demokratik cumhuriyetin mül
kiyetindeki devlet sektörü ile emekçi halkın mülkiyetindeki kooperat if 
sektörü; işte bütün bunlar sosyalist unsurlar olacaktır. Bu unsurlar, le
himizde bir uluslararası durum da eklendiğinde, Çin'in burjuva de
mokratik devriminin sonunda kapitalist bir geleceğe değil, sosyalist 
bir geleceğe ulaşmasını mümkün kılacaktır. 

7. Çin Devriminin Ve 
Çin Komünist Partisi'ninlki Yönlü Görevi 

Bu bölümün şimdiye kadarki alt bölümlerini özetlersek, bir bütün 
olarak ele alındığında Çin devriminin iki yönlü bir görevle karşı kar
şıya olduğunu görürüz. Başka bir deyişle hem burjuva demokratik 
devrimi (yeni demokrdtik devrim) hem de proleter sosyalist devrimi, 
hem de proleter sosyalist devrimi, yani devrimin bugünkü ve ge
lecekteki aşamalarını kapsamaktadır. Bu iki yönlü devrimci görevin 
yerine getirilmesinde önderlik, proletarya partisine, Çin Komünist 
Partisi'ne düşmektedir. Onun önderliği olmadan hiçbir devrim ba
şarıya ulaşamaz. 

Çin'in burjuva demokratik devrimini (yeni demokratik devrim) ta
mamlamak ve bütün gerekli koşullar olgunlaştığında onu sosyalist bir 
devfime dönüştürmek işte, Çin Komünist Partisi'nin büyük ve şanlı 
devrimci görevi budur. Bütün Parti üyeleri bunun gerçekleşmesi için 
çaba gösteııııeli ve hiçbir koşul altında bu görevden yarı yolda vaz
geçmemelidir. Bazı olgunlaşmamış komünistler, bizim görevimizin 
bugünkü demokratik devrimle sınırlı olduğunu ve ilerdeki sosyalist 
devrimi kapsamadığını ya da bugünkü devrimin ya da toprak dev
riminin aslında bir sosyalist devrim olduğunu sanıyorlar. Bu gö
rüşlerin yanlış olduğu kesinlikle ortaya konmalıdır. Her komünist bil
melidir ki, Komünist Partisi önderliğindeki Çin devrimci hareketi, bir 
bütün olarak alındığında, iki aşamayı kapsar: demokratik ve sosyalist 
devrimler. Bunlar, tamameı1 birbirinden farklı iki devrimci süreçtir ve 
ikinci süreç ancak birincisi tamamlandıktan sonra gerçekleştirilebilir. 
Demokratik devrim, sosyalist devrim için gerekli bir hazırlJ.Ktır; sos-
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yalist devrim ise demokratik devrimin kaçınılmaz bir sonucudur. Bü
tün komünistlerin ulaşmaya çalıştıkları nihai hedef, sosyalist ve ko
münist bir toplum yaratmaktır. Demokratik devrim ile sosyalist dev
rim arasındaki hem farklılıkların, hem de bağların berrak bir şekilde 
kavranması, Çin devriminde doğru önderliğin gerçekleşmesi ba
kımından zorunludur. 

Komünist Partisinden başka hiçbir siyasi parti (burjuva ya da kü
çük burjuva) Çin'in iki büyük devrimini, demokratik ve sosyalist dev
rimleri, sonuna kadar sürdürmede önderlik görevini yerine getiremez. 
Doğduğu ilk günden itibaren Komünist Partisi bu iki yönlü görevi 
yüklenmiş ve bunun gerçekleşmesi için on sekiz yıldır çetin bir şekilde 
mücadele ebniştir. 

Bu, hem şanlı hem de çetin bir görevdir. Ve ülke çapında geniş bir 
kitle karakterine sahip bir parti, ideolojik, siyasi ve örgütsel bakımdan 
sağlamlaşmış, Bolşevikleşmiş bir Çin Komünist Partisi olmadan ger
çekleştirilemez. Bu yüzden her, komüniste, böyle bir Komünist Par
tisinin inşa edilmesine etkin bir şekilde katılma görevi düşmektedir. 
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ÇİN HALKININ DOSTU ST ALİN 
1 

20 Aralık 1939 

Aralık ayının 2 l 'inde Stalin yoldaş 60 yaşında olacak. Stalin yol
daşın doğum gününün, dünyanın dört bir yanında bu olaydan haberli 
olan bütün devrimci insanların yüreğinde sıcak ve coşkun kutlama 
duygulan uyandıracağından emin olabiliriz. 

Stalin'i kutlamak bir foııııalite değildir. Stalin'i kutlamak demek, 
onu ve onun davasını desteklemek, sosyalizmin zaferini desteklemek, 
Stalin'in insanlığa gösterdiği ilerleme yolunu desteklemek ve sevilen 
bir dostu desteklemek demektir. Çünkü bugün insanlığın büyük ço
ğunluğu acı çekmektedir ve insanlık kendisini acı çekmekten, ancak 
Stalin'in gösterdiği yolda ilerlemekle ve onun yardımıyla kurtarabilir. 

Tarihimizin en acılı bir döneminde yaşadığımız bugünlerde biz 
Çin halkı, başkalarının yardımına çok büyük bir ihtiyaç duyuyoruz. 
Kasideler Kitabı 'nda şöyle bir söz vardır: <<Kuşlar, sesleri dostlarında 
yankı bulsun diye öterler>>. Bu söz, bizim şimdiki durumumuza ta
mamen uymaktadır. 

Peki, bizim dostlarımız kimlerdir? 
Çin halkının, kendini dost ilan eden bazı sözde dostları vardır; hat

ta bazı Çinliler bile düşünmeden bunları dost kabul ederler. Ama böy
le dostlar, olsa olsa Tang Hanedanının <<dilinden bal damlayan cani>> 
olarak ün salan başveziri Li Linfu'yla1 aynı kefeye konulabilir. Ger
çekten de bunlar, <<dillerinden bal damlayan caniler olan dostlardır.>> 
Kimdir bunlar? Bunlar, Çin'e yakınlık gösterisinde bulunan em-

1 .  Li Linfu (8. yüzyıl) Tang Hanedanından Lnparator Suan Zung'un başveziriydi. Li 
Linfu, kendisini yetenek ya da ün bakımından geride bırakan ya da imparatorun gözüne 
giııııeyi başaran herkese karşı bir yandan dost görüruııüş. bir yandan da hepsinin ku
yusunu kazııııştı. Bu yüzden. o devirde yaşayan insanlar tarafından, «dilinden bal dam
layan cani» olarak tanınırdı. 
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peryalistlerdir. 
Buna karşılık, başka türden dostlar da vardır, bize gerçekten ya

kınlık duyan ve bizi kardeş bilen dostlar da vardır. Bunlar kimlerdir? 
Bunlar Sovyet halkı ve Stalin'dir. 

Sovyetler Birliği dışında hiçbir ülke Çin'deki ayncalıklanndan vaz
geçmedi; sadece Sovyetler Birliği vazgeçti. 

Birinci Büyük Devrimimiz sırasında bütün emperyalistler bize kar
şı çıktılar; sadece Sovyetler Birliği bize yardım etti. 

Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı patlak verdiğinden bu yana hiç
bir emperyalist ülke hükümeti bize gerçekten yardımda bulunmadı; 
Çin'e uçağıyla, malzemesiyle sadece Sovyetler Birliği yardımda bu
lundu. 

Konu yeterince açık değil mi? 
Çin milletinin ve Çin halkının kurtuluş davasına gerçek yardımı, 

önderleri ve halkıyla, sosyalist düşünürleri, devlet adanılan ve iş
çileriyle ancak sosyalizmin anavatanı yapabilir ve onlann yardımı ol
madan davamız nihai zafere ulaşamaz. 

Stalin, Çin halkının kurtuluş davasının gerçek dostudur. Ayhlık to
humları ekmek için girişilen hiçbir çaba, hiçbir yalan ve iftira, Çin hal
kının Stalin'e olan yürekten sevgi ve saygısını ve bizim Sovyetler Bir
liği'yle olan gerçek dostluğumuzu sarsamaz. 
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NORMAN BETHUNE'UN ANISINA 

21 Aralık 1939 

Kanada Komünist Partisi üyesi Nonnan Bethune yoldaş1 , Kanada 
• 

ve Amerika Birleşik Devletleri Komünist Partileri tarafından Çin'e 

gönderildiğinde elli yaşlarındaydı; Japonya'ya Karşı Direnme Sa

vaşı'mızda bize yardım için binlerce kilometrelik yolu bir çırpıda kat 

etti. Geçen yılın ilkbaharında Yenan'a gelerek Vutay Dağlarında ça

lışmaya başladı ve bizi büyük bir üzüntü içinde bırakarak görev ba

şında şehit oldu. Bu nasıl bir ruhtur ki, bir yabancının kendini hiç dü

şünmeden Çin halkının kurtuluşu davasını kendi davası olarak be
nimsemesine neden oluyor? Bu. her Çinli komünistin ders alması ge

rekeı1 enternasyonalizm ruhu, komüııizm ruhudur. Leninizm bize, 

dünya devriminin. ancak kapitalist ülkelerin proletaryasının sömürge 

ve yarı sömürge halkların kurtuluş mücadelesini desteklemesiyle ve 

sömürge ve yan-sömürgelerin proletaryasının da kapitalist ülkelerin 

proletaryasını desteklemesiyle başarıya ulaşacağını öğretir.2 Bethune 

yoldaş. bu Lcııinist çizgiyi pratiğe uyguladı. Biz Çin komünistleri de 

pratiğimizde bu çizgiyi izlemeliyiz. Bütün kapitalist ülkelerin pro

letaryasıyla, Japonya'nın. lngiltere'nin, Amerika Birleşik Dev

letleri'nin, Almanya'nın, ltalya'nın ve bütün kapitalist ülkelerin pro-

1 .  Ünlü cerrah Nonnan Beıhune. Kanada Komünist Panisi üyesiydi. Alman ve lıalyan 
ı·aşist haydutlan 1936"da lspanya'yı işgal etti� inde, Nonnan Beıhuııe cepheye gitti ve 
anti -fa�isı lspanya\lıalkı için çalıştı. Japon1a'ya Karşı Direnme Savaşı'nda Çin halkına 
yardın1 etmek için bir tıp ekibinin başında (,:in'e geldi ve 1938 ilkbahannda Yenan'a var
dı. Hcıııen ardından Şen�i-Cahar-Hopey sınır bölgesine gitti. Coşkun bir en
temasyonalinı1 ve yüce bir komüninıı ruhuyla dolu olarak, Kunarılmış Bölgelerin or
dusuna ve halkına iki yıl kadar hi1.nıet eni. Yaralı aşkerleri ameliyat ederken kan re
hirlenmesinden 12 Kasım 1939'da Hopey Eyaleti'ndeki Vangsien'dc öldü. 
2. Bkz. J. V. Sıalin, «lenininııin llkeleri», leniniznıin Sorunları, lng. bas., FLPH, Mos
kova, 1 954, s. 70-79 
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letaryasıyla birleşmeliyiz. Çünkü emperyalizmi alt etmenin, mil
letimizi ve halkımızı kurtarmanın, dünyanın öbür mil letlerini ve halk
larını kurtarmanın tek yolu budur. Dar anlamda milliyetçiliğe ve dar 
anlamda yurtseverliğe karşı çıkan enternasyonalizm: bizim en
ternasyonalizmimiz budur. 

Bethune yoldaşın ruhu, kendini hiç düşünmeksizin tamamen baş
kalarına adaması, çalışmasındaki yüce sorumluluk duygusun!Ja ve bü
tün yoldaşlara ve halka gösterdiği içtenlikte ifadesini bulur. Her ko
münist ondan ders almalıdır. Çalışmalarında sorumsuz hareket eden, 
ağırdan kaçıp hafifi seçen ve zor görevleri başkalarının üzerine atarak 
kendilerine kolay görevleri seçen kişiler az değildir. Bunlar daima baş
kalarından önce kendilerini düşünürler. Ufak bir katkıda bulundukları 
zaman. gururla kabarırlar ve başkalanı1ın gözündeı1 kaçacak kor
kusuyla böbürlenir dururlar. Yoldaşlara ve halka karşı hiç yakınlık 
duymazlar; soğuk. ilgisiz ve duygusuzdurlar. Aslında bunlar komünist 
değildirler ya da en azından kendisini davaya adamış komünistler ola
rak görülemezler. Cepheden dönenler arasında, Bethune'un adı geç
tiğinde hayranlığını belirtmeyen ve onun ruhu karşısıı1da etkilenmeyen 
yoktu. Şansi-Cahar-Hebey sınır bölgesinde. asker ya da sivil, Dr. Beı
huı1e tarafından tedavi edilen ya da 011un nasıl çalıştığ111ı gören herkes 
ondan etki lenmişti. Her komünist, bu gerçek komünist ruhunu Bet-
hune yoldaştan öğrenmelidir. , 

Bethune yoldaş bir hekimdi, insanları iyileştinne sanatı onun mes
leğiydi ve Sekizinci Yol Ordusu'nun tıbbi hizmetinde önemli bir yer 
tutan bu hünerini sürekli olarak mükemmelleştiriyordu. Yeni bir şey 
gördükleri aı1da işlerini değiştiı ıııek isteyen, teknik işleri yararsız ve 
gelecek vaat etmeyen işler olarak gören kimselere, 011un ortaya koy
duğu örnek çok iyi bir derstir. 

Bethune yoldaşla sadece bir kez karşılaştım. Daha sonraları bana 
birçok mektup yazdı. Ama çok meşguldüm, ona ancak bir tek mektup 
yazabildim ve onun da eline geçip geçmediğini bilmiyorum. Ölümüne 
çok üzüldüm. Şimdi hepimiz onu anıyoruz. Bu, onun ruhunun, bize 
nasıl derin bir esin kaynağı olduğunu gösterir. Hepimiz ondan, ne olur-
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sa olsun kendimizi hiç düşünmemeyi öğrenmeliyiz. Bu ruha sahip 

olan herkes halka çok yararlı olabilir. Bir kimsenin yeteneği az ya da 

çok olabilir, ama o kimse bu ruha sahipse, daha şimdiden mert ve dü

rüst, sağlam bir ahlaka sahip, bayağı çıkarlardan arınmış ve halka ya

ıarlı bir insandır. 
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YENİ DEMOKRASİ ÜZERİNE 

Ocak 1 940 

1. ÇlN NEREYE GİDİYOR? 
Direnme Savaşı başladığından bu yana ülkenin dört bir yanında bir 

canlılık hüküm sürmektedir, içine düşülen çıkmazdan kurtulmanın yo
lunun bulunduğunu herkes hissediyor ve insanlar artık çaresizlik için
de boyunlarını bükmüyorlar. Ne var ki, son zamanlarda ortalık ye
niden, uzlaşmacılığın ve anti-komünizmin tozu dumanıyla doldu ve 
halk bir kere daha şaşkına döndü. Bundan en kolay ve en başta et
kilenecek olanlar aydınlar ve genç öğrencilerdir. Aynı soru yeniden or
taya çıkmaktadır: Ne yapmalı? Çin nereye gidiyor? Bu yüzden Çin 
Kültürü'nün1 yayına başlaması dolayısıyla ülke içerisindeki siyasi ve 
kültürel akımların açıklığa kavuşturulması yararlı olabilir. Ben kültür 
sorunlarında acemi sayılının; bu sorunları incelemek istiyorum, ama 
buna daha yeni başladım. Bereket versin, Yenan'da bu konuyu kap
samlı bir şekilde ele almış olan pek çok yoldaş var, onun için benim 
ortaya koyduğum kabataslak görüşler, tiyatroda oyun başlamadan ön
ce çalan zilin görevini görebilir. Gözlemlerimiz, ülkenin ileri kültür iş
çileri için bir nebze doğruluk payı taşıyabilir ve kendi değerli kat
kılarını öne süııııeleri için alçakgönüllü bir uyan görevini yerine ge
tirebilir; onların, milli ihtiyaçlarımızı karşılayacak doğru sonuçlara va
rılması için tartışmaya katılacaklarını umuyoruz. Bilimsel tutum. 
••gerçeği olgularda aramak>>tır ve kendini beğenmiş bir şekilde ya
nılmaz olduğunu ilan ederek insanlara nutuk çekmekle hiçbir zaman 
hiçbir şey halledilmez. Milletimizin karşılaştığı felaketler son derece 
ciddidir ve ancak bilimsel bir yaklaşım ve sorumluluk duygusu onu 

1 .  Çin Kültürü, Ocak 1940'ta Yenan'da yayımlanmaya başlayan bir dergidir; bu makale 
derginin ilk sayısında çıkmıştır. 
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kurtuluşa götürebilir. Bir tek gerçek vardır ve insanın o gerçeğe varıp 
vannadığı, öznel bir şekilde böbürlenmeye değil, nesnel pratiğe bağ
lıdır. Gerçeğin tek ölçütü, milyonlarca insanın devrimci pratiğidir. 
Bence bu, Çin Kültüı·ü'nün tutumu olarak kabul edilebilir. 

n. YENİ BİR ÇİN KURMAK İSTİYORUZ 
Biz komünistler, uzun yıllardır, siyasi ve ekonomik bir devrim için 

olduğu kadar bir kültür devrimi için de mücadele ettik. Hedefimiz Çin 
ınilleti için yeni bir toplum ve yeni bir devlet inşa etmektir. Bu yeni 
toplumun ve yeni devletin, yalnız yeni bir siyaseti ve yeni bir eko
nomisi değil. aynı zamanda yeni bir kültürü de olacaktır. Başka bir de
yişle, yalnız, siyasi yönden ezilen ve ekonomik yönden sömürülen 
Çin'i, siyasi yönden özgür ve ekonomik yönden kalkınmış bir Çin ha
line getiııııek istemekle kalmıyor. aynı zamanda eski kültürün baskısı 
altında cahil ve geri bırakılan Çin'i yeni bir kültürün hüküm sürdüğü 
aydınlanmış ve ileri bir Çin haline getiııııek istiyoruz. Kısacası, yeni 
bir Çin kuııııak istiyoruz. Kültür alanında hedefimiz. yeni bir milli Çin 
kültürü inşa etmektir. 

111. ÇlN'İN TARI Hl ÖZELLiKLERİ 
Biz yeni bir milli kültür inşa etmek istiyoruz, ama bu nasıl bir kül

tür olmalıdır? 
Her kültür (bir ideolojik biçim olarak), belli bir toplumun si-

• • 

yasetinin ve ekoııomisinin yansımasıdır. Obür yandan bunlardan bi-
rincisinin ikinci üzerinde olağanüstü bir etkisi vardırdı; ekonomi te
meldir ve siyaset ekonominin yoğunlaşmış ifadesidir.2 Kültürün si
yaset ve ekonomiyle olan il işkisi ve siyasetiıı ekon<>miyle olan ilişkisi 
konusunda temel görüşümüz budur. Dolayısıyla, kültür biçimi önce si
ya.c;i ve ekonomik biçim tarafından belirlenir ve ancak ondan soııra söz 
konusu siyasi ve ek<>nomik biçim üzerinde işlemeye ve onu et
kilemeye başlar. Marks şöyle der: <<İnsanların varlıklarını belirleyen. 
bilinçleri değil; tam tersine bilinçlerini belirleyen, toplumsal var
lıklarıdır.>>3 Ayrıca şunu da belirtir: <<Filozoflar dünyayı sadece çeşitli 

2. Bkz. \'.,I. Lenin. «Bir Kere Daha Sendikalar, Şimdiki Durum ve l'roçki ile Buharin'in 
Hataları Uz.erine>>. Seçme Eserler, Cilt 9. lng. bas .. lntcmational Publishers, New York. 
1943, s. 54 
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şekillerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu degiştirmektir.>>4 Bu bi
limsel tanımlamalar, insanlık tarihinde ilk kez, bilinç ile varlık ara
sındaki ilişki sorununu doğru bir şekilde çözmüştür ve bunlar, daha 
sonra Lenin tarafından çok derin bir şekilde geliştirilen dinamik dev
rimci bilgi teorisinin temel kavramlarıdır. Bu teori, bilgiyi gerçekliğin 
yansıması olarak alır. Çin'in kültür sorunlarını tartışırken bu temel 
kavramları aklımızda tutmalıyız. 

Böylece. tasfiye etmek istediğimiz eski milli kültürün gerici un
surlarının, eski milli siyaset ve ekonominin ayrılmaz bir parçası ol
duğu: öte yandan, inşa etmek istediğimiz yeni milli kültürün de yeni 
milli siyaset ve ekonominin ayrılmaz bir parçası olduğu apaçık gö
rülmektedir. Çin milletinin eski siyaseti ve ekonomisi, onun eski kül
türünün temelini meydana getirmektir: aynı şekilde yeni siyaseti ve 
ekonomisi de onun yeni kültürünün temelini meydana getirecektir. 

Çin'in eski siyaseti ve ekonomisi nedir? Ve Çin'in eski kültürü ne-
d. ? ır. 

Çu ve Çing Hanedanlarından itibaren Çin toplumu,  feodal bir si
yasete ve feodal bir eko11omiye sahip olan feodal bir toplumdu. Hakim 
kültür de, siyaseti ve ekonomiyi yansıtan feodal kültürdü. 

Yabancı kapitalizmin istilasından ve Çin toplumundaki kapitalist 
unsurların giderek gelişmesinden itibaren, ülke adım adım değişerek 
sömürge, yarı-sömürge ve yarı-feodal bir toplum haline gelmiştir. Çin 
bugün, Japon işgali altında bulunan bölgelerde sömürge, Guomindang 
bölgelerinde ise esas olarak yarı-sömürgedir ve iki bölgede de esas 
olarak feodal ya da yarı-feodaldir. lşte günümüz Çin toplumunun ni
teliği ve ülkemizdeki durum budur. Bu toplumun siyaseti ve eko
nomisi esas olarak. sömürge. yarı-sömürge ve yarı-feodaldir ve siyaset 
ile ekonomiyi yansıtan lıfilcim kültür de gene sömürge, yan-sömürge 
ve yan-feodal bir nitelik taşır. 

Bizim devrimimiz tamamen bu hakim siyasi, ekonomik ve kültürel 
biçimlere yöneltilmiştir. Biz eski sömürge, yarı-sömürge ve yan
feodal siyaset ve ekoı1omideı1 ve onların hizmetindeki eski kültürden 

3. Kari Marks, <<Ekonomi Poliıiğin Eleşıirisine Kaıkıya ÖnsöZ>>, Marks-Engels, Seçnıe 
Eserler, Cilı 1 ,  lng. bas., FLPH. Moskova. 1958, s. 363 
4. Kari Marks. «Feueıbach Üz.erine Tezle,r>>, Marks - Engels, Seçme F..ser/er, Cilı 2, lng. 
bas . .  FLPH, Moskova, 1958, s. 405 
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kurtulmak istiyoruz. Ve yerine. bunların tam tersi olan Çin milletinin 
yeni siyasetiııi ,  yeııi ekoııomisini ve yeni kültürünü inşa etmek is
tiyoruz. 

• • 

Oyleyse Çin milletiniıı yeni siyaseti, yeııi ekonomisi ve yeni kül-
tiirü nedir? 

Çin devrimi kendi tarilıi süreci içerisinde iki aşamadaıı. birinci ola
rak. demokratik devrim ve ikinci olarak sosyalist devrim aşamasından 
geçmek zorundadır. Ve nitelikleri gereği bunlar iki ayrı devrimci sü
reçtir. Buradaki demokrasi, eski sınıflamaya dahil olan, eski de
mokrasi değildir; tersine yeni sınıflamaya giren. Yeni Demokrasidir. 

Dolayısıyla Çin'in yeni siyasetinin, Yeni Demokrasinin siyaseti. 
Çin'in yeni ekonomisinin Yeni Demokrasinin ekonomisi ve Çin'in ye
ni kültürünüıı de Yeni Demokrasinin kültürü olduğu söylenebilir. 

Günümüzdeki Çin devriminin tarihi özellikleri bunlardır. Çin dev
rimine katılan herhangi bir siyasi parti grup ya da kişi bunu kav
ramadığı takdirde, Çin devrimini yönetmeyi ve zafere ulaştıııııayı ba
şaramayacak, halk tarafından bir kenara atılacak ve kaderine yan
makla kalacaktır. 

iV. ÇlN DEVR1Ml 
DÜNYA DEVRlMlNlN BlR PARÇASIDIR 

Çin devrimiııiıı tarihi özelliği, demokrJsi ve sosyalizm olmak üze
re iki aşamaya bölüıımüş olmasıdır; biriııcisi artık genel anlamda de
mokrasi değil, Çiıı tipi bir demokrasi, yeııi ve özel tipte bir demokrasi, 

• • 

yani Yeni Demokrasidir. Oyleyse bu tarihi özellik 11a5ıl meydana gel-
miştir'? Geçeıı yüzyıldan beri var olaıı bir şey midir, yoksa daha yakıtı 
zamaııa mı aittir? 

Çiıı'iıı ve düııyaııın tarilıi gelişmesiııiıı kısa bir incelemesi bu, özel
liğiıı Afyon Savaşı 'ııdaıı lıemeıı soııra değil: aııcak Birinci Emperyalist 
Düııya Savaşı'ııdaıı ve Rusya'daki Ekim Devrimi'ndeıı sonra şe
killeıımeye başladığıııı g<>sterir. Şimdi buııuıı oluşma süreciııi iıı
celeyelim. 

Güııümüz Çiıı lclplumuııuıı söınürgc. yarı-sömürge ve yarı-feodal 
ııiteliğiııdeıı Çiıı devrimiııin iki aşamaya bölünmesi gerektiği sonucu 
çıkar. Birinci adım. sömürge. yan-s<>mürge ve yarı-feodal toplum bi-
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çimini bağımsız. demokratik bir toplum haline getiııııektir. ikinci adım 
ise, devrimi ilerletmek ve sosyalist bir toplum inşa etmektir. Şu anda 
Çin devrimi birinci adımı atmaktadır. 

Birinci adım içi11 hazırlık dönemi 1 840'taki Afyo11 Savaşı'yla, yani 
feodal Çin toplumuı1uı1, yan-sömürge ve yan-feodal bir toplum haline 
gelmeye başlamasıyla açıldı. Bunu Tayping İlahi Krallığı Hareketi, 
Çin-Fransız Savaşı, Çin-Japon Savaşı, l 898 Refoı·ııı Hareketi, l 9 l l 
Devrimi, 4 Mayıs Hareketi, Kuzey Seferi, Toprak Devrimi Savaşı ve 
şimdiki Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı izledi. Bunların tümü bütün 
bir yüzyılı kaplamıştır ve bunlar, Çin halkını11 bağımsız, demokratik 
bir toplum inşa etmek ve birinci devrimi tamamlamak için em
peryalizme ve feodal güçlere karşı çeşitli zamanlarda ve değişen öl
çülerde yürüttüğü mücadeleler oldukları için bir anlamda o birinci adı
mı temsil ederler. 1 9 1 .  Devrimi, bu devrimin daha tam anlamda baş
langıcıydı. Toplumsal niteliği bakımından bu devrim bir proleter sos
yalist devrim değil, bir burjuva demokratik devrimidir. Daha ta
mamlaı1mamıştır ve hala büyük çabalar gerektirmektedir, çünkü bugün 
bile düşmanları hala çok güçlüdür. Dr. Sun Yatsen <<devrim henüz ta
mamlanmamıştır, bütün yoldaşlarım mücadeleye devam etmelidir>> 
derke11 burjuva demokratik devrimden söz etmekteydi. 

Ne var ki, 1 9 14'teki Birinci Emperyalist Dünya Savaşı'nın patlak 
ve1111esinden sonra ve l 9 l ?'deki Rus Ekim Devrimi'nin sonucu olarak 
yeryüzünün altıda birini kaplayan topraklar üzerinde sosyalist bir dcv
leti11 kurulmasıyla, Çin'in burjuva demokratik devriminde bir de
ğişiklik oldu. 

Bu olaylardan öı1ce, Çin'in burjuva demokratik devrimi, eski bur
juva demokratik dünya devrimi sınıflamasına giriyordu ve bunun bir 
parça<>ıydı. 

Bu olaylardaı1 sonra. Çin burjuva demokratik' devrimi bir de
ğişiklik geçiı ııı iş ve burjuva demokratik devrimleri11iıı ye11i sı
nıflamasına dal1il olmµşıur. Devrimci güçleri11 mevzilenişi açısından 
ise, bu devrim proleter sosyalist düı1ya devrimini11 bir parçasıdır. 

Nedeı1? Çünkü Biri11ci Emperyalist Düı1ya Savaşı ve ilk muzaffer 
sosyalist devrim. Ekim Devrimi, dünya 1arihi11i11 bütün gidişi11i de
ğiştirmiş ve yeni bir çağ açmıştır. 
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Bu çağda. dünya kapitalist cephesi yeryüzünün bir bölümünde 
(dünyanın altıda birinde) çökmüş ve geri kalan yerlerde ise kendi çü
rüm üşlüğünü açıkça gözler önüne seııııiştir. Kapitalizmin hüküm sür
düğü ülkeler varlıklannı sürdürebilmek için her zamankinden daha 
fazla sömürge ve yan-sömürgelere dayanmak zorundadırlar; sosyalist 
bir devlet kurulmuş ve bütün sömürgelerle yan-sömürgelerin kurtuluş 
hareketlerini etkin olarak desteklemeye hazır olduğunu ilan etmiştir; 
kapitalist ülkelerdeki proletarya kendisini sosyal demokrat partilerin 
sosyal-emperyalist etkilerinden kararlı bir şekilde kurtaı ıııakta ve sö
mürgelerle yan-sömürgelerdeki kurtuluş hareketlerini desteklediğini 

ilan etmektedir. Bu çağda bir sömürge ya da yan-sömürgede em
peryalizme. yani uluslararası burjuvaziye ya da uluslararası ka

pitalizme yöneltilmiş her devrim. artık burjuva demokratik dünya dev
riminin eski sınıflamasına değil. yeni sınıflamasına girer. Böyle bir 
devrim artık eski burjuva ya da kapitalist dünya devrimi11in bir parçası 
değil yeni dünya devrim inin. proleter sosyalist dünya devrimi11in bir 
parçasıdır. Böyle devrimci sömürge ve yan-sömürgelere artık dünya 
kapitalizm i11in karşı-devrimci cephesinin müttefikleri gözüyle ba
kılamaz; bunlar dünya sosyal izminin devrimci cephesinin müttefikleri 
olmuşlardır. 

Sömürge ve yan-sömürge bir ülkede böyle bir devrim. biriı1ci aşa
ması ya da birinci adımı sırasında. toplumsal niteliği bakımından te
melde hala burjuva demokrat ik olduğu ve nesnel hedefi kapitalizmin 
gelişmesi içiıı yolu açmak olduğu halde artık. burjuvazi11in dik
tatörlüğü altında kapitalist bir toplum ve kapitalist bir devlet kuı ıııak 
amac ıyla burjuvazinin öııderlik ettiği eski tipte bir devrim değildir. Bu 
devrim. birinci aşamada. yeı1i demokratik bir toplum ve bütü11 dev
rimci sınıflan11 ortak diktatörlüğü alt111da bir devlet kuııııak amacıyla 
proletaryanın önderlik ettiği yeni tipte bir devrimdir. Böylece bu dev
rim. gerçekte. sosyalizmi11 gelişmesi için daha da geniş bir yol açma 

görevi11i yeriı1e getirir. Bu devrimin gelişme süreci içinde. düşman ta
rat·ında ve müttefiklerimizin saflarıı1da meydaı1a gelen de
ğişikliklerden dolayı.  birkaç alt aşama daha olabilir. ama devrimin te

mel niteliği değişmez. 
Böyle bir devrim. emperyalizmin temellerini hedef alır ve bu yüz-
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den emperyalizm, onu hoş göııııez, ona karşıdır. Buna karşılık, sos
yalizm ondan yanadır ve sosyalizmin anavatanıyla u luslararası sos
yalist proletarya onu destekler. 

Bu yüzden, böyle bir devrim kaçınılmaz olarak proleter sosyalist 
dünya devriminin bir parçası olur. 

<<Çin devrimi dünya devriminin bir parçasıdır>> şeklindeki doğru 
tez daha l 924- l 927 yıllarında Çin' in Birinci Büyük Devrimi sırasında 
öne sürülmüştü. Bu tez, Çin komüı1istleri tarafından öne sürülmüş ve o 
günkü anti-emperyalist ve anti-feodal mücadeleye katılan herkes ta
rafından onaylanmıştı. Ne var ki, bu tezin taşıdığı önem, o günlerde 
tam olarak açıklığa kavuşturulmamış ve dolayısıyla oldukça belirsiz 
bir şekilde kavranmıştı. 

Burada geçen <<dünya devrimi>> sözü, artık eski dünya devrimi de
ğildir. Çünkü eski burjuva dünya devrimi çoktan tarihe karışmıştır, bu 
söz bugün yeni dünya devrimini, sosyalist dünya devrimini ifade eder. 
Aynı şekilde, onun <<bir parçasını>> meydana getiııııek demek, eski bur
juva devriminin değil, yeni sosyalist devrimin bir parçasını meydana 
getirmek demektir. Bu hem Çin, hem de dünya tarihinde eşi gö
rülmemiş olağanüstü bir değişikliktir. 

Çin komünistleri tarafından öne sürülen bu doğru tez, Stalin'in ıe
orisine dayanır. 

Stalin. daha l 9 1 8  yılında, Ekim Devrimi'nin birinci yıldönümünü 
kutlayan bir makalesinde şöyle yazmıştı: 

Ekim Devrimi'nin dünya çapındaki büyük önemi, esas (1!arak şµ 
gerçekte yatar: 

l )  Milli meselenin ufkunu genişletmiş ve bunu, Avrupa'da milli 
baskıya karşı mücadele gibi özel bir sorun olmaktan çıkarıp ezi
len halkları, sömürgeleri ve yan-sömürgeleri emperyalizmden 
kurtarmak gibi genel bir sorun haline getiııııiştir. 
2) Onlann kurtuluşları için geniş olanaklar yaratmış ve kurtuluşa 
giden doğru yolu açmıştır; böylelikle Batının ve Doğunun ezilen 
halklarının kurtuluş davasını büyük ölçüde kolaylaştuıııış ve 
hepsini. emperyalizme karşı verilen muzaffer ortak mücadele 
akımı içine çekmiştir: 
3) Ekim Devrimi, dünya emperyalizmine karşı , Batının pro-
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leterlerinden başlayıp, Rus Devrimi'nden geçerek Doğunun ezi
leı1 halklarına kadar ulaşan, yeni bir devrimler cephesi yaratarak 
sosyalist batı ile köleleştiı·ilmiş Dogıı arasında bir köprü kuı·
muştur 5 

Staliı1, bu yazıyı yazdığı tarihten sonra, sömürge ve yarı
sömürgelerdeki devrimlerin eski sınıflamadan çıkarak proleter sos
yalist devrimin bir parçası haline geldikleri teorisini tekrar tekrar açık
lığa kavuştuııııuştur. En berrak ve kesin açıklama, 30 Haziran l 925 ta
rihiı1de yayınlana11 ve Stalin'in zamanın Yugoslav milliyetçilerine kar
şı sürdürdüğü polemikleri içeren bir makalede yapılmıştır. <<Bir Kere 
Daha Milli Mesele Üzerine>> adını taşıyan bu makale, Çang Çungşi ta
rafından çevrileı1 ve Stalin , Milli Mesele Üzerine adını taşıyan bir ki
tapta yer almaktadır. Aşağıdaki bölüm bu kitaptan aktarılmıştır: 

Semiç, Stalin'in 19 12  yılı sonunda yazılan Marksizm ve Milli 
Mesele yazısındaki bir yere dayanıyor. Orada şöyle deniyor: 
<<Yükselen kapitalizm şartlarında, milli mücadele burjuva sı-
11ıfları arasında bir mücadeledir.>> Görünüşe göre Semiç, bu su
retle, bugünkü tarihi koşullarda, milli hareketin sosyal anlamının 
belirlenmesinde kendi foııııülünün doğru olduğuna işaret etmek 
istiyor. Ancak, Stalin'in yazısı, emperyalist savaştan önce, milli 
mesele Marksistlerin gözünde henüz dünya çapında bir mesele 
değilken, Marksistlerin temel talebinin, kendi kaderini tayin hak
kı ıalebini11 proletarya devriminin bir parçası olarak değil ,  bur
juva demokratik devrimin bir parçası olarak anlaşıldığı zamanda 
yazıldı. Uluslararası durumun, o 7,amandan beri temelden de
ğiştiğini, bir yandan savaşın, öte yandan Rusya'daki Ekim Dev
rimi'nin milli meseleyi burjuva demokratik devrimi meselesinin 
bir parçası olmaktan çıkarıp, proleter sosyalist devrimi me
selesinin bir parçası haline getirdiğini göııııek istememek gülünç 
oluyordu. Daha l 9 16 Ekim'inde Lenin, <<Kendi Kaderini Tayin 
Tartışması11111 Soı1uçları>> adlı yazısında. milli meselenin önem!i 
noktası11ın. kendi kaderini tayi11 hakkı noktasıı1ın, genel de-

5. J.V. Sıalin, <<Ekim Devrimi ve Milli Mesele», Eserler, Cilt 4, lng,, bas., FLPH Mos
kova, 1 953, s. 169- 170 
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mokratik hareketin bir parçası olmaktan çıktığını, artık genel 
proleter sosyalist devrimin ayrılmaz bir parçası olduğunu söy
lüyordu. Burada gerek Lenin'in, gerekse Rus komünizminin di
ğer temsilcilerinin milli mesele konusundaki çalışmalarına de
ğinmek istemiyorum bile. Bütün bunlardan sonra Semiç'in, Sta
lin'in Rusya'da burjuva demokratik devrimi döneminde yazılmış 
olan yazısındaki bilinen yere dayanmasının bugün, yeni tarihi 
durum dolayısıyla yeni bir aşamaya, proleter devrimi aşamasına 
girdiğimiz bir zamanda ne anlamı olabilir? Sadece şu anlamı ola
bilir: Semiç, yer ve zaman dışında, yaşanan tarihi durumdan ba
ğımsız olarak alıntı yapıyor ve bununla diyalektiğin temel ge
reklerine aykırı hareket ediyor ve bir tarihi durumda doğru ola
nın, başka bir tarihi durumda yanlış olabileceğini dikkate al-

6 mıyor . . .  

Buradan da, iki türden dünya devrimi olduğu ve birincisinin bur
juva ya da kapitalist sınıflamaya girdiği görülür. Bu türden dünya dev
rimi çağı çoktan tarihe karışmıştır; daha 19 14'te Birinci Emperyalist 
Dünya Savaşı patlak verdiği ve özellikle 1917'de Ekim Devrimi mey
dana geldiği zaman son bulmuştur. İkinci tür, yani proleter sosyalist 
dünya devrimi bundan sonra başlamıştır. Bu devrimin temel gücü ka
pitalist ülkelerin proletaryası, müttefikleri de sömürge ve yarı
sömürgelerin ezilen haklarıdır. Ezilen bir millette hangi sınıflar, hangi 
partiler ya da hangi kişiler devrime katılırsa katılsın ve bunlar sorunun 
bilincinde olsunlar ya da olmasınlar, sorunu kavrasınlar ya da kav
rarnasınlar, emperyalizme karşı çıktıkları sürece, onların devrimi pro
leter sosyalist dünya devriminin bir parçası haline gelir ve kendileri de 
bu devrimin müttefıki olurlar. 

Bugün Çin devrimi daha da büyük bir önem kazanmıştır. Bugün, 
kapitalizmin ekonomik ve siyasi buhranlarının dünyayı gitgide daha 
çok İkinci Dünya Savaşı'na doğru sühiklediği; Sovyetler Birliği'nin 
sosyalizmden komünizme geçiş dönemine vardığı ve bütün dünya pro
letaryası ile ezilen milletlere, emperyalist savaşa ve kapitalist ge-

6. J.V. Stalin, «Bir Kere Daha Milli Mesele Üzerine>>, Proletarya Devrimi Çagırıda Mil
li Mesele, Kaynak Yayınlan, İstanbul, 1992. 

351 



riciliğe karşı mücadelelerinde hem önderlik, hem yardım edebileceği; 
kapitalist ü lkelerin proletaryasının kapitalizmi devirip sosyalizmi kur
maya hazırlandığı ve Çin'de proletaryanın, köylülüğün, aydınların ve 
küçük burjuvazinin diğer kesimlerinin Çin Komünist Partisi'nin ön
derliği altında muazzam bir bağımsız siyasi güç haline geldiği bir za
manda yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu durumda, Çin devriminin 
dünya çapında daha da büyük bir önem kazandığını söylemek doğru 
olmaz mı? Bence doğru olur. Çin devrimi, dünya devriminin çok 
önemli bir parçası haline gelmiştir. 

Çin devrimi bu birinci aşamada (birçok alt aşamasıyla birlikte) ye
ni tipte bir burjuva demokratik devrim olduğu ve toplumsal niteliği 
bakımından henüz bir proleter sosyalist devrim olmadığı halde, çoktan 
beri proleter sosyalist dünya devriminin bir parçası olmuştur ve hatta 
bugüı1 bu dünya devriminin çok önemli bir parçası ve büyük bir müt
tefikidir. Devrimimizin birinci adımı ya da aşaması, kesinlikle, Çiı1 
burjuvazisinin diktatörlüğü altında kapitalist bir toplum kurulması de
ğildir ve olamaz da: devrimimiz, Çin proletaryasının önderliğinde 
Çin'in bütün devrimci sınıflarının ortaklaşa diktatörlüğü alu11da yeni 
demokratik bir toplumun kurulmasıyla sonuçlanacaktır. O zaman dev
rim, Çin'de sosyalist bir toplumun kurulacağı ikinci aşamasına doğru 
ilerleti lecektir. 

Bu, günümüz Çin devriminin ( l 9 l 9'daki 4 Mayıs Hareketi'nden iti
baren) son yiııııi yılın yeni devrimci sürecinin temel niteliği ve somut 
yaşayan özüdür. 

V. YENi DEMOKRASiNiN SiYASETi 

Çi11 devriminin yeni tarihi özelliği, birincisi yeni demokratik dev
rim olmak üzere, iki aşamaya bölünmüş olmasıdır. Bu, yurtiçindeki si
yasi ve ekonomik ilişkilerde somut olarak nasıl ifadesini bulur? Bu 
konuyu ele alalım. 

1 9 1 9'daki 4 Mayıs Hareketi'nden önce (bu olay, 19 1 4'teki Birinci 
Emperyalist Dünya Savaşı'rıdan ve 191 7'deki Rus Ekim Devrimi'nden 

soııra meydaııa gelmiştir) burjuva demokratik devrimin siyasi ö11-
derleri . (aydınları aracılığıyla) küçük burjuvazi ve burjuvaziydi. Çiı1 
proletaryası heııüz uyanmış ve bağımsız bir sınıı· gücü olarak siyaset 
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sahnesine çıkmamış, ama devrimde sadece küçük burjuvazinin ve bur
juvazinin izleyicisi olarak yer almıştı. 191  l Devrimi sırasında pro
letarya işte bu durumdaydı. 

4 Mayıs Hareketi'nden sonra ise, milli burjuvazi devrime ka
tılmaya devam ettiği halde, Çin burjuva demokratik devriminin siyasi 
önderi artık burjuvazi değil, proletaryaydı. Çin proletaryası, ol
gunlaşması sonucu ve Rus Devrimi'nin etkisiyle hızla bağımsız bir 
uyanmış bir siyasi güç haline geldi. <<Kahrolsun emperyalizm>> slo
ganını ve burjuva demokratik devrimin bütünü için geniş kapsamlı bir 
programı öne süren, Çin Komünist Partisi'ydi. Toprak Devrimini ger
çekleştiren de sadece ve sadece Çin Komünist Partisi'ydi. 

Çin milli burjuvazisi, sömürge ve yarı-sömürge bir ülkenin bur
juvazisi olduğu ve emperyalizm tarafından ezildiği için emperyalizm 
çağında bile, emperyalistlere ve bürokratlarla savaş ağalarının yerli 
hüküm etlerine karşı (ikincisine karşı çıkma örnekleri, 19 l 1 Devrimi 
ve Kuzey Seferi dönemlerinde bulunabilir) belli dönemlerde ve belli 
ölçülerde, belli bir devrimci niteliği sürdürür ve karşı çıkmaya hazır 
olduğu düşmanlara karşı proletarya ve küçük burjuvaziyle ittifak ku
rabilir. Bu bakımdan Çin burjuvazisi, eski Çarlık Rusyasındaki bur
juvaziden ayrılır. Çarlık Rusyası başka ülkelere saldırıda bulunan as
keri-feodal bir emperyalizm olduğu için, Rus burjuvazisi devrimci bir 
nitelikten yoksundu. Orada proletaryanın görevi, burjuvaziyle bir
leşmek değil, ona karşı çıkmaktı. Ama Çin milli burjuvazisinin belli 
dönemlerde ve belli ölçülerde devrimci bir niteliği vardır, çünkü Çin 
saldırıya uğrayan sömürge ve yarı-sömürge bir ülkedir. Burada pro
letaryanın görevi. milli burjuvazinin devrimci niteliğini göz önünde 
tutarak onunla emperyalizme ve bürokrat ve savaş ağası hü
kümetlerine karşı bir birleşik cephe kuııııaktır. 

Bunun yanı sıra. Çin milli burjuvazisinin, sömürge ve yan
sömürge bir ülkede bulunduğu ve dolayısıyla ekonomik ve siyasi yön
den son derece çelimsiz bir burjuvazi olduğu için devrimin düş
manlarıyla uzlaşma eğilimi taşıması gibi bir niteliği de vardır. Dev
rime katıldığı zaman bile emperyalizmden tamamen kopmaya ya
naşmaz ve üstelik köylük bölgelerde toprak rantı yoluyla sürdürülen 
sömürüyle çok yakından ilişkisi vardır. Dolayısıyla emperyalizmi ve 
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hele feodal güçleri kesin bir şekilde deviııııeyi ne ister. ne de buı1u ya
pabilecek durumdadır. Bu yüzdc11, Çin'i11 burjuva demokratik dev
riminin iki temel soruı1u ya da görevi , milli burjuvazi tarafından çö
zülemez ya da gerçekleştirilemez. Guomindang tarafından temsil edi
len Çin büyük burjuvazisi ise, l 927'den l 937'ye kadar olan uzun dö
nem boyunca emperyalistlerin kucağıı1daı1 inmemiş ve devrimci halka 
karşı feodal güçlerle ittifak yapmıştır. l 927'den itibaren bir süre için 
Çin milli burjuvazisi de karşı devrimin peşine takılmıştı. Şimdiki Ja
ponya'ya karşı savaş sırasında büyük burjuvazinin Vang Cingvey ta
rafıı1dan temsil edile11 kesimi düşmana teslim olmuş ve bu da büyük 
burjuvazinin yeni bir ihaneti11i oluşturmuştur. Öyleyse bu bakımdan 
Çiıı'dcki burjuvazi, Avrupa ve Amerika ülkelerindeki ve özellikle 
Fransa'daki daha önceki burjuvaziden aynlır. O ülkelerdeki ve özel
likle Fransa'daki burjuvazi hala devrimci çağında iken burjuva dev
rimi görece köklü bir nitelik taşımaktaydı, oysa Çin'deki burjuvazi bu 
ölçüde köklü olmaktan bile uzaktır. 

Bir yanda. devrime katılma olasılığı. öbür yanda devrim düş
maıılarıyla uzlaşma eğilimi: işte Çin burjuvazisinin ikili niteliği budur 
ve öııünde her iki yol da açıktır. Avrupa ve Amerika'nın tarihindeki 
burjuvazi bile bu iki li niteliğe sahipti. Büyük bir düşmanla kar
şılaştıkları 7..aman. düşmana karşı işçiler ve köylülerle birleşmişler. 
ama köylüler ve işçiler uyaıııııca yüzgeri ederek işçilere ve köylü lere 
karşı düşmaıı la birleşmişlerdir. Bu. düı1yanın her yerindeki burjuvazi 
içiıı geçerli olan genci bir kuraldır. ancak Çin burjuvazisinde bu özel
lik daha da bclirgiı1dir. 

Çiıı'de. emperyalizmi ve feodal güçleri yıkmak içi11 kim halka <>11-
derlik etmeyi başarırsa. halkııı güveııiııi oııuıı kazanacağı açıktır: çüıl
kü bu ikisi ve özellikle emperyalizm. halkın caıı düşmanıdır. Bugüıı. 
Japoıı emperyalizmini kovmak ve demokratik bir yöııetim kuııııak içiıl 
halka kim önderlik ederse. o, halkıı1 kurtarıcısı c>lacaktır. Tarih. Çiı1 
burjuvazisi11in bu sorumluluğu taşıyamayacağını ve bunuı1 kaçıııılmaz 
olarak proletaryaııııı omuzlarıı1a yükleneceği11i kanıtlamıştır. 

Dolayısıyla Çi11'iı1 kaderiııi bclirleycıı temel güçlerin proletarya. 
köylülük. aydıı1lar ve küçük burjuvazi11in öbür kesimleri olduğu açık
tır. Bir kısmı şimdiden uya11mış ve geri kala111 da uyaı1ma süreci için-
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de olan bu sınıflar, proletarya ö11der güç olmak üzere, zorunlu olarak 
Çin demokratik cumhuriyetinin devlet ve hükümet yapısının temel u11-
surları haline geleceklerdir. Kunnak istediğimiz dcm<lkratik Çiı1 cum
huriyeti, bütün anti-emperyalist ve aı1ti-feodal halkın proletarya ö11-
derliğindeki ortak diktatörlüğü altı11da bir demokratik cuınhuriyet. ya-

• • 

ni ye11i demokratik bir cumhuriyet. gerçekten devrimci ye11i Uç Halk 
llkesi'nin ve onun Üç Büyük Siyasetinin cumhuriyeti olmalıdır. 

Bu ye11i demokratik cumhuriyet, eski demokratik biçim olaı1 ve 1.a
ten günü geçmiş buluı1an burjuva diktatörlüğü altındaki eski Avrupa
Amerikan tipi kapitalist cumhuriyette11 farkl ı  olacaktır. Öte yaıldaı1, 
SSCB'de daha şimdiden gelişip serpilmeye başlayan proletarya dik
tatörlüğü altındaki Sovyet tipi sosyalist cumhuriyetten de farklı ola
caktır. Bu Sovyet tipi sosyalist cumhuriyet. bütün kapitalist ülkelerde 
kurulacak ve kuşkusuz sanayisi gelişmiş bütün ülkelerdeki devlet ve 
hükümet yapıların111 egemen biçimi l1aline gelecektir. Arıcak, belli bir 
tarihi dönem boyunca bu biçim. sömürge ve yarı-sömürge ülkelerdeki 
devrimler için uygun değildir. Öyleyse bu süre içinde, bütün sömürge 
ve yan-sömürge ülkelerde üçüııcü bir devlet biçimi, yani demokratik 
cumhuriyet kabul edilmelidir. Bu biçim, belli bir tarihi dö11em için ge
çerlidir ve bu yüzde11 bir geçiş biçimidir: ama gene de zorunlu bir bi
çimdir ve buı1dan vazgeçilemez. 

Dolayısıyla, düı1yadaki çeşitli tipteki devlet sistemleri . siyasi ik
tidarlanı1ıı1 s1111f 11iteliği11c gcire üç temel biçime indirgenebilir: l )  Bur
juva diktatörlüğü altıı1daki cumhuriyetler: 2) Proletarya diktatörlüğü 
altındaki cuml1uriyetler: 3) Birkaç devrimci sıı11ı·ın  ortak diktatcirlüğü 
altındaki cumhuriyetler. 

Birinci tür. eski demokrat ik devletleri kapsar. Bugün. ikiı1ci em
peryalist s�ıvaşı11 patlam�ısı11d�ın s<ı11ra. burjuvazi11iı1 kaı1lı mil itarist 
diktatörlüğü alt111a girmiş ya da ginnekte buluı1a11 kapitalist ülkelerin 
birçoğunda dem<ıknısi11iıı iziı1e bile rastlaı1amaz. Topr.ık ağaları ve 
bur.iuvazi11i11 ortak diktaıörlüğü altındaki belli ülkeler de bu tür iç iııde 
sayılabilirler. 

Sovyetler B irliği'ııde var olaı1 ikiı1ci türüı1 kaııi talist ülkelerde <lr
taya çıkması içi11 koşullar olguı1laşmaktadır. Gelecekte bu, bir süre 
içi11 bütü11 düııyada egemeıı bir biçim olacaktır. 
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Üçüncü tür, sömürge ve yan-sömürge ülkelerin devrimlerinde be
nimsenmesi gereken geçiş döneminin devlet biçimidir. Bu devrimlerin 
her birinin kaçınılmaz olarak kendine özgü belli nitelikleri olacaktır, 
ama bunlar genel bir tema üzerindeki küçük çeşitlemelerdir. Sömürge 
ve yan-sömürge ülkelerde yer alan devrimler olduklarına göre, devlet 
ve hükümet yapılan wrunlu olarak temelde aynı, yani birkaç anti
emperyalist sınıfın ortak diktatörlüğü altındaki yeni demokratik bir 
devlet olacaktır. Bugünün Çin'inde Japonya'ya karşı birleşik cephe, 
yeni demokratik devlet biçimini temsil etmektedir. Japonya'ya karşıdır 
ve anti-emperyalisttir; aynı zamanda birkaç devrimci sınıfın ittifakı 
olan bir birleşik cephedir. Ama ne yazık ki, savaş bu kadar uzun bir 
süredir devam ettiği halde, demokrasiyi gerçekleştirme çalışması, Ko
münist Partisi önderliğindeki Japonya'ya karşı demokratik üs bölgeleri 
dışında kalan çoğu yerde, daha yeni başlamıştır ve Japon em
peryalistleri ülkemizi çiğnemek için bu temel zaaftan ya
rarlanmışlardır. Eğer bu konuda bir şey yapılmazsa, milli geleceğimiz 
ciddi bir şekilde tehlikeye düşecektir. 

Burada tartışılan sorun, <<devlet sistemi>> sorunudur. Çing Ha
nedanının son yıllarından bu yana, 20-30 yıldır süregelen ça
tışmalardan sonra bile bu sorun hala çözülmüş değildir. Aslında bu, 
çeşitli toplumsal sınıfların devlet içindeki yeri sbrunundan başka bir 
şey değildir. Burjuvazi, bir kural olarak sınıfların yeri sorununu ha
sıraltı eder ve <<milli>> yaftası altında tek sınıf diktatörlüğünü sürdürür. 
Sorunu bu şekilde hasıraltı etmenin devrimci halka hiçbir yaran yok
tur ve sorun onlara açıkça anlatılmalıdır. << Milli>> terimine bir di
yeceğimiz yok, ama bu terim karşı-devrimcileri ve hainleri içine al
mamalıdır. Çünkü bugün bizim ihtiyaç duyduğumuz devlet, bütün 
devrimci sınıfların, karşı-devrimcilerle hainler üzerindeki dik
tatörlüğüdür. 
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Modem devletlerdeki sözüm ona demokratik sistem, genellikle 
burjuvazinin tekelindedir ve sadece halkı ezmeye yarayan bir 
araç haline gelmiştir. Oysa, Guomindang'ın Demokrasi İlkesi. 
bir azınlığın özel malı değil de bütün halkın paylaştığı de
mokratik bir sistem demektir. 



Guomindang'ın, 1924'te Guomindang-komünist işbirliği dö
neminde yapılan l .  Milli Kongresi'nin Bildirisindeki resmi açıklama 
buydu. Guomindang on altı yıldır bu açıklamayı çiğnemiş ./e do
layısıyla şu anda içinde bulunduğumuz vahim milli buhranı ya
ratmıştır. Bu, çok büyük bir hatadır ve Guomindang'ın, Japonya'ya 
karşı savaşın pislikleri arındıran alevleri içerisinde bu hatayı dü
zelteceğini ummaktayız. 

<<Yönetim sistemi>> sorununa gelince, bu siyasi iktidarın nasıl ör
gütleneceği sorunudur; şu ya da bu toplumsal sınıfın, düşmanlarına 
karşı çıkmak ve kendini korumak için, siyasi iktidar mekanizmasını 
hangi biçimde düzenleyeceği sorunudur. Kendini temsil edecek uygun 
bir siyasi iktidar organı olmayan hiçbir devlet yoktur. Çin, artık bir 
halk meclisleri sistemini benimseyebilir, bu sistem, milli halk mec
lisinden başlayıp eyalet, il, bölge ve kasaba halk meclislerine kadar 
iner ve her düzeydeki meclis kendi yönetim organlarını seçer. Her 
devrimci sınıfın devlet içindeki yerine göre doğru dürüst temsil edil
mesi, halkın iradesinin doğru ifadesini bulması, devrimci mü
cadelelerinin doğru yönetilmesi ve Yeni Demokrasi ruhunun doğru bir 
şekilde dile getirilmesi için cinsiyet, dini inanç, mülkiyet ya da eğitim 
ayrımı yapılmaksızın genel ve eşit oy hakkı tanıyan bir sistem ku
rulmalıdır. Demokratik merkeziyetçilik böyle bir sistemdir. Ancak de
mokratik merkeziyetçiliğe dayanan bir yönetim, bütün devrimci halkın 
iradesini tamamen dile getirebilir ve devrimin düşmanlarıyla en etkili 
bir şekilde mücadele edebilir. Hükümet ve orduda, <<azınlığın özel ma
lı olmayı>> reddetme ruhu hfilc.im olmalıdır. Gerçekten demokratik bir 
sistem olmaksızın bu başarılamaz ve yönetim sistemi ile devlet sistemi 
arasında uyurrı sağlanamaz. 

Devlet sistemi, bütün devrimci sınıfların ortak diktatörlüğüdür; yö
netim sistemi, demokratik merkeziyetçiliktir. Yeni Demokrasi'nin si
yaseti ve Yeni Demokratik cumhuriyet budur, Japonya'ya karşı bir
leşik cephe cumhuriyeti, yeni Üç Halk llkesi'nin ve onun Üç Büyük 
Siyaseti'nin cumhuriyeti, ismen olduğu kadar gerçekte de var olan Çin 
Cumhuriyeti işte budur. Bugün lafta var olan, ama gerçekte olmayan 
bir Çin Cumhuriyeti'miz vardır ve şimdiki görevimiz bu isme uyacak 
gerçekliği yaratmaktır. 
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Devrimci bir Çiı1'in. Japon istilasına karşı savaşan bir Çiı1'iı1. mut
laka gerçekleştirmesi gerekeı1 iç siyasi ilişkileri bunlardır: bugünkü 
milli yeı1ideı1 i11ş:ı çalışmamızıı1 tek yö11elimi, tek doğru yöı1elimi bu
dur. 

VI.  YENi DEMOKRASl'NlN EKONOMISl 
Eğer Çiıı'de böyle bir cumhuriyet kurulacaksa, sadece siyaseti11de 

değil. ay111 zamanda eko11omisi11de de yeni demokratik olmalıdır. 
Bu cumhuriyet büyük baı1kaları ve büyük sanayi ve ticaret iş

letmelerini mülkiyeli altı11a alacaktır. 

Nitelikleri bakımındaı1 tekelci olan ya da özel kişiler tarafından 
yöı1elilemeyccek kadar büyük olaı1 baı1kalar, demiryolları ve ha
vayolları gibi girişimler, isler Çiıılilere, isler yabancılara ait ol
suı1. özel seııııaye11in halkıı1 geçim koşullarıı1a hükmclmcsi11i öı1-
lemck içiı1 devlet larafındaı1 işletilecek ve yönetilecektir: ser
mayeyi dcı1etlemeı1i11 temel ilkesi budur. 

Gul>miı1dang-komüı1ist işbirliği döı1cminde yapılan Gu-

omiı1daı1g'111 1 .  Milli Koı1gresi'ı1i11 Bildirisi'nde yer alaı1 bir başka 
resmi açıklam:ı da budur ve bu ye11i demokratik cumhuriycti11 eko-
11omik yapısı içi11 doğru (llaıı siya<;ettir. Proletaryanın ti11dcrl iği al
tındaki yeııi demokratik cumhuriyette devlet girişimleri sosyalist bir 
ııiteliğe salıiı1 olacak ve bütüıı milli ekoı1omini11 önder gücüııü y:ı
ratac:ıktır: :ıma cunıhuriyet. kapitalist özel mülkiyete genci ol:ırak el 

koyın:ıyac:ık ve <<h:ılkııı geçim koşullarıııa hükmctmeyeıı>> k:ıpitalist 
ürctimiıı gclişmesiııe eııgel (1lmayacaktır. Buııuıı nedeııi Çiıı eko
lll>ın isiııiıı hfılfı çok geri olmasıdır. 

Cumhuriyet. toprak ağalarıııııı topraklarına el koymak ve tl>praksız 

ya da az topr:ık lı ktiylülere d:ığıtınak. Dr. Suıı Yatscıı'iıı <<topr.ık iş

leyeııiııdir>> sllıgaıı ıııı gerçekleştirmek. ktiylük bölgelerde feodal iliş
kileri ort:ıd:ııı kaldırm:ık ve toprağı ktiy lüleriıı özel mülkiyetiııe ge

çirmek yoluııda birt:ıkım gerekli :ıdımları atacaktır. Ktiylük lXil

gelerde. zeııgiıı ktiy lü ekl>ııomisiııc iziıı verilecektir. <<Topr.ık mül

kiyeliııiıı eşitleştirilmesi>> siyaseti budur. Bu siyaset açısıııdaıı <<toprak 



işleyenindir>> sloganı doğrudur. Genel olarak. bu aşamada sosyalist ta
rım gerçekleştirilmeyecek. ama <<toprak işleyenindir>> sloganı te
melinde geliştirilen çeşitli kooperatif işletmeleri bağrında sosyalizmin 
unsurlarını taşıyacaktır. 

Çin ekoııomisi. <<sermayenin denetlenmesi>> ve <<toprak mül
kiyeti11i11 eşitleştirilmesi>> yolunda gelişmelidir ve hiçbir 7.aman <<bir 
azınlığın c>zel malı>> olmamalıdır. Bir avuç kapitalistin ve top
rakağasıııın <<halkın geçim koşullarına hükmetmesiııe>> hiçbir zaman 
izin veııııemeliyiz: hiçbir zaman Avrupa-Amerika tipi bir kapitalist 
toplum kuııııamalı ya da eski yan-feodal toplumun yaşamasına izin 
vermemeliyiz. Kim bu ilerleme çizgisinin tersiııe hareket etmeye kal
karsa, başarıya ulaşamayacak ve kafasını duvar.ı çarpacaktır. 

Devrimci bir Çin'in, Japoıı saldırısına karşı savaşan bir Çin'in kur
mak zorunda olduğu ve k:ıçıııılmaz olarak kuracağı yurtiçi ekonomik 
ilişkiler buıılardır. 

Yeni Demokrasi'nin ekonomisi budur. 
Ve Yeııi Demokrasi'nin siyaseti. Yeni Demokrasinin ekonomisinin 

yoğunlaşmış ifadesidir. 

VII .  BURJUVA DİKTATÖRLÜÔÜNÜN REDDEDİLMESi 
" Halkın yüzde 90'ından fazla-;ı. yeni demokratik siyaseti ve yeni de

mokratik ekon(lmisi ile böyle bir cumhuriyetten yanadır: başka bir yol 
yoktur. 

Peki. ya burjuva diktatc>rlüğü altıııda kapitalist bir topluma giden 
yol'! Avrupa ve Amerika burjuvazisi11i11 izlediği eski yol buydu: ama 
ıstesck de istemesek de Çiı1'iı1 gerek uluslararası gerekse yurtiçi du
rumu. bu yoluıı izleı1mesiı1e elvermemektedir. 

Uluslararası duruma bakacak olursak. bu y(ll kapanmıştır. Şimdiki 
uluslarar<ısı durum. aslıııda. k<ıpitalizm ile sosyalizm arasıııda mü
cadele durumudur ve kapitalizm gerilerkcıı sosyalizm yükselmektedir. 
Biriııci ()!ar.ık. uluslarar<ısı kapitalizın ya da emperyalizm. Çiıı'de bur
juva diktatc>rlüğü alt ıııda kapitalist bir toplum kurulmasıııa İl.İn ver
meyecektir. Gerçekteıı de moderıı Çiı1'iı1 t:ırihi. bir emperyalist saldırı 
ıarilıi. Çin'iıı bağımsızlığıııa ve k..1pitalizmi geliştirmesine em-
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peryalistlerin karşı çıkmasının tarihidir. Çin'de daha önceki devrimler, 
emperyalizm onları boğduğu için başarısızlığa uğramış ve sayısız dev
rim şehidi görevlerini yerine getirememenin acısı içinde ölmüştü. Bu
gün, güçlü bir Japon emperyalizmi zorla Çin'e giııııekte ve Çin'i bir 
sömürge haline getirmek istemektffiir. Ülkemizde Çin, Çin ka
pitalizmini değil, tersine Japonya, Japon kapitalizmini ge
liştiı ıııektedir. Ülkemizde diktatörlüğünü sürdüren Çin burjuvazisi de
ğil, Japon burjuvazisidir. Gerçekten de bu dönem, ölmekte olan em
peryalizmin son çırpınışları dönemidir. Emperyalizm <<can çekişen ka
pitalizmdir>>. 7 Ama, can çekiştiği için de, varlığını sürdürebilmek 
amacıyla sömürgelere ve yan-sömürgelere her zamankinden daha faz
la ıııuhtaçtır ve herhangi bir sömürge ya da yan-sömürgenin, kendi 
burjuvazisinin diktatörlüğü altında kapitalist bir toplum kurmasına 
hiçbir şekilde izin vermeyeceği açıktır. Japon emperyalizmi özellikle 
vahim ekonomik ve siyasi buhranların batağına saplandığı ve can çe
kişmekle olduğu için Çin'i istila etmek, onu bir sömürge haline ge
tirmek, böylece Çin'de burjuva diktatörlüğüne ve milli kapitalizme gi
den yolu tıkamak zorundadır. 

İkinci olarak, sosyalizm bun;t izin veııııeyecektir. Dünyadaki bü
tün emperyalist devletler bizim düşmanımızdır ve sosyalizmin ana
vatanının ve uluslararası proletaryanın yardımı olmaksızın Çin'in ba
ğımsızlığını kazanmasına olanak yoktur. Yani, Sovyetler Birliği'nin 
yardımı ve Japonya. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, 
Almanya, İtalya ve öbür ülkelerin proletaryalarının kapitalizme karşı 
mücadele ederek yaptıkları yardım olmaksızın Çin bağımsızlığını ka
zanamaz. Hiç kimse, Çin devriminin zafer kazanmasının, bütün bu ül
kelerde ya da bu ülkelerden birkaçında devrimin zafer kazanmasına 
bağlı olduğunu söyleyemez, ama onların proletaryasının gücünü ken
dimizinkine katmaksızın zafer kazanamayacağımız da açıktır. Özel
likle Sovyetler Birliği'nin yardımı, Çin'in Direnme Savaşı'nda nihai 
zaferi kazanması için kesinlikle vazgeçilmez bir şeydir. Sovyet yar
dımını reddedersek, devrim başarısızlığa uğrayacaktır. l 927'den iti-

7. V.l. Lenin, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması Emperyalizm, ikinci Bölüm, Aydınlık 
yayınlan, lsıanbul, 1 979 
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haren açılan Sovyet aleyhtarı kampanyalar8, bu konuda çok iyi bir 
ders olmadı mı? Bugün dün� a, yeni bir savaşlar ve devrimler çağında, 
kapitalizmin kesinlikle can çekiştiği ve sosyalizmin kesinlikle ilerleyip 
geliştiği bir çağdadır. Bu koşullarda, Çin'de emperyalizm ve feodalizm 
yenilgiye uğradıktan sonra, burjuvazinin diktatörlüğü altında kapitalist 
bir toplumun kurulmasını beklemek boş hayallere kapılmak olmaz mı? 

Birinci Emperyalist Dünya Savaşı'ndan ve Ekim Devrimi'nden son
ra Türkiye'de, belli özel koşullar nedeniyle (burjuvazinin Yunan sal
dırısını püskürtmedeki başarısı ve proletaryanın zayıflığı) burjuvazinin 
cılız Kemalist diktatörlüğü9 ortaya çıktığı halde, ikinci bir Türkiye ola
maz; hele İkinci Dünya Savaşı'ndan ve Sovyetler Birliği'nde sos
yalizmin inşasından sonra, 450 milyon nüfuslu bir <<Türkiye>> hiç ola-

• 

maz. Çin'in kendine özgü koşullarında (uzlaşma eğiliminde olan bur-
juvazinin çelimsizliği ve sonuna kadar devrimci olan proletaryanın gü
cü koşullarında) işler hiçbir zaman Türkiye'de olduğu gibi kolayca hal
ledilemez. l 927'deki Birinci Büyük Devrim başarısızlıkla 
sonuçlandıktan sonra, Çin burjuvazisinin bazı mensupları Kemalizmi 
ateşli bir şekilde savunmamışlar mıydı? Ama Çin'in Kemal'i nerede? 
Ve Çin'in burjuva diktatörlüğü ile kapitalist toplumu nerede? z.aten 
Kemalist Türkiye bile, gittikçe daha çok bir yan-sömürge haline, ge
rici emperyalist dünyanın bir parçası haline gelerek sonunda kendini 
İngiliz-Fransız emperyalizminin kollarına atmak zorunda kalmıştır. 
Günümüzdeki uluslararası durumda sömürge ve yan-sömürgelerdeki 

8. Bu Sovyel aleyhtarı kampanyalar, Çan Kayşek'in devrime ihaneıinden sonra Gu
oıııindang hülcümeti tarafından başlaııldı. Guoınindang 13 Aralık 1927'de Kantoıı'da 
Sovyet konsolos yardımcısını öldüıtıü ve ertesi gün Nancing'deki Guomindang hü
kibneti Rusya ile olan ilişkilerinin keşildiğine dair resmi bir kararname yayınlayarak çe
şiıli illerdeki Sovyet koıısolosluklannı tanımadığını re&ıııen açılcladı ve bütün Sovyet ti
cari kuruluşlanna faaliyeılerini durduııııalannı eıııreıti. Çan Kayşek Ağusıos 1929'da 
emperyalistlerin kışkırtmasıyla, kuzeydoğuda Sovyetler Birliği'ne kanı. silahlı ça
tışmalarla sonuçlanan bazı provokasyonlar düı.enledi. 
9. İngiliz emperyalistleri Birinci Dünya Savaşı'ndan soora kendi uşaktan olan Yu
nanisıan'ı Türkiye'ye saldıııııası için kışkınıılar. ama Tüıkiye halkı Sovyetler Birliği'nin 
de yardımıyla Yunan birliklerini 1922'de bozguna uğrattı. 1923'ıe Kemal, Tüıkiye Cum
hurbaşkanlığına seçildi. Stalin şöyle deıııişti: 

Kemalisı devrim. bir üsl ıabaka devrimidir, milli ticaret burjuvazisinin devrimidir. 
Bu devrime, yabancı aııperyalistlere karşı mücadele içinde varıldı; devrimin daha 
sonraki gelişmesi ise, esas olarak, köylü ve i.§çilere karşı, bir toprak devrimi ola
sılığına karşı yönelmekteydi. «Sun-Yaısen Universitesi Öğrencileri ile Bir Gö
rüşme», Milli Demolcratilc Devrim, Kaynak Yayınlan, lstanbul, 1992. 
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<<kahramanlar>>, ya emperyalist cephede yer alarak dünya karşı-devrim 
güçlerinin bir parçası haliııe gelirler. ya da anti-emperyalist cephede 

yer alarak dünya devrim güçleriııin bir parçası haline gelirler. Ya bi
rini ya ötekini yapmak zorundadırlar. çünkü üçüııcü bir seçeııek yok

tur. 
Yurtiçindeki durumu da ele alacak olursak. Çin burjuvazisi şim

diye kadar. alması gerekeıı dersi almış olmalıdır. Proletarya. köylü ve 
küçük burjuva kitleleriniıı gücü 1 927 devrimiııi zafere ulaştırdıktan 
hemen soııra büyük burjuvazinin önderliğiııdeki kapitalist sııııf, kit

leleri bir kenara fırlatıp atmış. devrimin meyvelerini gasp etmiş, em
peryalizm ve t"eodal güçlerle karşı-devrimci bir itt ifak-kunnuş ve on 

yıl süren <<komüııistleriıı ba<>tırılması>> savaşıııda gücünü sonuııa kadar 
zorlamıştı .  Sonuç ne oldu'? Bugüıı, güçlü bir düşman topraklarımızın 
ta içine kadar ginn işkeıı ve Japoııya'ya karşı savaş iki yılı aşkııı bir za
mandır sürüp giderken. Avrupa ve Amerika burjuvazisiııin eskimiş re
çeteleriııi hala tıpatıp uygulamak isteyen kimselerin bulunması müm
kün müdür'? Bütüıı bir 1 0  yıl. komüııistleri yok etmek üzere <<baskı uy
gulamakla>> geçti: ama burjuva diktatörlüğü altındal:i bir kapitalist 
toplum <<baskı >> yoluyla gerçekleştirilemedi. Aynı şe} i bir kere daha 
denemek isteyenlerin buluııması mümkün müdür'? Komüııistleriıı oıı 
yıl boyunca <<bastırılması>> sonucunda <<tek parti diktatörlüğüıı ün>> 
<<baskı yoluyla kurulduğu doğrudur. ama bu. yan-SÖmürge ve yarı-

• •  

feodal bir diktatörlüktür. Ustelik dört yıl  süreyle <<komüııistleriıı bas-
tırılması>> soııucuııda ( 1 927'deıı 18  Eylül 193 1 Olayı'na kadar) <<baskı>> 
yoluyla << Mançukuo>> kuruldu. Ve geııe. altı yıt süreıı bt>yle bir 
<< baskı>>ıı ııı soııucu olar.ık Jap<Jıı emperyalistleri. Büyük Çin Seddi'ııiıı 
güneyiııden Çiıı'e ginncyi b;ışardılar. Eğer bugün <<baskı>>ııııı bir 1 O yıl 
dalıa sürdürülmesi isteııiycırsa. bu. eskisiııden biraz !arklı cılan ycııi 
tipte bir <<l<omüııistlerin bastırılması>> cılacaktır. Peki. bu yeni 
<<kcım üııistleriıı bastırılm;ısı>> girişimini cesaretle üstlenen ve şimdideıı 
bu koııuda herkesi geride bırakan eli çabuk birisi yok mu'? Var: Yeni 
tipte bir :ıııti-komüııist mümt;ız şahsiyet haliııe geleıı Vaııg Ciııgvey. 
Onuıı çctesiııe k;ıt ılm;ık isteyeıı varsa. keyl"i bilir: ama o zamaıı bur
juva diktatörlüğü. k;ıpitalist tcıplum. Kemalizm. modenı bir devlet. tek 
parti diktatörlüğü. <<tek öğreti>> vb. gibi koııularda yüksekteıı atmak 
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daha da yüz kızartıcı bir şey olmaz mı'? Eğer bir kimse, Vang Cingvey 
çetesiııe katılmak yerine, halkın <<Japonya'ya karşı savaş>> kampına gir
mek ister ve savaş kazanıldığı anda da, Japonya'ya karşı savaşan halkı 
bir kenara fırlatıp atabileceğini, Japonya'ya karşı savaşta elde edilen 
zaferi11 meyvelerini gasp edebileceğini ve <<sürekli bir tek parti dik
tatörlüğü>> kurabileceğini sanırsa hayale kapılmış olmaz mı? 
<<Japonya'ya karşı savaşalım ! >> <<Japonya'ya karşı savaşalım ! >> Peki, 
ama kim savaşıy<>r'? işçiler. köylüler ve küçük burjuvazinin öbür ke
simleri olmaksızın bir adım bile ilerlemeye olanak yoktur. Oıılan bir 
tarafa itmeye kalkan. kendisi ezilir. Artık bu da yeterince açık değil 
midir'? Aııcak. Çin burjuvazisi içiııdeki iflah olmazlar (sadece iflah ol
mazlarda11 söz ediyorum). son yiııııi yılda hiçbir şey öğrenmemişe 
beııziy<>rlar. Oıılar hala. <<Komünizmi kısıtlayalım>>, <<Komünizmi yıp
ratalım>> ve <<Komüıı izmle mücadele edelim>> diye bağırıp duııııuyorlar 
mı'? << Kökü Dışarda Partileriıı Faal iyetlerini Kısıtlamak için Ön
lemler>>in arka<;ından <<Kökü Dışarda Parti Sorununun Çözülmesi için 
Önlemler>>iıı. onun da arkasından <<Kökü Dışarda Parti Sorununun Çö
zülmesi için Talimatlar>>ın geldiğini göııııedik mi? Amanın! Bütün bu 
<<kısıtlam<ıl<tr>> ve <<çözme>>ler böyle sürüp giderken. insan. onların 
hem ülkemiz. hem de kendileri için nasıl bir gelecek hazırladıklanııı 
merak ediyor doğrusu ! Bu beylere ciddi ve içten bir öğüt veııııek is
teriz: Gözleriııizi açıı1. Çin'e ve dünyaya iyice bakın, yurtiçiııde olduğu 
kadar yurtdışında da işleriıı ne merkezde olduğunu görüıı ve ha
talarıııızı tekrarlamayın. Hat<ılarıııızı tekrar etmekte ayak direrseniz 
milletimiziıı geleceği elbette çok kötü olacaktır. ama eminim ki siziıı 
işleriniz de yoluııda gitmeyecektir. Bu tamamen doğru ve kesindir. 
Çiı1 burjuvazisi içindeki iflalı olmazlar uyanmazlarsa. gelecekleri pek 
parlak olmayacak. sadece kendi çöküşlerini hazırlayacaklardır. Bu 
yüzdeıı. Çin'in Japonya'ya karşı birleşik cephesiniıı sürdürüleceğini ve 
Japoııya'ya karşı davaııın bir tek kliğiıı tekelinde olarak değil, herkesin 
işbirliğiyle zafere ulaşacağını umuyoruz. Tek iyi siyaset budur ve baş
ka siya.'\etler k<>tüdür. Biz komüııistler buııu size samimi olarak tavsiye 
ediyoruz. sizi öı1cedeı1 uyamıadık diye ilerde bizi suçlamayın. 

<<Yiyecek bir şey varsa. herkes ondan payıııı almalı.>> B u  eski Çiıı 
atasözüııde büyük bir gerçek payı vardır. Düşmana karşı mücadeleye 
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• 

hepimiz katıldığımıza göre, hepimiz yemekten payııvızı almalı, he-
pimiz payımıza düşen işi yapmalı ve hepimiz eğitimden payımızı al
malıyız. <<Her şeyi ben ve sadece ben alacağım>> ve <<kimse bana do
kunmaya yeltenemez>> gibi tavırlar, feodal ağaların artık 1940'1arda 
kesinlikle sökmeyecek olan eski numaralarından başka bir şey de
ğildir. 

Biz komünistler devrimci olanları hiçbir zaman bir yana it
meyeceğiz; biz, birleşik cephede ısrar edeceğiz ve Japonya'ya karşı so
nuna kadar savaşmaya hazır olan bütün sınıf, tabaka, siyasi parti, grup 
ve kişilerle uzun vadeli işbirliğini sürdüreceğiz. Ama bazı kimseler 
Komünist Partisini bir kenara itmek isterlerse, bu olmaz; birleşik cep
heyi bölmek isterlerse, bu olmaz. Çin, birleşerek ve ilerleyerek, Ja
ponya'ya karşı savaşmaya devam etmelidir; teslim olmaya, bölücülük 
yapmaya ya da geri gitmeye çalışan hiç kimseye göz yumamayız. 

VIII. <<SOL>> LAFAZANLIÔIN REDDEDİLMESi 
Peki. burjuva diktatörlüğü altındaki kapitalist yolu izlemek müm

kün değilse, o zaman proletarya diktatörlüğü alundaki sosyalist yolu 
tutmak mümkün müdür? 

Hayır, o da mümkün değildir. 
Hiç kuşkusuz, şimdiki devrim birinci adımdır ve gelişerek ileri bir 

tarihte. ikinci · adıma, yani sosyalizme dönüşecektir. Ve Çin, ancak 
• 

sosyalist döneme girdiği zaman gerçek mutluluğa erişecektir. Ama bu-
gün henüz sosyalizmi kurmaya girişmenin zamanı değildir. Çin'deki 
devrimi11 şimdiki görevi emperyalizme ve feodalizme karşı sa
vaşmaktır ve bu görev yerine getirilmedikçe sosyalizm söz konusu de
ğildir. Çin devrimi bu iki adımı, önce Yeni Demokrasi, sonra da sos-

•• 

yalizm adımlarını atmak zorundadır. Ustelik birinci adım epey uzun 
bir zaman alacaktır ve bu öyle. akşamdan sabaha tamamlanacak bir iş 
değildir. Biz hayalci değiliz ve kendimizi, karşı karşıya bu
lunduğumuz gerçek koşullardan koparamayız. 

Birbirinden kesinlikle aynlan bu iki farklı devrim aşamasını kasten 
birbirine karıştıran bazı kötü niyetli propagandacılar. Üç Halle 11-
kesi'nin her türlü devrime uygulanabileceğini ve dolayısıyla ko
münizmi11 varoluş nedeninin ortadan kallctığını kanıtlayabilmek için, 
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sözüm ona
" 
tek devrim teorisini savunmaktadırlar. Bu <<teori>>yi kul

lanarak komünizme, Komünist Partisine, Sekizinci Yol Ordusu'na ve 
Yeni Dördüncü Ordu'ya ve Şensi-Gansu-Ningsia Sınır bölgesine göz
leri dönmüşçesine karşı çıkmaktadırlar. Esas amaçları devrimi yok et
mek, burjuva demokratik devrimin ve Japonya'ya karşı direnişin so
nuna kadar götürülmesine karşı çıkmak ve Japon saldırganlarına tes
lim olmalarını haklı çıkarmak için kamuoyunu hazırlamaktır. Bu, Ja
pon emperyalistleri tarafından özellikle teşvik edilmektedir. Japon em
peryalistleri Vuhan'ı işgal etmelerinden sonra, Çin'in boyunduruk 
altına giııııesi için sadece askeri gücün yeterli olmayacağını göııııeye 
başlamışlar ve bu yüzden siyasi saldırılara ve ekonomik hilelere baş
vurmuşlardır. Siyasi saldırıları, Japonya'ya karşı kamptaki bocalayan 
unsurları kendi yanlarına çekmeye çalışmak, birleşik cepheyi bölmek 
ve Guomindang-Komünist işbirliğini baltalamaktan ibarettir. Eko
nomik hileleri ise, sözde ortak sanayi işletmeleri biçimini almaktadır. 
Japon saldırganları, orta ve güney Çin'deki bu gibi işletmelerde Çin 
kapitalistlerinin seı ıııayenin yüzde 5 1  'ini yatu ıııalanna izin ver
mektedir; bunun geri kalan yüzde 49'unu ise Japon seııııayesi oluş
turmaktadır. Kuzey Çin'de Çin kapitalistlerine yüzde 49 oranında ser
maye yatınını yapma izni verilmekte, geri kalan yüzde 5 1  'ini ise Japon 
seııııayesi oluştuııııaktadır. Japon istilacıları aynca, Çin ka
pitalistlerine, eski tahvillerini yapılan yatırımlarda seı ıııaye paylan 
şeklinde geri vereceklerini vaat etmişlerdir. Kar edeceklerini gören ba
zı vicdansız kapitalistler, bütün ahlak kurallarını bir yana atıp şans
larını denemek için sabırsızlanmaktadırlar. Vang Cingvey tarafından 
temsil edilen bir kesim, daha şimdiden teslim olmuştur. Japon aleyh
tarı kampta gizlenen bir başka kesim de o tarafa geçmek istiyor. Ama 
hırsızların korkaklığı içinde, komünistlerin karşılarına dikileceğinden 
ve dahası, halkın onları hain ilan etmesinden korkuyorlar. Onun için 
kafa kafaya verip, kültür çevrelerinde ve basın aracılığıyla bunun ze
minini hazırlamaya karar veııııişlerdir. Siyasetlerini iyice belirledikten 
sonra, kalemlerinin uçlarını sivrilterek dört bir yana saldıran ve kar
gaşa yaratan birkaç <<metafizik bezirganı>>nı ıo ve Troçkisti kiralamakta 
hiç vakit kaybetmemişlerdir. Böylece, çevrelerinde olup bitenlerden 
habersiz kimseleri aldatmak için bir sürü hile ve yalan ile ortaya çık-
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maktadırlar. <<Tek devrim teorisi>>, komünizmi11 Çin koşullarına uygun 

olmadığı konusunda uydurulan hikayeler; Çin'de bir Komüııist Par

tisine ihtiyaç olmadığı, Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Or

du'nu11 Japonya'ya karşı savaşı baltaladıkları ve hiç savaşmadan do

lanıp durdukları. Şensi-Gansu-Ningsia Sınır bölgesini11 feodal ay

rılıkçı bir rejim olduğu, Komünist Partisinin itaatsiz, karşıt, komplocu 

ve yıkıcı olduğu yolundaki bütün bu yalanlar, yüzde 49 ya da yüzde 

5 l hisselerini alabilmeleri ve elverişli bir aııda milletin çıkarlarını düş

mana satabilmeleri içiı1 kapitalistlere uygun bir ortam sağlayabilmek 

amacıyla yayılmaktadır. Bu, <<kirişleri ve sütunları çalıp yerine çü

rümüş kereste koymak>>, kamuoyuııu ilerdeki teslim iyetlerine ha

zırlamak demektir. Dolayısıyla. bütün ciddiyetleriyle, komünizme ve 

Komünist Partisiııe karşı çıkmak için <<tek devrim teorisi>>ni öne süren 
bu baylar, aslında yüzde 49 ya da yüzde 5 l hisselerinden başka hiçbir 
şey düşünmemektedirler. Bu kimseler kim bilir kafalarını ne kadar yor
mak zorunda kalmışlardır! <<Tek devrim teorisi>>, aslında, hiç devrim 

yapmama teorisinden başka bir şey değildir ve sorunun özü de budur. 
Ama hiçbir kötü niyetleri olmaksız111 <<tek devrim teorisi >> ve <<hem 

siyasi devrimi. hem de toplumsal devrimi tek darbede gerçekleştirme>> 
hayalci aıılayışıyla yanlış yola sürükleııen kimseler de vardır. Bunlar. 

dcvrim imizi11 iki aşamaya bölüııdüğünü, bir soııraki devrim aşama'iına 
ancak biriııci aşamayı tamamladıktan sonrd varabileceğimizi ve <<her 
ikisini de tek bir darbede gerçekleştiııııek>> diye bir şey olmadığını an
lamıyorlar. Oıılann aıılayışı da çok zararlıdır. çüııkü bu aıılayış dev

rimde atılacak adımlan birbiriııe karıştıııııakta ve bugünkü görevi11 

gerçekleşt iri lmesine yönelik çabaları zayıflatmaktadır. iki devrim aşa

masıııdaıı biriııcisiııiıı. ikiııcisiııiıı koşullarıııı sağladığını ve arada, bir 

burjuva diktatörlüğü aşaması olmasıııa iziıı verilmeksiziıı bu iki aşa

maııııı birbirini izlemesi gerektiğiııi söylemek, Marksist devrimci ge-

10. «Mcıafizik bezirgaıtlan>• Çaııg Cunnıay ve grubudur. 4 Mayıs Harckcı i'ııdcn stlnra 
Çang bilinıe açıkça karşı çıkararak nıcıafiziği ya da kendi deyişiyle <<ruhla külıürü>• sa
vundu ve böylece adı <<nıeıafizik be1irganı>•na çıklı. Çan Kayşek'i ve Jap<:ın sal
dırgaıılannı dcsıekleıııck için. Çan Kayşek'iıı enıri üzerine. Aralık 1 938'dc <• Bay Mao 
Zcdung'a Açık Meklup>•U yayınladı ve gözü dönnıüş bir şekilde Sekizinci Yol Or
dusu'nun. Yeni Dördüncü Ordu'nun ve Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Bölgcsi'nin lağv edil
nıesini istedi. 
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lişme teorisine uygundur ve doğrudur. Öte yandan demokratik dev
rimin kendine özgü bir görevi ve dönemi olmadığını ve başka bir gö
revle yani ancak başka bir dönemde gerçekleştirebilecek olan sosyalist 

• 

görevle birleştirilip aynı anda gerçekleştirilebileceğini söylemek, ger-
çek devrimcilerin reddettiği hayalci bir görüştür, onların <<bir darbede 
her ikisini birden gerçekleştirmek>> dedikleri şey budur. 

' 

IX. İFLAH OLMAZI .ARIN REDDEDİLMESİ 
Öte yandan burjuva iflah olmazları da gelip. <<Mademki siz ko

münistler sosyalist sistemi daha sonraki bir aşamaya ertelediniz; 'Üç 
Halk İlkesi Çin'iı1 bugüı1kü ihtiyaçlarına cevap verdiği için Partimiz 
bunların tamamen gerçekleştirilmesi uğruna savaşmaya hazırdır' diye 
ilan ettiniz 1 1 ,  öyleyse şimdilik komü11izminizi rafa kaldınn>> diyorlar. 
Bu savın öı1e sürülmesiyle birlikte son 1.amanlarda <<tek öğreti>> teorisi 
biçimini alan korku11ç bir gürültü koparıldı. Bu, özünde, iflah ol
mazların burjuva zorbalığı uğrunda kopardığı bir yaygaradır. Ne var ki 
biz. kibar davra11arak bunu tamamen sağduyudan yoksun olmak diye 
nitelendirebiliriz. 

Komüı1i1.m. hem proletarya ideolojisinin bütünsel bir sistemi. hem 
de yeni bir toplumsal sistemdir. Herhangi bir ideolojiden ya da top
lumsal sistemdeı1 farklıdır ve insanlık tarihinin en eksiksiz, eı1 ileri, en 
devrimci ve en akla uygun sistemidir. Feodalizmin ideolojik ve top
lumsal sistemini11 yeri ise aı1cak tarihin müzesidir. Kapitalizmin ide
olc)jik ve toplumsal sistemi de düı1yanın bir bölümünde (Sovyeıler Bir
liği'nde) müzelik olmuştur ve başka ülkelerde de <<batıdaki tepelerin 
ardında kaybolaı1 güneş gibi hızla balan. ölüm döşeğindeki bir insanı>> 
aı1dıı ıııaktadır ve yakında müzeye kaldırılacaktır. Sadece komünizmi11 
ideolojik ve toplumsal sistemi gençlik ve canlılık doludur, dünyayı bir 
çığ hızıyla ve bir şimşek gücüyle sarmaktadır. Bilimsel komünizmin 
Çin'e gelişi iı1sanlara yepyeı1i ufuklar açmış ve Çin devriminin çeh
resiı1i değiştiııııişıir. Komü11izm Çiıı demokratik devrimine yol gös
ıerıııezse, bu devrimin 1.afere ulaşması bir yana, bir sonraki aşamaya 

1 1 . Bkz. Çin Koıııünisı Partisi Merkez Komitesinin. Guonıindang·komünisı işbirliğiııin 
kurulnıası üzerine 1937 Eylül'ündc yayınladığı bildiri. 
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geçmesi bile olanaksızdır. Burjuva iflah olmazlarının, komünizmin 
<<rafa kaldırılması>> için bunca patırtı gürültü etmelerinin nedeni budur. 
Ama <<rafa kaldırılmamalıdır>>, çünkü komünizm bir kere <<rafa kal
dırıldı>> mı, Çin felakete sürüklenecektir. Bugün bütün dünya, kur
tuluşu için komünizme güvenmektedir ve Çin de buna bir istisna de
ğildir. 

Herkesin bildiği gibi, Komünist Partisinin, savunduğu toplumsal 
sisteme ilişkin olarak bir bugünkü bir de gelecekteki programı, bir as
gari ve bir de aıami programı vardır. Bugünkü dönem için Yeni De
mokrasi ve gelecek için sosyalizm; bunlar aynı komünist ideolojisinin 
rehberliğindeki organik bir bütünün iki parçasıdır. Öyleyse Komünist 
Partisinin asgari programı Üç Halk llkesi'nin siyasi ilkelerine temelde 
uygun düşüyor diye komünizmin <<rafa kaldınlması>> gerektiği yo
lunda yaygara koparmak büyük bir saçmalık değil midir? Biz Ko
münistler, <<Üç Halk llkesi'ni Japonya'ya karşı birleşik cephe için si
yasi tem811» olarak kabul etmeyi ve <<Üç Halk il.kesi Çin'in bugünkü ih
tiyaçlanna yanıt verdiği için, Partimizin bunların tamamen ger
çekleştirilmesi uğruna savaşmaya hazır olduğunu>> ilan etmeyi, ta
mamen bu ikisi arasındaki temel uyuşmadan dolayı mümkün 
görüyoruz; aksi takdirde bu mümkün olmazdı. Burada, demokratik 
devrim aşamasında, komünizm ve Üç Halk İlkesi arasında bir birleşik 
cephe söz konusudur. Bu, Dr. Sun Yatsen'in <<Komünizm, Üç Halk il
kesinin iyi dostudur>> 12  dediği zaman kastettiği türden bir birleşik cep
hedir. Komünizmi inkar etmek, aslında birleşik cepheyi inkar etmek 
demektir. iflah olmazlar sırf birleşik cepheyi inkar etmek ve kendi tek 
parti öğretilerini uygulamak istediklerinden, komünizmin inkarı için 
saçma sapan fıkirler icat ediyorlar. 

Üstelik, <<tek öğreti>> teorisi bir saçmalıktan ibarettir. Sınıflar var 
• 

olduğu sürece, bir o kadar da öğreti var olacaktır ve hatta aynı sınıfa 
dahil olan çeşitli grupların bile kendi farklı öğretileri olabilir. Feodal 
sınıfın feodal bir öğretisi, burjuvazinin kapitalist bir öğretisi, Bu
distlerin Budizmi, Hıristiyanların Hıristiyanlığı vç köylülerin çok
tanncılığı olduğuna göre ve son yıllarda bazı kimseler Kemalizmi, fa-

12. Bkz. Dr. Sun Yatsen, Halkın Refahı ilkesi Üzerine KonuşnıaUır, 1924, İkinci Ko
nuşma. 
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şizmi, viıalizmi 13, <<emeğe göre bölüşüm öğretisini>> 14 ve daha nicesini 
kabul ettiklerine göre, neden proletaryanın komünizmi olmasın? Sa
yısız <<izmler>> olduğuna göre, neden sadece komünizm hakkında <<rafa 
kaldırılsın!>> yaygarası koparılıyor? Açıkçası, bu <<rafa kaldıııııa>> işi 
yürümeyecektir. İyisi mi bir yarışma düzenleyelim. Eğer komünizm 
yenilirse, biz komünistler yenilgiyi sportmence kabul ederiz. Ama 
eğer yenilmezse, o zaman <<tek öğreti>> konusunda koparılan ve de
mokrasi ilkesini çiğneyen bütün yaygaralar bir an önce <<rafa kal
dırılsın.>> 

Yanlış anlamalara engel olmak ve iflah olmazları doğru yola ge
tiı ıııek için Üç Halk İlkesi ile komünizmin nerede birleştiğini ve ne
rede ayrıldığını açık seçik ortaya koymak gerekir. 

Bu ikisinin karşılaştırılması, hem benzerlikleri hem de farklılıkları 
ortaya koyar. 

İlkönce benzerlikleri alalım. Bunlar, her iki öğretinin Çin'deki bur
juva demokratik devrim aşaması için ortaya koyduğu temel siyasi 
programlarında görülür. 1924'ıe Dr. Sun Yatsen ıarafından yeniden yo
rumlanan Milliyetçilik, Demokrasi ve Halkın Refahı ile ilgili Dev
rimci Üç Halk llkesi'nin üç siyasi ilkesi, komünistlerin Çin'deki de
mokratik devrim aşama�ına ilişkin siyasi programına esas olarak ben
zer. Bu benzerliklerden ve Üç Halk llkesi'nin uygulanmasından dolayı 
iki öğretinin ve iki partinin birleşik cephesi ortaya çıkmıştır. Bu du
rumu gözden kaçırmak yanlıştır. 

Şimdi de farklılıkları alalım. 1 )  Programın demokratik devrim aşa
masıyla ilgili kısmında bir farklılık vardır. Bütün demokratik devrim 
süreci boyunca komünistlerin programı, halkın bütün haklarını ta
nıdığı, sekiz saatlik işgününü ve tutarlı bir toprak devrimini öngördüğü 
hatde: Üç Halk ilkesi bunları içermez. Bu noktalar Üç Halk İlkesi'ne 
eklenmedikçe ve bunları gerçekleştiııııeye hazır olunmadıkça, iki de
mokratik program sadece esas olarak aynıdır, ama tamamen aynı sa-

• 

13. Çan Kayşek'in iinlii gizli seıvis şeflerinden olan Çen Llfu'nun kiraladığı birkaç gerici 
satılmış yazar tarafından hazırlanan ve «Vİtalizm,. adını taşıyan pespaye derlemede. Gu
oıııindang faşizıııinin reklamı yapılıyordu. Bu kitap Çen Lifu'nun adıyla yayımlanmıştı. 
14. •Emeğe göre bölüşüm öğretisi». Şansi Eyaletı'ndeki büyük toprak ağalarının ve bü
yük kompradorlann temsilcisi ve bir savaş ağası olan Yen Şişan'ın utanmadan, ortaya at
tığı tantanalı bir slogandı. 
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yılamaz. 2) Bir başka farklılık da, birinin sosyalist devrim aşamasını 

içeııııesi ()bürünün ise buna yer veııııemesidir. Komünizm, de

mokratik devrim aşamasının ardından sosyalist devrim aşamasını ön

görür ve dolayısıyla. asgari programının ötesiııde bir azami programı .  

yani sosyalizme ve komünizme ulaşmak için bir programı vardır. Sa

dece demokratik devrim aşamasını öngören ama sosyalist devrim aşa

masını öngöı ıııeyen Üç Halk Jlkesi'niıı sadece bir asgari programı var

dır ve azami program ı yoktur: yani sosyalizmin ve komüııizmin ku

rulması için hiçbir programı yoktur. 3)  Dünya görüşü bakımından fark 

vardır. Komüı1izmi11 düııya görüşü diyalektik ve tarihi materyalizmdir. 

Buııa karşılık Üç Halk İlkesi. tarihi halkın refahı açısıııdaıı açıklar ve 

bu, aslıııda ikici ve idealist bir görüştür. Bu iki dünya görüşü birbiriııe 

karşıdır. 4) Devrimci tutarlılık açısıııdan da farklılık vardır. Ko

münistlerde teori ve pratik birlikte gider: yani komünistler devrimci 

tutarlıl ığa sahiptir. Üç Halk llkesi'nin izleyicilerinde devrime ve ger

çeğe tamamen sadık olaıılanıı dışında. teori ve pratik birlikte gitmez 

ve yaptıklarıyla söyledikleri çelişir: yani devrimci tutarlı lıkları yoktur. 
ikisi ara.-;ıııdaki farklıl ıklar buıılardır. Bu farklıl ıklar komüııistleri Üç 

Halk ilkesi'ııin izleyicileriııden ayırır. Bu ayrımı gözdeıı kaçıııııak ve 
sadece birlik yanını gt>ı ıııek. çelişme yanıııı göı ıııemek, kuşkusuz çok 

yanlıştır. 

Bütüıı buıılar bir kere kavraııdı mı. burj uva iflah olmazların. ko

müııizmiıı <<rafa kaldırılması>>nı isterken ııeyi kastetliğiııi aıılamak ko

laylaşır. Eğer bu burjuva zorbalığı aıı lamına gelmiyorsa. başka hiçbir 

aıı lama gelmiyor demektir. 

X. ESKi VE YENi ÜÇ HALK iLKESİ 

Burjuva ill<ılı olmazları lıerlıaııgi bir tarihi değişimi kav-
• • 

rayamazlar: bilgileri yok deııccek kadar kıttır. Komünizm ve Uç Halk 
İlkesi ya da eski ve yeııi Üç Halk i lkesi arasıııdaki ayrımdaıı lıa
hcrsizdirler. 

Biz Komüııistler. <<Üç Halk İlkesi>>ııi Jap<>ııya'ya Karşı Milli Bir
leşik Ceplıe içiıı siyasi temel olar.ık taıııyor ve <<Üç H;Jlk ilkesi bugüıı 
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Çin'in ihtiyaçlarına yanıt verdiği için. Partimiz bunların tamamen ger
çekleştirilmesi uğruı1da savaşmaya hazırdır>> diyoruz ve komünistlerin 
asgari programıyla Üç Halk İlkesi'nin siya<>i ilkeleri arasında te
meldeki uyumu kabul ediyoruz. Peki ama, ha11gi Üç Halk İlkesi'ni'? 
Guomiı1daı1g'ıı1 l .  Milli Kongresinin Bildirisi'nde Dr. S un Yatsen ta
raı·ındaı1 yeı1iden yorumlanan Üç Halk İlkesi'ni, başkasını değil. İflah 
olmaz bayların zevkle uğraştıkları <<komünizmi kısıtlama>>, 
<<komüı1izmi yıpratma>> ve <<komünizmle mücadele>> işlerinden biraz 
vakit ayırıp bu bildiriye bir göz atmalar1111 isterdim. Bu bildiride f>r. 
Sun Yatsen şöyle diyordu: <<Guomindang'ın Üç Halk llkesi'11in doğru 
yorumu budur.>> Dolayısıyla tek gerçek Üç Halk ilkesi bunlardır, öte
kileri11 tümü sahtedir. Üç Halk İlkesi'nin tek <<doğru yorumu>> Gu
omindaı1g'ın l .  Milli Koı1gresi'11i11 Bildirisi'nde yer alan yorumdur ve 
öteki yorumlar yanlıştır. Buı1un komünistlerin uyduııııası olmadığı 
açıktır. çüı1kü birçok Guomindang üyesi gibi bizzat ben de bildiri11in 
kabul edilişine taı1ık oldum. 

Bildiri. Üç haik llkesi'nin tarihindeki iki dönemi ayırt eder. Üç 
Halk ilkesi. bildirideı1 öı1ce eski sınıflamaya aitti; yarı-sömürge bir ül
kede eski burjuva demokratik devrimin Üç Halk i lkesi, eski de
mc>kra.'iini11 Üç Halk ilkesi. eski Üç Halk llkesi'ydi. 

Bildirideı1 sc>ı1ra ise Üç Halk ilkesi yeni bir sınıflamaya girdi. yarı
st)mürge bir ülkede yeni burjuva demokratik devrimi11 Üç Halk ilkesi. 
Y eı1i Demokrasiı1i11 Üç Halk ilkesi. yeni Üç Halk ilkesi haliı1e geldi. 
Y eı1i dc>nemi11 devrimci Üç Halk ilkesi sadece ve sadece bunlardır. 

Y eı1i dciııemi11 devrimci Üç Halk ilkesi. yeni ya da gerçek Üç Halk 
ilkesi. Rusya'yla itt it'ak. Komüı1ist Partisiyle işbirliği ve köylülere ve 
işçileı·e yardın1 şekliııdeki Üç Büyük Siyaseti kapsar. Bu Üç Büyük Si
yaset 'te11 herhangi biri11in olmaması haliı1de Üç Halk 1 lkesi. yeı1i dö-
11emde ya sahte ya da eksik olur. 

Biri11ci olarak. devrimci. yeı1i ya da gerçek Üç Halk ilkesi mutlaka 
• 

Rusya ile ittifakı kapsamalıdır. Bugüı1kü duruma bakıldığ ıı1da. Rus-
ya'yla. sosyalizmi11 :ıııatavaı1ıyla ittifak siyaseti olmadığı takdirde. bu-
11uı1 yeriı1i emperyal izmle, emperyal ist güçlerle ittifak siyaseti11i11 ala
cağı açıktır. Bu. l 927'deı1 so11raki durumun tamameıı ay111sı değil mi-· 
dir'? Sosyalist Sovyetler Birliği ile emperyalist devletler arasıı1daki ça-
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tışma keskinleştiği zaman, Çin şu ya da bu tarafta yerini almak zo
runda kalacaktır. Bu. kaçınılmaz bir gidiştir. İki taraftan birine yas
laıımaktan kaçınmak mümkün müdür? Hayır, bu bir hayaldir. Bütün 
dünya bu iki cepheden birine sürüklenecek ve o zaman <<L.'lfafsızlık>> 
sadece aldatıcı bir deyimden ibaret olacaktır. Bu özellikle, top
raklarının ta içlerine kadar giren emperyalist bir devlete karşı savaşan 
ve Sovyetler Birliği'nin desteği olmaksızın nihai zafer ka1,anmayı dü
şünemeyecek olan Çin için özellikle doğrudur. Eğer emperyalizm ile 
ittifak uğruna Sovyetler Birliği ile ittifak feda edilirse, o zaman gerici 
bir nitelik alacak olan Üç Halk İlkesi'nden <<devrimci>> kelimesi çı
kanlm:tlıdır. Son tahlilde, <<tar.ıfsız>> Üç Halk İlkesi diye bir şey ola
maz; Üç Halk İlkesi ancak ya devrimci ya da karşı-devrimci olabilir. 
Vang Cingvey'in bir zamanlar söylediği gibi, <<her iki taraftan gelen 
saldırılar.ı karşı savaşmak>> 1 5  ve bu <<savaş>>a hizmet edecek türden bir 
Üç Halk l lkesi'ni benimsemek daha kahramanca bir şey olmaz mı? Ne 
yazık ki. bizzat bunun mucidi olan Vang Cingvey bile bu türdeıı bir 
Üç Halk İlkesi'ni terk etmiştir (ya da <<rafa kaldu ııııştır>>) çünkü o em
peryalizmle ittifaka dayanan Üç Halk llkesi'ni benimsemiştir. Doğu 
emperyalizmiyle batı emperyalizmi arasında bir fark olduğunu t>ne sü
rerek. Doğu emperyalizmiyle ittifak eden Vang Cingvey'in tersine, 
Doğuya saldıı ıııak için Batılı emperyalistlerden bazılarıyla ittifak ya
pılması gerektiğini savunmak oldukça devrimci bir tutum olmaz mı? 
Ne var ki. ister hoşunuza gitsin ister gitmesin. Batılı emperyalistler 
Sovyetler Birliği 'ne ve k<)münizme karşı çıkmakta kararlıdırlar ve oıı
larla ittifak ederseniz. sizden kuzeye yürüyüp saldırıya geçmeııizi is
teyecekler ve devriminiz boşa çıkacaktır. Bütün bu koşullar devrimci. 
yeni ve gerçek Üç Halk İlkcsi'ııin Rusya'yla ittifakı içennesini ve hiç
bir koşul altında Rusya'ya karşı emperyalizmle ittifak yapılmamasını 
zorunlu kılmaktadır. 

İkinci olarak, devrimci, yeııi ve gerçek Üç Halk İlkesi Komünist 
Partisiyle işbirliğini içennelidir. Ya Komünist Partisiyle işbirliği ya
parsıııız ya da ona karşı çıkarsınız. Komünizme karşı olmak Japoıı em
peryalistleriııin ve Vaııg Cingvey'in siyasetidir. Sizin istediğiniz de bu 

15. «Her iki Taraftan Gelen Saldınlara Karşı Savaşın>>, Vang Cingvey'in 1927'de dev
rime ihanet eııikıen sonra yamığı bir makalenin başlığıydı. 
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ise, pekala; o zaman sizi anti-komünist kumpanyalarına katılmaya da
vet edeceklerdir. Ama bu sizin hain haline geldiğiniz kuşkusunu uyan
du ıııaz mı? <<Ben Japonya'dan değil başka bir ülkeden yanayım>> di
yebilirsiı1iz. Bu, gülünç bir şeydir. Kimden yana olursanız olun, Ko
münist Partisine karşı çıktığımız anda hain olursunuz, çünkü artık Ja
ponya'ya karşı koyamazsınız. <<Ben bağımsız olarak Komünist Par
tisine karşı çıkacağım>> derseniz, bu. zırvalığın ta kendisi olur. Bir 
sömürge ya da yan-si)mürge ülkedeki <<kahramanlar>>, emperyalizmin 
gücüne dayanmadan bu kadar büyük bir karşı-devrimci görevin al
tından nasıl kalkabilirler. 011 yıldır neredeyse dünyanın bütün em
peryalist güçleri Komünist Partisine karşı saf tuttular, ama boşuna, 
Birden bire nasıl olur da ona <<kendi başınıza>> karşı koyabilirsiniz? 
Duyduğumuza göre, Sınır Bölgesini11 dışındaki bazı kimseler şöyle di
yorlarıııış: <<Komünist Partisine karşı ç ıkmak iyidir, ama bunu asla ba
şaramazsınız.>> Eğer dedikodu değilse, bu görüşün yansı yanl ıştır; Ko
münist Partisine karşı çıkmanın nesi << iyi>> olabilir? Ama öteki yansı 
doğrudur. kuşkusuz <<başaramazsınız>>. Bunun temel nedenini ko
münistlerde değil, Komünist Partisini seven, ama ona <<karşı çıkmayı>> 
sevmeyen halkta aramak gerekir? Milli düşmanımızın topraklarımızın 
ta içlerine kadar girdiği bir dönüm noktasında Komünist Partisine kar
şı çıkarsanız, halkın elinden kurtulamazsınız; gözünüzün yaşına bak
mayacağından emiı1 olabilirsiniz. Şurası açıktır ki, kim Komünist Par
tisine karşı çıkmak istiyorsa, yerle bir edilmeye hazır olmalıdır. Eğer 
yerle bir edilmek niyetinde değilseniz, bu karşı çıkmaya son veııııeniz 
iyi olur. Bu, bütün anti-komüııist <<kallramanlara>> samimi tav
siyemizdir. Dolayısıyla. bugünün Üç Halk llkesi'nin Komünist Par
tisiyle işbirliği11i içeı ıııesi gerektiği. aksi takdirde bu ilkelerin yok olup 
gideceği yeteriııce açıktır. Bu Üç Halk i lkesi için bir ölüm kalım so
ruııudur. Üç Halk İlkesi. Komünist Partisiyle işbirliğini içerirse. yaşar: 
Komünist Partisine karşı çıkarsa. yok olur gider. Bunun tersini ka
nıtlayacak olan var mı? 

Üçüııcüsü. devrimci. yeni ve gerçek Üç Halk ilkesi köylülere ve iş
çilere yardım siyaseti11i içennelidir. Bu siyaseti reddetmek köylülere 
ve işçilere yürekten yardım etmeyi ya da Dr. Sun Yatseıı'in Va
siyetııamesindeki <<Halk kitleleriı1i harekete geçirin>> emrini yeriııe ge-
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tiııııeyi başaramamak, devriıpin yenilgisini ve kendi yenilgimizi ha
zırlamak demektir. Stalin, <<Milli mesele özüııde bir köylü me

selesidir>> 16 demişti. Bu Çin devriminin özünde bir köylü devrimi ol

duğu ve şimdi Japonya'ya karşı devam eden direnişin özünde bir köy

lü direnişi olduğu anlamına gelir. Yeni Demokrasi siyaseti özünde 

köylülere haklarını veı ıııek demektir. Yeni ve gerçek Üç Halk İlkesi 

özünde bir köylü devrimi11in ilkeleridir. Kitle kültürü, özünde köy

lülerin kültür düzeyinin yükseltilmesi demektir. Japonya'ya karşı sa

vaş özünde bir köylü savaşıdır. <<Dağlara çıkma ilkesi>>nin 17 geçerli ol

duğu bir zamanda yaşıyoruz: toplantılar, çalışmalar, dersler. gazete ya

yını, kitapların yazılması. tiyatro gösterileri, her şey d�tğlarda ya

pılmaktadır ve hepsi de özünde köylüler içiı1dir. Ve öı.ünde. Ja

poı1ya'ya karşı direnişi ayakta tutan ve bizim varlığımızı sürdüı 111emiz 

içiı1 her şeyi sağlayan, köylülerdir. <<Özüı1de>> derken esas olarak de

mek istiyoruz ve Stalin'in kendisiııin de açıkladığı gibi. halkııı öbür 
kesimlerini göz ardı etmiyoruz. Çin 11üfusunun yüzde 80'ini11 köy

lülerde11 oluştuğunu ilkokul çocukları bilebilir. Dolayısıyla, köylü so
ruı1u Çi11 devriminin temel sorunudur ve köylülerin gücü Çiı1 dev

rimiııiıı temel gücüdür. Çi11 nüfusuııda işçiler sayıca köylülerdeı1 soııra 
gelir. Çin'de birkaç milyoı1 sanayi işçisi. milyoıılarca el saııatları işçisi 

ve �ınm işçisi vardır. Çin. değişik saııayi dallarındaki işçiler ol
maksızııı yaşayamaz. çünkü onlar ekonomiııin sanayi sektörüııdcki 
üreticilerdir. Ve devrim. modem saııayide çalışan işçi sııııfı ol
maksızııı başarıya ulaşamaz. çünkü. o. Çi11 devrimiııiıı önderidir ve eıı 

• • 

devrimci sınıftır. Bu koşullar altında. devrimci. yeni ve gerçek Uç 
Halk İlkesi köylülere ve işçilere yardım siyasetini içennelidir. Bu si
yaseti içenneyen, köylülere ve işçilere vargücüyle yardımcı olmayaıı 

16. J.V. Stalin. <<Yugoslavya'da Milli Mesele Ü7.erine>>, Kon1ünist Enternasyonal Yü
ıiitme Kon1itesinin Yugoslavya Kon1isyonu'nda 30 Mart 1 925'te yapılan bir konuşma. 
Sıalin bu konuşn1asında şi)yle diyordu: 

. . .  Ki>ylülük milli hareketin ana ordusunu oluşturduğu. köylü ordusu olnıadan güçlü 
bir nıilli hareketin oln1adığı ve olamayacağı ortaya çık ıyor. Ve milli nıeselenin, 
ö:iiııde köylü meselesi olduğu si)ylendiği zan1an, işte bu kastediliyor. (Proletaıya 
Deı·ı·inıi Çagıııda Milli Mesele, Kaynak Yayınlan) 

17. <<Dağlara çıkn1a ilkesi>>, Mao Zedung yoldaşın ki;ylük bölgelerdeki dcvrin1ci üslere 
önenı veııııesiyle alay eden dogmacılann kullandığı bir sözdü. Mao Zedung yoldaş bu
r.ıda bu deyimden yararlanarak köylük bölgelerdeki devrinıci üslerin oynadığı rolün 
önemini açıklamaktadır. 
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ya da << Halk kitlelerini harekete geçirin>> emrini uygulamayan herhangi 
bir başka Üç Halk İlkesi kuşkusuz yok olup gider. 

Dolayısıyla. Rusya'yla ittifak, Komünist Partisiyle işbirliği ve köy
lülerle işçilere yardım şeklindeki Üç Büyük Siyasetten uzaklaşan her
hangi bir Üç Halk llkesi'nin hiçbir yaşama şansı olmadığı açıktır. Üç 
Halk llkesi'ni içtenlikle izleyen herkes bu nokta üzerinde ciddiyetle 
duı ı ı ıa lıdır. 

Üç Büyük Siyaset'i içeren Üç Halk İlkesi başka bir deyişle, dev
rimci. yeni. gerçek Üç Halk ilkesi Yeni Demokrasi'nin Üç Halk İl
kesidir, eski Üç Halk İlkesi'nin geliştirilmesi, Dr. Sun Yatsen'in büyük 
bir katkısı ve Çin devriminin, dünya sosyalist devriminin bir parçası 
haline geldiği çağın bir ürünüdür. Çin Komüı1ist Partisinin <<Çin'in bu-

• 

günkü ihtiyaçlarına cevap verdiğini>> düşündüğü ve <<tamamen ger-
• • 

çekleştirilmesİ>> için <<savaşmaya hazır olduğunu>> ilan ettiği Uç H;tlk 
İlkesi işte sadece bunlardır. Komünist Partisi'ni11 demokratik devrim 
aşama'iındaki siyasi programıyla. yani asgari programıyla esas olarak 
uyuşan Üç Halk ilkesi sadece buı1lardır. 

Eski Üç Halk İlkesi ise, Çin devriminin eski döneminin bir ürü
nüydü. Rusya o zaman emperyalist bir devletti ve doğal olarak, onunla 
ittifak siyaseti söz konusu olamazdı. Ülkemizde o zaman bir Komünist 
Partisi yoktu ve doğal olarak onunla ittifak siyaseti söz konusu ola
mazdı. İşçilerin ve köylülerin hareketinin siyasi öı1emi heı1üz tamamen 
ortaya çıkmamış ve halkın dikkatini çekmemişti ve doğal olarak on
larla ittifak siyaseti SÖZ konusu olamazdı. Dolayısıyla l 924'te Gu
omindang'ın yeniden örgütlenmesi döneminden önceki Üç Halk ilkesi 
eski sıı1ıflamaya giriyordu ve geçerl iğini yitiııııişti. Eğer Guomindang 
anlan geliştirerek yeı1i Üç Halk İlkesi haline getirmeseydi. iler
leyemezdi. Dr. Sun Yatsen ileri görüşlülüğü sayesinde bunu gördü; 
Sovyetler Birliği'ni11 ve Çin Komünist Partisi'nin yardımını sağladı ve 
Üç Halk İlkesi'ne zamana uygun yeni özellikler kazandıııııak için onu 
yenideı1 yorumladı. Sonuç olarak, Üç Halk İlkesi ile komünizm ara
sında bir birleşik cephe meydana geldi. ilk Guomindaı1g-komünist iş
birliği kuruldu, bütün ülke halkının sevgisi kazanıldı ve l 924- 1927 
Devrimi başlatıldı. 
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Eski Üç Halle İlkesi, eski dönemde devrimciydi ve bu dönemi11 ta
rihi özelliklerini yansıtıyordu. Ancak eski şeyler, yeni Üç Halle İlleesi 
ortaya konulduktan so11raki yeı1i dönemde tekrarlanırsa, Rusya'da sos
yalist bir devlet kurulduktan sonra Rusya'yla ittifaka karşı çıkılırsa, ya 
da Komünist Partisi ortaya çıktıktan sonra Komünist Partisiyle iş
birliğine karşı çıkılırsa. köylülere ve işçilere yardım siyasetine, onlar 
uyandıktan ve siyasi güçlerini ortaya koyduktan sonra karşı çıkılırsa. 
bu gerici bir tutum olur ve içinde yaşanılan zamandan habersiz olun
duğunu gösterir. 1927'den . sonraki gericilik dönemi. böyle bir ce
haletin sonucuydu. <<Yaşadığı zamanın özelliğini aı1layan iı1san. büyük 
insandır>> diyen eski bir atasözü vardır. Üç Halk İlkesi'nin iz
leyicileriniı1 bunu bugün akıllarında tutacaklarını umarım. 

Üç Halk ilkesi eski sınıflamaya girseydi. komünistlerin asgari 
programıyla temelde hiçbir ortak yanı kalmazdı.  çünkü geçmişin ınalı 
haline gelir ve geçerliğini yitirirdi. Rusya'ya. komünist Partisine ya da 
köylülere ve işçilere karşı olan herhangi bir Üç Halk ilkesi kesinlikle 
gericidir. Komünistleri11 asgari programıyla hiçbir ortak yanı olmadığı 
gibi. komünizme düşmandır ve komünizmle arasında hiçbir ortak ze
min yoktur. Üç Halk İlkesi'nin izleyicileri dikkatle bunun da üzerinde 
durmalıdırlar. 

Ne olursa olsun, dürüst kimseler. emperyalizme ve fecxlalizme kar
şı çıkma görevi esas olarak tamamlanıncaya kadar. yeı1i Üç Halk İl
kesi'ı1den hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerdir. Vazgeçenler sadece 
Vang Cingvey gibileridir. Onlar Rusya'ya. Komüı1ist Partisine ve köy
lülerle işçilere karşı olaı1 sahte Üç Halk llkesi'ni ne kadar l1araretle sa
vunurlarsa savuıısuı1lar, Dr. Sun Yatscn'in gerçek Üç Halk İlkesini 
desteklemeye devam eden dürüst ve halletan yana insaı1lar kuşkusuz 
var olacaktır. Gerçek Üç Halle llleesi'nin birçok izleyicisi 1927'deki ge
ricilikten soı1ra bile. Çin devrimi için mücadeleye devam etmişlerdir 

-
ve şimdi milli düşmaıı topraklarımızın ta içlerine kadar girdiğine göre . 

• • 

buıılarıı1 sayısı kuşkusuz 011 biı1lerle artacaktır. Biz komüı1istler. Uç 
Halk llkesi'ı1in bütüı1 gerçek izleyicileriyle uzun süreli işbirliğinde ıs
rar edeceğiz ve haiı1leri ve komüı1izmi11 yemiııli düşmanlarını red
dederken dostlanmızıı1 hiçbirini terk etmeyeceğiz. 
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XI. YENİ DEMOKRASİNİN KÜL TÜRÜ 
Buraya kadar, Çin siyasetinin yeni dönemdeki tarihi özelliklerini 

ve yeni demokratik cumhuriyet sorununu açıkladık. Şimdi kültür so
runuı1a geçebiliriz. 

Her kültür, belli bir toplumun siyasetinin ve ekonom isinin ide
oloj ik bir yansımasıdır. Çin'de, siyasi ve ekonomik alanda em
peryalizmin hakimiyetini11 ya da kısmen hakimiyetinin bir yansıması 

olan emperyalist bir kültür vardır. Bu kültür, yalnızca doğrudan doğ
ruya emperyalistlerin yöneltiği kültür kuruluşları tarafından değil, aynı 
zamanda ar daman çatlamış bazı Çinliler tarafıı1dan da bes
lenmektedir. Köleleştirici ideolojiyi kapsayan her kültür bu sı
nıflamaya girer. Bir de, Çin'in yan-feodal siyasetini ve ekonomisini 
yansıtan yan-feodal bir kültür vardır; bu kültürün temsilcileri. yeni 
kültür ve yeni düşünceye karşılık, Konfüçyus'a tapınmayı, Kon
füçyus'un ilkelerini incelemeyi ve eski ahlak kuralları ile eski fikirleri 
savunan lardır. Emperyalist kültürle yarı-feodal kültür yapışık kar
deşlerdir ve Çin'in yeni kültürüne karşı gerici bir kültür ittifakı kur
muşlardır. Böyle bir gerici kültür, emperyalistlere ve feodal sınıfa hiz
met eder ve bunun ortadan kaldırılması gerekir. Bu gerici kültür yok 
edilmedikçe. hiçbir yeni kültür inşa edilemez. Yıkmadan inşa etmek 
olmaz, suyun önünü kesmeden akması sağlanamaz, durgunluk ol
madan hareket olmaz; bunlar arasındaki mücadele. bir ölüm kalım mü
cadelesidir. 

Yeni kültür ise. hizmet etmeyi amaçladığı yeni siyaset ve yeni eko-
11ominin ideolojik bir yansımasıdır. 

Üçüncü Bt>lümde de belirttiğimiz gibi. Çin'de kapitalist eko
nominin doğmaııından bu yana Çiıı toplumuı1un niteliği yavaş yavaş 
değişmiştir. Gerçi feodal ekonomi hala hüküm sürmektedir. ama Çin 
artık tamamen feodal bir toplum değil. yarı-feodal bir toplumdur. Bu 
kapitalist ekonomi. feodal ekonomiye kıyasla, yeni bir ekonomidir. 
Burjuvaziııin. küçük burjuvazini11 ve proletaryanın siyasi güçleri, bu 

yeı1i kapitalist ekoı1omiyle birlikte ortaya çıkaı1 ve gelişeı1 yeni siyasi 
güçlerdir. Yeni kültür de. bu yeııi eko11om ik ve siyasi güçleri ideoloji 

alanıı1da ya11sıtmakta ve onlara hizmet etmektedir. Kapitalist ekonomi 

olmasaydı, küçük burjuvazi ve proletarya olmasaydı ve bu sıı11flann 
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siyasi güçleri olmasaydı, yeni ideoloji ya da yeni kültür ortaya çık
mazdı. 

Bu yeni siyasi. ekonomik ve kültürel güçler, eski siyasete. eski 
ekonomiye ve eski kültüre karşı olan bütün devrimci güçlerdir. Eski 
siyaset. ekonomi ve kültür iki bölümden meydana gelmektedir; bun
lardan biri. Çin'in yarı-feodal siyaseti, ekonomisi ve kültürü. öteki ise 
emperyal izmin siyaseti . ekonomisi ve kültürüdür. Bu ikisi arasındaki 
ittifakta. emperyalizmi11 siyaseti. ekonomisi ve küllüıü başı çek
mektedir; her ikisi de kötüdür ve tamamen ortadan kaldırılması ge
rekir. Çin toplumunda yeni ile eski ara'iındaki mücadele. aslında hal
kın yeni güçleri (çeşitli devrimci sınıflar) ile emperyalizmin ve feodal 
sınıfın · eski güçleri arasındaki bir mücadeledir. Devrim ile karşı
devrim ara<;ındaki mücadeledir. Bu mücadele. Afyon Savaşı'ndan bu 
yana alındığında lam 1 00  yıldır, 19 1 1  Devrimi'nden bu yana alın
dığında da aşağı yukarı 30 yıldır devam etmektedir. 

Ama daha önce de belirttiğimiz gibi. devrimler de eski ve yeni di
ye sınıflandırılabilir ve bir tarihi dönemde ye11i olan. başka bir· tarihi 
dönemde eski olabilir. Çin'in 100 yıllık burjuva demokratik devrimi, 
birincisi 80 yıl. ikincisi de 20 yıldan oluşmak üzere başlıca iki aşa
maya ayrılabilir. Her iki aşamanın da temel tarihi özellikleri vardır: 

, 

Çin'in ilk 80 yıldaki burjuva demokratik devrimi eski sınıflamaya gi-
rer; oysa Çin'in son 20 yıldaki burjuva demokratik devrimi. iç ve dış 

• 

siyasi durumda meydana geleı1 değişikliklerde11 dolayı, yeni sı-
nıflamaya girer. ilk 80 yılın özelliği. eski demokrasidir. Soı1 20 yılın 
özelliği ise. Yeni Demokrasidir. Bu ayrım. siyaset için olduğu kadar 
kültür için de geçerlidir. 

Bu ayrım keı1diı1i kültür alaı1111da nasıl gösterir? Şimdi bunu açık
layacağız. 

XII. ÇlN'lN KÜL TÜR DEVRlMlNIN T ARlHl ÖZELLiKLERi 
• 

Kültürel ve ideolojik cephede. 4 Mayıs Hareketi'ııden öııceki ve 
sonraki döııemlcr birbiriı1den farklı iki tarihi dönem oluşturur. 

Çin'in kültür cephesiı1deki mücadele, 4 Mayıs Hareketi'nden önce. 
burjuvazi11in ye11i kültürü ile feodal sııııı·ın eski kültüıü arasındaydı. 
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Moden1 okul sistemi ile imparatorluk sınav sistemi1 8, yeni eğilim ile 
eski eğitim ve Batı eğitimi ile Çin eğitimi arasındaki mücadeleler, bu 
ııitelikte mücadelelerdi. O zamanın sözüm ona modem okulları, yeni 
eğitim ya da Batı eğitimi. esas olarak (esas olarak diyoruz, çünkü Çin 
feodalizminin zararlı kalıntıları hala kısmen varlığını koruyordu) bur
juvazinin temsilcilerinin muhtaç oldukları doğa bilimlerinde ve bur
juva toplumsal ve siyasi teorilerinde yoğunlaştırılmıştı. O sıralarda, 
yeııi eğitimin ideolojisi Çin'in feodal ideolojisine karşı mücadelede 
devrimci bir rol oynadı ve eski dönemin burjuva demokratik dev
rimine hizmet etti. Ama Çin burjuvazisi güçsüz olduğundan ve dünya 
artık emperyalizm aşamasına geçtiğinden, bu burjuva ideolojisi kısa 
bir süre dayanabildi ve yabancı emperyalizmin kt>leleştirici ideolojisi 
i le Çin feodalizminin <<eskiye geri dönme>> ideolojisi arasındaki gerici 
ittifak tarafı11dan yenilgiye uğratıldı. Sözüm ona yeni eğitim, bu gerici 
ittifakın daha ilk karşı-saldırısı karşısında bayraklarını indirdi. da
vullarını susturdu ve dış biçimini koruduğu halde ruhunu kaybederek 
rical borusunu çaldı. Eski burjuva demokratik kültür. emperyalizm ça
ğında. zayıflamış ve yozlaşmış bulunuyordu; bu yüzden de. yenilgiye 
uğraması kaçı11ılmazdı. 

Ama 4 Mayıs Hareketi'nden sonra işlerin rengi değişti. Çin'de yep
yeııi bir kültür gücü. yani Çinli komünistlerin rehberliğindeki ko
müı1isı kültür ve ideoloji ya da komünist dünya görüşü ve toplumsal 
devrim teorisi ortaya çıktı. 1 9 1 9'da 4 Mayıs Harekeli oldu, 1 92 1  'de de 
Çin Ko.nüı1isl Partisi kuruldu ve Çin'de gerçek emekçi hareketi bu ta
rihte başladı. B ütün bunlar. Birinci Dünya Savaşı'ı1dan ve Ekim Dcv
rimi'ndeı. hemen sonra. yani milli meseleııin ve bütün dünyada sö
mürgeler<lcki devrimci hareketlerin değişikliğe uğradıkları ve Çin dev
rimi ile dü!ıya devrimi arasıııdaki bağın çok bclirgiıı bir hale geldiği sı
rada oldu. Proletaryanın ve Komünist Partisiniı1 yeni siyasi gücü. Çin 
siyaset sahnesi11e ayak bastı. Bunun soııucunda, yeni üııifonnası ve ye
ni silahlarıyla yeni kültür gücü. mümkün bütüıı müttefikleri bir
leştirerek ve safları111 savaş düzeııiııe sokarak. emperyalist ve feodal 

1 8. Modem okul >isıen1i, Avrupa ve Amerika'daki kapitalist ülkelerden olduğu gibi ak
:anlan cğiıin1 sisten1iydi. ln1paral<)rluk sınav sisıen1i ise feodal Çin'deki eski sınav sis
ıen1iydi. 19.  yüzyıl·n sonlarına d<>ğru. bilinçlenmiş Çinli aydınlar. eski rekabetçi sınav 
sisıen1 inin kaldınln;ası ve n1odcm <)kullann kurulması talebinde bulunmuşlardı. 
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kültürlere karşı kahramanca saldırılara girişti. Bu yeni güç. toplumsal 
bilimler ve sanat ve edebiyat alanlarında, yani felsefe. ekonomi.  si
yaset bilimi. a'ikerlik bilimi. tarih. edebiyat ve saııat (tiyatro, sinema. 
müzik, heykel ve resim dahil) alanında büyük adımlar attı. Son yiııııi 
yıl içinde. bu yeni kültür gücünün saldırısını yönelttiği her yerde ide-

• • 

olojik öz ve biçim bakımından büyük bir devrim meydana geldi. (Or-
neğin, yazı dil inde) Bu yeni kültür gücünün etkisi o kadar büyük ve 
şiddetli oldu ki. IGırşısında hiçbir şey duramadı. Çin tarihinde eşi gö
rülmedik sayıda insanı peşinden sürükledi. Bu yeııi kültür gücünün en 
büyük ve en yiğit bayraktarı. Lu Sün'dü. Lu Sün. Çin kültür dev
riminin başkomuta111 olar.ık.  sadece büyük bir edebiyatçı değil. aynı 
zamanda büyük bir düşüııür ve devrimciydi. Lu Süıı. her türlü dal
kavukluk ve yaltaklaıımadan arınmış. sarsılmaz tutarlığa sahip bir in
sandı; bu. söm ürge ve yarı-söm ürge ülkelerin halkları için paha bi� 
çilmez bir niteliktir. Milletin büyük çoğunluğunu temsil eden Lu Sün 
saldırıya geçerek düşman kalesiııde gedikler açtı; Lu Sün, kültür cep
hesinde eıı yiğit. e11 doğru. en sağlam. en azimli bir milli kahramandı .  
tarihimizde eşi görülmemiş bir kahramandı. Onun seçtiği yol. Çin'in 
yeni milli kültürünün yoluydu. 

4 Mayıs Hareketi'ndeı1 önce Çin'in yeni kü ltürü. eski demokratik 
bir kültürdü ve düııya burjuvazisinin kapitalist kültür devriminin bir 
parçasıydı. Ama 4 Mayıs Hareketi'nden bu yana. Çin'in yeni kültürü. 
yeni demokratik bir kültür olmuş ve dünya proletaryasının sosyalist 
kültür devriminiıı bir parçası haline gelmiştir. 

4 Mayıs Hareketi'ııden öııce Çiıı'in yeni kültür harcketiııe ve kültür 
• 

devrimine. hala önder rolü oynayabilecek durumda olan burjuvazi ön-
derlik etmekteydi. Ama 4 Mayıs Hareketi'ndeıı sonra. burjuvazinin 
kültür ve ideolojisi. siyascti11deıı de daha geri bir duruma düştü ve bur
juvazi artık  hiçbir önder rol oyııayamayacak hale geldi. Artık bur
juvazi devrimci dönemlerde bel li ölçüde bir müttefik olarak hizmette 
bulunabiliyor. buııa karşılık ittil"aka önderlik etme sorumluluğu ka
çınılmaz olarak proletaryaıı ın kültür ve ideolojisiııe düşüyordu. Bu. 

iııkar edilmez bir gerçektir. 
Yeni dem<>kratik kültür. geniş kitlelerin anti-emperyalist ve anti

feodal kültürüdür: bugüı1 bu kültür. Japoııya'ya karşı birleşik cepl1eı1i11 
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kültürüdür. Bu kültüre herhangi bir sınıfın kültür ve ideolojisi değil, 
aı1cak proletaryanın kültür ve ideolojisi. yani komünizm ideolojisi t>n
derlik edebilir. Sözün kısası. yeni demc>kratik kültür, geı1iş kitlelerin 
proletarya <>ı1derliğindeki anti-empcryalist ve anti-feodal kültürüdür. 

• • • • 

XIII .  DORT DONEM 
Bir kültür devrimi, siyasi ve ekonomik devrimin ideoloj i ala

nı11daki bir yansımasıdır ve 011un hizmetindedir. Çin'de siyasi dev
rimde olduğu gibi, kültür devriminde de bir birleşik cephe vardır. 

Kültür devrimindeki birleşik cpcheni11 son yiı ıııi yıllık tarihi, dt>rt 
döı1eme ayrılabilir. Biriı1ci dt>ııem l 9 l 9- l 92 l arasındaki üç yılı, ikinci 
dönem 192 1 - 1 927 ara'iıı1daki altı yılı, üçüncü dönem 1 927- 1937 ara-

, 

sı11daki on yılı ve dördüııcü dönem de l 937'den günümüze kadarki üç 
yılı kapsar. 
. Birinci dö11em, l9 l 9'daki 4 Mayıs Hareketi'yle başlar ve 192 l 'de 
• 

Çin Komünist Partisi'nin kurulmasına kadar uzanır. Bu döneme dam-
gasını vuraı1 olay, 4 Mayıs Hareketi'dir. 

4 Mayıs Hareketi, aı1ti-feodal olduğu kadar anti-emperyalist bir ha
reketti. Bu hareketin, l 9 l 1 Dcvrimi'nde bulunmayan ve büyük tarihi 
önem taşıyan özelliği, feodalizme karşı olduğu kadar emperyalizme 
karşı da yürüttüğü kararlı ve uzlaşmaz muhalefettir. 4 Mayıs Hareketi 
böyle bir niteliğe sahipti, çüııkü kapitalizm Çin'de bir adım daha ge
lişmişti ve Çin'in devrimci aydıı1Iarı üç büyük emperyalist devletin, 
yani Rusya. Almaııya ve Avusturya-Macaristan'ın yıkılmasıııa. öteki 
iki büyük emperyalist devleti11, yani f 11giltere ve Fraı1sa'ı11n za
yıflamasına ve Rusya proletaryasıııın sosyalist bir devlet kuııııasıııa ve 
Almaııya. Macaristan ve ltalya proletaryasının devrim için ayak
laıımasına tanık olmuşlar ve Çiıı milletiııiıı kurtuluşu için yeni umutlar 
belirmişti. 4 Mayıs Hareketi. düı1ya devrimiııin. Rusya Dcvrimi'nin ve 
Leı1i11'i11 çağnsı soııucunda meydana geldi. 4 Mayıs Hareketi. o günüıı 
dünya proletarya devrimiııin bir parçasıydı. O sırada, Komünist Partisi 
henüz kurulmamış olduğu halde Rus Devrimi'ı1i beııimseyeıı ve ko
müı1ist ideoloj inin temel ilkelerini bilen çok sayıda aydın vardı. Baş
langıçta. 4 Mayıs Hareketi, halkın üç kesiminin. yani komünist ay
dınlarıı1. devrimci küçük burjuva aydınlarının ve burjuva aydınlarıı11n 

38 1 



(bu sonuncusu hareketin sağ kaı1adını oluşturuyordu) cephesinin dev
rimci hareketiydi. Hareketin eksikliği, aydınlarla sınırlı kalma5ı ve iş
çilerle köylülerin harekete katılmamasıydı. Ama 4 Mayıs Hareketi 3 
Haziran Hareketine 19  döı1üştüğünde yalnız aydınlarıı1 değil. pro
letaryanın, küçük burjuvaziniı1 ve burjuvazinin de katıldığı hareket ül
ke çapında devrimci bir hareket haline geldi. 4 Mayıs Hareketi so
nucunda doğan kültür devrimi. feodal kültüre karşı uzlaşmaz bir mu
halefet yürüttü: Çin ıarihiı1in başlangıcından bu yana hiçbir zaman 
böylesine büyük ve köklü bir kültür devrimi olmamıştı. O güı1lerin iki 
büyük bayrağı olan <<Kahrolsun eski ahlak. yaşasın yeni ahlak! >> ve 
<<Kahrolsun eski edebi yal. yaşasın yeni edebiyat ! >> sloganlarıı1ı yük
selten kültür devrimi büyük başarılar kazandı. Bu kültür hareketini11 o 
sıralarda işçiler ve köylüler arasında geniş ölçüde yayılma'iı henüz 
mümkün değildi. Gerçi <<Halk için edebiyat>> sloganı ortaya atılmıştı, 
ama o sıralar <<halk>> sözüyle sadece şehirlerdeki küçük burjuva ay
dınlar, yani şehirli aydın zümresi kastediliyordu. 4 Mayıs Hareketi. 
gerek ideoloji, gerek.5e kadrolar bakımından. 192 1 'de Çiı1 Komünist 
Partisi'nin kurulmasıı1ı. 1925'teki 30 Mayıs Hareketini ve Kuzey Se
ferini hazırladı. 4 Mayıs Hareketinin sağ kanadını oluşıuraı1 burjuva 
aydınlan ikinci dönemde geı1ellikle düşmanla uzlaştılar ve gericiliğiı1 
safına geçtiler. 

Çin Komünist Partisi'ni11 kurulması, 30 Mayıs Hareketi ve Kuzey 
Seferi gibi olayların damgası11ı ıaşıyaı1 ikinci dönemde, üç sınıfıı1 4 
Mayıs Hareketi sırasıııda kuruları birleşik cephesi devam etti ve ge
ııişledi. Bu birleşik cepheye köylülük de kaz.anıldı ve bütün bu sı
ı1ıfları11 siyasi bir birleşik ceplıesi. yaı1i ilk Guomiı1d:lng-komüı1ist iş
birliği kurul(lu. Dr. Suı1 Yatseıı. yalnızca büyük 19 1 1  Devrimi'ı1e (bu 
devrim eski döı1eme ait bir demokratik devrim olduğu halde) öııderlik 
ettiği içi11 değil, aynı zamaı1da <<düııyaııın gidişiı1e ayak uyduııııası111 
bildiği ve kitlelerin ihtiyaçlarıı1ı karşıladığı>> için de büyük bir insaı1dı. 

19. 3 flaziran l lareketi. 4 Mayıs yurtsever hareketiııin yeni bir aşanıasını <)luşıurdu. Pe
kin'de öğrenciler. ordunun ve polisin baskı ve zulnıüne nıeydan okuyarak 3 �la1j ran 
191 9'da nıitingler düzenlediler. konuşnıalar yapt ılar. Öğrenciler h<>ykola giıti ve hu ha
reket Şaııghay. Nancing. "['ienzin. Hangçov. Vuhaıı ve Ciuciang'daki ve Şaııdung ve An
vey Eyaleılerindeki işçiler ve ıüccarlar arasında da yayıldı. Böylece 4 Mayıs flarcket i. 
proletaryanın. şehir küçük burjuvazisinin ve milli burjuvazinin kaııldığı geniş bir kitle 
hareketi haline gelmiş oldu. 
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Dr. Suıı Yatsen. devrimci Uç Büyük Siyaseti, yani Rusya'yla ittifakı, 
Kom ünist Partisiyle işbirliğini ve köylülere ve işçilere yardım etmeyi 
ileri sürülebilecek, Üç Halk ilkesine yeni bir anlam kaz.:ındırarak Üç 
Büyük Siyasetin yanı sıra yeni Üç Halk ilkesini ortaya koyabilecek ye
tenekte olduğu için de büyük bir insandı. Daha önceleri Üç Halk ilkesi, 
eğitim ve yüksek öğrenim alanıııı ya da gençliği pek az etkileyebilmişti: 
çünkü emperyalizme. feodal l<lplum düze11i11e. feodal kültür ve ide
olojiye karşı muhalefet sorunlarını ortaya atmamıştı. B u  eski Üç Halk 
ilkesiydi: ve eski Üç Halk i lkesine. iktidarı ele geçirmeye, başka bir de
yişle birtakım mevkiler elde etmeye çalışan bir grup irsanın sırf za
maııa ayak uyduı ıııak ve siyasi dolaplar çeviı ıııek amacıyla sarıldığı bir 

• • • • 

bayrak gözüyle bakılmıştı. Sllııra Uç Büyük Siyasetiyle birlikte yeni Uç 
Halk ilkesi geldi. Guomindang ile Komünist Partisi arasındaki işbirliği 
ve her iki partinin devrimci üyeleriııin ortak çabaları. yeııi Üç Halk i l
kesinin eğitim ve yüksek öğrenim alanınııı bir kesimine ve öğrenci 
geııçlik kitlesine kadar uzanarak bütün Çin'e yayılmasını sağladı. Bu. 
tamameıı. eski Üç Halk ilkesinin anti-emperyalist. anti-feodal ve yeııi 
demokratik Üç Halk llkesiııe ve onun Üç Büyük Siyasetine dönüşmüş 
olmasından ileri gelmekteydi. Eğer bu gelişme olmasaydı. Üç Halk 11-
kesiııiıı fikirlcriııi yaymak mümkün olmayacaktı. 

Devrimci Üç Halk ilkesi bu dönemde, Guomindang. Komünist 
Partisi ve bütüıı devrimci sııı ıflann birleşik cephesiııin siyasi temeli 
lıaline geldi ve <<Komünizm. Üç Halk ilkesinin iyi dostu olduğundaıı>>. 
bu ikisi arasıııda bir birleşik cephe yaratıldı. Toplumsal sınıflar açı
sındaıı bu. proletaryaııııı. köylülüğüıı. şehir küçük burjuvazisinin ve 
burjuvaziıı in birleşik ceplıesiydi. iki parti. çeşitli bölgelerde komünist 
/lafta/ık Kılavıı:, Guomiııdaııg'ın Şanghay'd<ı ç ıkardığı Cıınıhııı·iyeı�·i 
llaheı· Ga:eıe�·i ve diğer gazetelere dayaııarak, aııti-emperyal izmi or
taklaşa savuııdular. Koııfüçyus'a tapııımaya ve Konfüçyus'un ilkeleriııi 
iııcelcmeye dayaııan feodal eğitime karşı ortaklaşa mücadele ettiler. 
Feodal edebiyata ve klasik dile ortaklaşa karşı çıktılar ve yeni ede
biyatı ve aııti-empcryalist. aııti-feodal içerikli yeııi yazı tarzıııı. 11er
kesi11 aıılayabileceği yazı tarzıııı ortaklaşa geliştirdiler. Guaııduııg'daki 
savaşlar ve Kuzey Sel.eri sıra.'iında anti-empcryalist ve anti-feodal fi
kirler aşılayar.ık Çiıı silalılı kuvvetlerinde retoıııı yaptılar. Milyclıılarca 
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köylü arasında <<Kahrolsun yiyici memurlar! >> ve <<Kahrolsun yerel zor
balar ve mütegallibe! >> sloganları atıldı ve devrimci büyük köylü mü
cadeleleri başlatıldı. Bütün bunlar ve Sovyetler Birliği'nin yardımı sa
yesinde Kuzey Seferi zafere ulaştı. Ne var ki, büyük burjuvazi iktidara 
gelir gelmez bu devrime son verdi ve yepyeni bir siyasi durum yarattı. 

Üçüncü dönem, 1927- 1937 arasındaki yeni devrimci dönemdi. 
İkinci dönemin sonlarına doğru devrimci kampta bir değişiklik mey
dana geldiğinden. yani büyük burjuvazi emperyalist ve feodal güçlerin 
karşı-devrimci kampına geçtiği ve milli burjuvazi de onun kuyruğuna 
takıldığındaıı, daha önce devrimci kampta bulunan dört sınıftan geriye 
yalnızca üç sın ıf, proletarya, köylülük ve küçük burjuvazinin öbür ke
simleri (devrimci aydınlar dahil) kalmıştı. Bunun sonucunda. Çin dev
rimi, kitlelere kaçınılmaz olarak yalnızca Çin Komünist Partisi'niıı öıı
derlik ettiği yeni bir döneme girdi. Bu, bir yandan karşı-devrimci 
<<kuşatma ve bastuıııa>> harekatlarının yapıldığı, bir yandan da dev
rimin derinlik kazaııdığı bir dönem oldu. Biri askeri. biri de kültürel 
olmak üzere iki tür karşı-devrimci <<kuşatma ve bastırma>> harekatı 
vardı. Devrimin kitleler arasında derinleştirilmesi de iki biçime bü
ründü: Bir yandan toprak devrimi bir yandan da kültür devrimi de
rinleşti. Emperyalistlerin kışkırtmasıyla, bütün ülkenin ve bütün dün
yanın karşı-devrimci güçleri her iki türden <<kuşatma ve bastu ıııa>> ha
rekatı için seferber edildi. En azından on yıl süren bu harekatlar sı
rasında eşi görülmemiş bir zulüm uygulandı. Yüz binlerce komünist 
ve genç öğrenci öldürüldü, milyoıılarca işçi ve köylü ağır zulüm ve 
baskı gördü. Anlaşılaıı. bütün bu işlerin sorumluları, komünizmin ve 
Komünist Partisiııin <<kökünün kazınabileceğinden>> pek emindiler. 
Ama sonuç hiç de umdukları gibi olmadı: gerek askeri, gerekse kül
türel <<kuşatma ve bastuıııa>> harekatları tam bir başarısızlığa uğradı .  
Askeri harekat, Kızıl Ordu'nuıı Japonya'ya karşı direnmek için kuzeye 
ilerlemesiyle, kültürel harekat da 1935'te devrimci gençliğin 9 Aralık 
Hareketinin patlak vermesiyle sonuçlandı. Ve her iki harekatın ortak 
bir sonucu olarak, bütün ülke halkı uyandı. Bunlar, üç olumlu sonuçtu. 
En şaşırtıcı olanı ise. Guomindang'ın kültürel <<kuşatma ve ba..'>tıııııa>> 
harekatının, Komüııist Partisiııin bütün eğitim ve kültür kurumlanııda 
tamamen savunmasız bir durumda bulunduğu Guomindang böl-
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gelerinde de tamamen başarısızlıkla sonuçlanmasıydı. Neden böyle ol
muştu? Bunun üzerinde derinlemesine düşünmek gerekmez mi? Ko
münizme inanan Lu Sün, işte bu <<kuşatma ve bastuıııa>> harekatları sı
rasında Çin kültür devriminin büyük kahramanı haline geldi. 

Karşı-devrimci <<kuşatma ve bastuıııa>> harekatlarının olumsuz so
nucu ise, ülkemizin Japon emperyalizmi tarafından istila edilmesi ol
du. lşıe. on yıl süren o komünizm düşmanlığından bütün ülke halkının 
bugün hala şiddetle nefret etmesinin başlıca nedeni budur. 

Bu dönemdeki mücadelelerde devrimci taraf, halkın anti
emperyalist ve anti-feodal Yeni Demokrasisini ve yeni Üç Halk İl
kesini savundu. Karşı-devrimci taraf ise, emperyalizmin baskısı al
tında toprak ağası sınıfı ile büyük burjuvazinin koalisyonunun zorba 
yönetimini zorla kabul ettinneye çalıştı. Bu zorba yönetim, Dr. Sun 
Yaısen'in Üç Büyük Siyasetini ve yeni Üç Halk İlkesini gerek siyasi. 
gerekse kültürel bakımdan boğazlayarak Çin milletini büyük fe
laketlere sürükledi. 

Dördüncü dönem. Japonya'ya karşı günümüzdeki savaş dönemidir. 
Çin devrimi. dolambaçlı bir yol izleyerek yeniden dört sınıfın birleşik 
cephesine ulaşmış bulunuyor. Üstelik bugün birleşik cephenin ufku 
çok daha geniş, çünkü bu cephe üst tabakadan hakim sınıfların birçok 
üyesini, orta tabakadan milli burjuvaziyi ve küçük burjuvaziyi, alı ta
bakadan da bütün bir proletaryayı kapsıyor. Öyle ki, milletimizin çe
şitli sınıf ve tabakaları, Japon emperyalizmine karşı kararlılıkla di
renen bir ittifakın üyeleri haline gelmiş bulunuyorlar. Bu dönemin bi
rinci aşaması, Vuhan'ın düşüşüne kadar sürdü. Bu dönemde ülkenin 
her alanında bir canlılık görülmekteydi: siyasi bakımdan bir de
mokratlaşma eğilimi, kültür bakımından ise oldukça yaygın bir fa
Jliyet göze çarpıyordu. Vuhan'ın düşmesiyle. ikinci aşama başladı. Bu 
aşamada. siyasi durumda birçok değişiklik meydana geldi: büyük bur-

• 

juvazinin bir kesimi düşmana teslim oldu, başka bir kesimi ise Di-
renme Savaşı'nı11 bir an <}'öce son bulmasını istiyordu. Bu durum, kül
tür alanında, Ye Çing, Çang Cunmay ve ötekileriı1 gerici fa
aliyetlerinde ve söz ve basıı1 özgürlüklerinin kaldırılmasında ifadesini 
buldu. 

20. Ye Çing. Guomindang gizli servisinde satılmış bir yazar olarak hi nııeı eden dönek 
bir konıüni stıi. 
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Bu bunalımın üstesinden gelmek için direnmeye, birliğe ve iler
lemeye karşı çıkan bütün fikirlere karşı güçlü bir mücadele veııııek 
gerekir. Bu gerici fikirler ezilmediği sürece, zaferden umutlu ola
mayız. Bu mücadele nasıl so11uçlanacaktır? Bütün ülke halkının zih
ni11i meşgul eden büyük soru budur? lç ve dış duruma bakacak olur
sak. direnme yolunun önüne ne kadar çok engel dikilirse dikilsin Çin 
halkının mutlaka 1.afere ulaşacağını görürüz. 4 Mayıs Hareketinden bu 
yana geçen yiııııi yılda kaydedilen ilerleme, hem daha önceki 80 yıl
daı1 çok daha büyüktür. hem de binlerce yıllık Çin tarihinde kay
dedilen tüm ilerlemeyi geride bırakmıştır. Bir de. Çin'in önümüzdeki 
yiııııi yılda kaydedeceği ilerlemeyi düşünün! Yerli yabancı tüm ka
ranlık güçlerin kudurgan zulmü. milletimizi büyük bir felakete sü
rükledi. Ama bu zulmün kendisi. hala az çok kuvvetli oldukları halde 
karanlık güçlerin daha şimdideı1 ölüm sancılan çekmeye başladıklarını 
ve halkın adım adım zafere yaklaştığını en açık bir şekilde ka
nıtlamıyor mu? Bu. bütün Doğu ve bütü11 dünya için olduğu kadar bü
tün Çin için de doğrudur . 

• 

XIV. KÜL TÜRÜN NlTELİÔİ HAKKINDA 
BAZI YANLIŞ FiKiRLER 

Y aı1i olan her şey. zorlu ve acılı mücadelelerden geçilerek elde 
edilir. Bu. iyinin de kötünün de mücadele içinde sınanıp kanıtlandığı 
so11 yiı ııı i yıl boyunca dolambaçlı bir yol izleyen yeni kültür için de 
böyledir. 

iflah olmaz burjuvalar. siya.'ii iktidar soruııunda olduğu gibi kültür 
soruı1unda da tamameı1 yaı1ılıyorlar. Ne Çin'deki bu yeni döı1emin ta
rihi <>zellikleri11i kavrıyor. ne de kitlelerin yeni demokratik kültürünü 
kabul ediyorlar. Oıılann hareket noktası. burjuva zorbalığıdır ve bu. 
kültür alanında. burjuvazinin kültürel zorbalığına dönüşür. Sözüm ona 
Avrupa-Amerikan okuluı1daıı2 1 yetişme iyi öğrenim göı ıııüş kim
selerin daha öı1ce Guomindang hükümetinin kültür cephesinde açtığı 
<<komüı1izmi bastıı ıııa>> harekatıı1a katılmış olan bir kesimi (yalnızca 
bir kesimi diyorum. aıılaşılan şimdi de Guomindang l1ükümetinin Ko
müı1ist Parıisini <<kısıtlama>> ve <<yıprJtma>> siyasetini des-

21 .  Sözüm ona Avıupa-Anıcrikan okulunun sözcüsü, karşı -devrimci Hu Şi idi. 
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teklemektedir. Bunlar, işçilerin ve köylülerin gerek siyaset, gerekse 
kültür alanında başkaldıııııalarını istemiyorlar. Oysa iflah olmaz bur
juvaların tuttuktan kültürel zorbalık yolu, mm bir çıkmaz içindedir; si
yasi zorbalık için olduğu gibi kültürel zorbalık için de gerekli ön
koşullar ülke içinde de, ülke dışında da yoklur. Dolayısıyla. bu kül
türel zorbalığı da <<rafa kaldırsalar>> iyi ederler. 

Milli kültürümüzün yönleııdirilmesine gelince. ona komünist ide
oloji rehberlik etmektedir. Sosyalizmi .,,-e komünizmi işçi sınıfı ara
sında yaymak, köylülüğü ve halkın öbür kesimlerini sosyalizm fi
kirleriyle doğru bir biçimde ve adım adım eğitmek için çok sıkı ça
lışmalıyız. Ama milli kültürümüz bir bütün olarak henüz sosyalist bir 
kültür ·değildir. 

Yeni Demokrasinin siyaseti. ekovıomisi ve kültürü. proletarya ön
derliğinde olduğu için, sosyalizmin bir unsurunu da kapsar; üstelik bu 
unsur hiç de gelişigüzel bir uıısur değil, belirleyici bir unsurdur. Ama 
bugüne kadarki siyasi, ekonomik ve kültürel durum bir bütün olarak 
alındığında. sosyalist değil, yeni demokratiktir. Çünkü bugünkü aşa
masında Çin devrimi, henüz kapitalizmi ortadan kaldıııııayı amaçlayan 
bir sosyalist devrim değil. merkezi görevi yabancı emperyalizme ve 
yerli feodalizme karşı savaşmak olan bir burjuva demokratik dev
rimdir. Milli kültür alanında. var olan milli kültürün bütünüyle sos
yalist bir kültür olduğunu ya da böyle olması gerektiğini düşünmek 
yanlıştır. Böyle düşünmek. komünist ideolojinin yayılması ile acil bir 
eylem programının uygulaıımasını: sorunları incelemede, araştıııııa 
yapmada. çalışma ve kadroların eğitilmesinde komünist bakış açısı ve 
yöııetimin uygulanması ile Çin devriminin demokratik aşamasında 
milli eğitim ve milli kültür için geııel siyaseti birbirine karıştu ıııak de
mektir. So�alist içerikli bir milli kültür. ister istemez, sosyalist bir si
yasetin ve sosyalist bir ekonominin yansıması olacaktır. Gerçi si
yasetimizde ve ekoııomimizde sosyalist unsurlar vardır ve bu sosyalist 
unsurlar milli kültürümüzde de yaıısımaktadır: ama toplumumuzu bir 
bütün olarak ele alırsak. heııüz sosyalist bir siyaset ve sosyalist bir 
ekonomimizin bulunmadığ1111 görürüz. Bu yüzden de bütüııüyle sos
yalist bir milli kültürden söz edilemez. Bugün Çin devrimi dünya pro
leter sosyalist devriminiıı bir parçası olduğuna göre. Çin'in yeni kül-
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türü de dünya proleter sosyalist yeni kültürünün bir parçası ve büyük 
müttefikidir. Kültürümüzün bu kesimi sosyalist kültürün canalıcı un
surlarını taşıdığı halde, bir bütün olarak milli kültür, dünya proleter 
sosyalist yeni kültürünün akışına tamamen sosyalist bir kültür olarak 
değil. geniş kitlelerin anti-emperyalist ve anti-feodal yeni demokratik 
)cültürü olarak katılmaktadır. Ve günümüzde Çin devrimi proletarya 
önderliği olmadan gerçekleşemeyeceğine göre, Çin'in yeni kültürü de 
proletaryanın kültür ve ideolojisinin, yani komünist ideolojinin ön
derliği olmadan olamaz. Ama bugünkü aşamada böyle bir önderlik, 
anti-emperyalist ve anli-feodal siyasi ve kültürel bir devrimde halk kit
lelerine önderlik etmek demektir; dolayısıyla, bir bütün olarak alın
dığında Çin'in yeni milli kültürünün içeriği hfila yeni demokratiktir. 

Kuşkusuz, komünist fikirleri daha geniş ölçüde yaymanın ve 
Marksizm-Leninizmin öğrenilmesini daha da hızlandıı ıııanın şimdi 
tam zamanıdır. Aksi takdirde, hem Çin devrimini sosyalizm aşa
masına ilerletemeyiz. hem de bugünkü demokratik Clevrimi zafere 
ulaştıramayız. Ama gene de. komünist toplum düzeni hakkındaki pro
paganda ve komünist fikirlerin yayılması ile yeni demokratik eylem 
programının pratikte uygulanışını birbirinden ayuıııamız gerekir. Aynı 
şekilde, sorunları incelemede. araştıııııa yapmada, çalışma ve kad
roların eğitilmesinde komünist teori ve yöntem ile bir bütün olarak 
milli kültürün yeni demokratik çizgisini de birbirinden ayıııııamız ge
rekir. Bu ikisini birbirine kanştu ıııak hiç kuşku yok ki yanlış olur. 

Böylece görülüyor ki, bugünkü aşamada Çin'in yeni milli kül
türünün içeriği, ne burjuva kültür zorbalığı, ne de proleter sos
yalizmidir. Bugüı1kü aşamada Çin'in yeni mili kültürünün içeriği, pro
leter sosyalist kültür ve ideoloji önderliğinde kitlelerin anti
emperyalist ve anti-feodal Yeni Demokrasisidir. 

XV. MiLLi VE BİLİMSEL BiR KiTLE KÜLTÜRÜ 
Yeni demokratik kültür. millidir; emperyalist boyunduruğa karşı 

çıkar ve Çin milleti11in onurunu ve bağımsızlığını savuı1ur. Kendi mil
letimizin malıdır ve kendi milli özelliklerimizi taşır. Yeni demokratik 
kültür. bütün başka milletlerin sosyalist ya da yeni demokratik kül
türleriyle birleşir; bunlar birbirlerine öylesine bağlıdırlar ki, bir-
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birlerine katkıda bulunarak ve birbirlerinin gelişmesine yardımcı ola
rak yeni bir dünya kültürü oluştumrlar. Ama devrimci bir milli kültür 
olarak yeni demokratik kültür, hiçbir milletin hiçbir gerici emperyalist 
kültürüyle asla birleşmez. Çin'in, kendi kültürünü geliştiııııek için, ya
bancı ilerici kültürü geniş ölçüde özemlemesi gerekmektedir, çüı1kü 
bu geçmişte yeterince yapılmamıştır. Bugün, yalnızca günümüzdeki 
sosyalist ve yeni demokratik kültürlerde değil, aynı zamanda diğer 
milletlerin daha önceki kültürlerinde, örneğin çeşitli kapitalist ül
kelerin Aydınlanma Çağındaki kültürlerinde de bizim için yararlı olan 
her şeyi 'özümlemeliyiz. Ama bu yabancı malzemenin tek bir zerresini 
bile eleştiriden geçiııııeden yutmamalıyız; onu yediğimiz yemeğe uy
guladığımız işlemden geçiııııeli, yani ilkönce çiğnemeli, sonra mi
demizin ve barsaklarımızın salgılarının işlemine terk etmeli, sonra da 
sindirilecek besin ile dışarıya atılacak posayı birbirinden ayu ıııalıyız; 
beslenebilmek için, böyle yapmak zorundayız. <<Toptan ba
tılılaşma>>yı22 savunmak yanlıştır. Çin, yabancı malzemenin mekanik 
bir biçimde benimsenmesinden çok çekmiştir. Aynı şekilde, Çinli ko
münistler, Marksizmi Çin'e uygularken, Marksizmin evrensel gerçe�i 
ile Çin devriminin somut pratiğini tam ve doğru bir biçimde bir
leştiııııelidirler; ya da başka bir deyişle. Marksizmin evrensel gerçeği 
Çin'in kendine özgü milli nitelikleriyle birleştirilir ve belli bir milli bi
çim alırsa. yararlı olabilir. Marksizm yalnızca bir foııııül olarak öznel 
bir biçimde uygulanamaz. Foı ıııülleri putlaştıran Marksistler, Mar
kizmi ve Çin devrimini hafife almaktan başka bir şey yapmıyorlar. Çin 
devriminin saflarında böylelerini11 yeri yoktur. Çin kültürünün kendine 
özgü bir biçimi, yani milli bir biçimi olmalıdır. Biçimde milli. içerikte 
yeni demokratik; işte bugünkü yeni kültürümüz. 

Yeı1i demokratik kültür. bilimseldir. Feodal ve batıl inançlara da
yanan her türlü düşünceye karşıdır; gerçeği olgularda aramayı. nesnel 
gerçeği ve teori ile pratiğin birliğini savunur. Bu noktada, Çin pro
letaryasıı1ın bilimsel düşüncesi ile ilerici olan Çinli burjuva ma
teryalistleri ve doğa bilimcileri arasında emperyalizme, feodalizme ve 
batıl inançlara karşı bir birleşik cephe kuııııak mümkündür; ama her-

22. Bütünüyle batılılaşma. Batının köhnen1iş bireyci burjuva kiiltüıiinü göklere çıkaran 
ve kapitalist Avrupa ve Ameıika'nın köıü köıüne taklit edilmesini savunan batılılaşmış 
bazı Çinli burjuva aydınlannın savunduğu bir göıüştü. 
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hangi bir gerici idealizm ile birleşik cephe kurulması söz konusu ola
maz. Komünistler, siyasi eylem alanında, bazı idealistlerle ve halla 
dindar kişilerle anti-emperyalisl ve anli-feodal bir birleşik cephe ku
rabilirler: ama onların idealizmiııe ve dini öğretilerine hiçbir zaman 
göz yumamazlar. Çin'in yüzyıllarca süren feodal toplumunda parlak 
bir eski kültür yar.ıtılmıştır. Yeni milli kültürümüzü geliştiı ıııek ve 
kendimize olan milli güvenimizi artıııııak için. bu eski kültürün ge
lişmesini incelemek. onuıı feodal süprüntülerini reddetmek ve de
mokratik özünü benimsemek zorunludur; ama hiçbir şeyi eleştiriden 
geçiı ıııeden benimsememeliyiz. Halkın belli ölçüde demokratik ve 
devrimci nitelikteki eski güzel kültürü ile eski feodal hakim sııııfın 
tüm çürümüşlüğünü birbirinden mutlaka ayırmak gerekir. Çin'in bu
günkü yeni siyaseti ve yeni ekonomisi, eski siyasetinin ve eski eko
nomisinin bağrından çıkmıştır: aynı şekilde, Çin'in yeni kültürü de es
ki kültürünün bağrından çıkmıştır. Dolayısıyla, kendi tarihimize saygı 
gösleı ıııeli, onunla olan bağlarımızı kesip atmamalıyız. Ama tarihe 
saygı göstermek demek. onu bir bilim olarak yerli yerine oturtmak ve 
onun diyalektik gelişmesine saygı duymak demektir; yoksa bugünü 
bir kenara bırakarak geçmişi göklere çıkarmak ve feodal zehirin her 
bir zerresini övmek demek değildir. Kitleler ve öğrenci gençler söz 
konusu olduğunda önemli olan, geriye değil, ileriye dönük olmalarını 
sağlamak için onlara yol gösteı ıııektir. 

Yeni demokratik kültür demokratiktir. çünkü geniş kitlelerin ma
lıdır. Nüfusumuzun yüzde 90'ından fazlasını meydana getiren çalışan 
işçi ve köylü kitlelerine hizmet etmeli ve giderek onların kendi kültürü 
haline gelmelidir. Devrimci kadrolara verilen bilgi ile devrimci kit
lelere verilen bilgi arasında. kültür düzeyinin yükseltilmesi ile yay
gınlaştırılması arasında sıkı bir bağ olduğu gibi, belli bir aynm da var
dır. Devrimci kültür. geniş halk kitleleri için güçlü bir devrimci si
lahtır. Hem devrimden önce ideolojik zemini hazırlar, hem de devrim 
sırasında genel devrimci cephe içiııde önemli ve aslında zoruıılu bir 
mücadele cephesi oluşturur. Devrimci kültür çalışmalarına katılaıılar 
bu kültür cephesiııin çeşitli kademelerdeki komutanlarıdır. <<Devrimci 
teori olmadaıı, devrimci hareket olamaz>>23 bu sözlerdeıı, kültür ha-

23. V.l. Lenin. Ne .vapnıalı ?, Sol Yayınlan. 1 .  baskı. Ankara. 1968, s. 32 
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reketinin devrimci hareketin pratiği için ne kadar önemli olduğunu an
layabiliriz. Gerek kültür hareketleri. gerekse pratik hareketler kit
lelerin malı olmalıdır. Bu yüzden. Japonya'ya karşı savaşta, bütün ile
rici kültür emekçileri kendi kültür müfrezelerine. yaı1i geniş kitlelere 
sahip olmalıdırlar. Halka yakın olmayan bir devrimci kültür emekçisi, 
barutu düşmanı alt etmeye yetmeyen, ordusuz bir komutana benzer. 
Bunun için yazı dili gerekli koşullar içinde düzeltilmeli ve halkın ko
nuşma diline yaklaştınln1alıdır. Çünkü önemle belirtmek gerekir ki. 
devrimci kültürümüzün bitmez tükenmez kaynağı halktır. 

Milli ve bilimsel bir kitle kültürü; işte halkın anli-emperyalist ve 
anti-feodal kültürü, Yeni Demokrasinin kültürü, Çin milletinin yeni 
kültürü budur. 

Kuııııak istediğimiz demokratik cumhuriyet. bu ada layık olan Çin 
Cumhuriyeti ve yeni Çin, aı1cak Yeni Demokrasinin siyasetini, eko-

• 

nomisini ve kültürünü birleştiııııekle gerçekleşecektir. 
lşte, Yeni Çin göründü. Hep birlikte selamlayalım! 
Direkleri ufukta belirdi. Onu hep birlikte sevinçle karşılayalım! 
Ellerimizi kaldırıp selamlayalım. Yehi Çin bizimdir! 
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TESLİMİYET TEHLİKESİNİ ALT EDEl ... İM VE 
DURUMU DAHA İYİYE DÖNÜŞTÜRMEYE 

ÇALIŞALIM* 

28 Ocak 1940 

Son gelişmeler, Merkez Komitesinin değerlendiııııelerinin doğ
ruluğunu ortaya koymaktadır. Büyük toprak ağası sınıfının ve büyük 
burjuvazinin izlediği teslimiyet çizgisi proletarynın, köylülüğün, şehir 
küçük burjuvazisinin ve orta burjuvazinin izlediği silahlı direnme çiz
gisine tamamen aykırı düşmektedir ve bu iki çizgi arasında mücadele 
vardır. Şu anda her iki çizgi de vardır ve ilerde biri ya da öbürü üstün 
gelebilir. Bu konuyla ilgili olarak. bütün Partili yoldaşlarımız, çeşitli 
yerlerde meydana gelen vahim teslimiyet, anti-komünizm ve gerileme 
durumlarını birbirinden kopuk olaylar olarak göııııemelidirler. Bun
lanı1 ciddiyetini kavramalı, bunlarla kararlı bir şekilde mücadele et
meli ve etkileri karşısında çaresizliğe kapılmamalıyız. Eğer böyle bir 
ruhtaı1 ve bu türden olaylarla etkili bii şekilde baş edecek doğru bir si
yasetten yoksun olursak. Guomindang iflah olmazlarının <<Komünist 
Partisi'nin aı;keri ve siyasi bakımından kısıtlama>>ya devam etmelerine 
göz yumarsak ve eğer her an birleşik cephenin parçalaııacağı kor
kusuyla yaşarsak. o zaman, Direnme Savaşı tehlikeye girer. ülkeı1in 
her yaı1ında teslimiyet ve anti-komünizm yayılır ve birleşik cephenin 
parçalaııması gerçek bir tehlike haliı1e gelir. Ama, sürekli direnme, 
birlik ve ilerleme için mücadelemiz bakımındaıı birçok elverişli nesnel 
koşulun ülke içinde ve dışında hala var olduğu açıkça ortaya koı1-
malıdır. Örneğin, Japonya'nın, Çin'e karşı siyaseti her zamanki ka
tılığını korumaktadır; bir Uzakdoğu Münih Konferansı tezgahlamak 

" Bu yazı, Çin Koıııünist Partisi Merkez Komiıesi adına Mao Zedung yoldaş tarafından 
yazılmış bir Parti ıalimaııydı. 
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çok zordur, çünkü aralarındaki çelişmelerin görece azalmasına karşın 
Japonya ile İngiltere, ABD ve Fransa arasında gerçek bir uzlaşma ol
mamıştır, Avrupa savaşından sonra lngiltere'nin ve Fransa'nın do
ğudaki durumları zayıflamıştır ve Sovyetler Birliği Çin'e faal olarak 
yardım etmektedir. l şte bunlar, Guomindang'ın teslim olmasını, uz
laşmasını ya da ülke çapında bir anti-komünist savaş başlatmasını zor
laştıran uluslararası etkenlerdir. Yurtiçinde Komünist Partisi, Sekizinci 
Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordu teslimiyete kararlı bir şekilde kar
şı çıkıyor ve direnme ve birlik siyasetini savunuyorlar, arasınıflar da 
teslimiyete karşıdırlar ve Guomindang içindeki teslimiyetçiler ile iflah 
olmazlar iktidarda oldukları halde sayıca azınlıktadırlar. lşte bunlar da, 
Guomindang'ın teslim olmasını, uzlaşmasını ya da ülke çapında bir an
ti-komünist savaş başlatmasını zorlaştıran iç etkenlerdir. Bu koşullar 
altında Partimizin iki yönlü bir görevi vardır. Partimiz bir yandan, tes
limiyetçilerin ve iflah olmazların askeri ve siyasi saldırılarına ka
rarlılıkla karşı koymalıdır. Öte yandan da, siyasi partilerin, hükümet 
organlarının, silahlı kuvvetlerin, sivil halkın ve aydınların birleşik cep
hesini etkin bir şekilde geliştiııııelidir. Guomindang'ın, ara sınıfların 
ve Japonya'ya karşı savaşan ordulardaki sempatizanların çoğunluğunu 
kazanmak. kitle hareketini derinleştiııııek, aydınlan kazanmak. Ja
ponya'ya karşı üs bölgelerini sağlamlaşuııııak Japonya'ya karşı silahlı 
kuvvetleri ve Japonya'ya karşı siyasi iktidar organlarını genişletmek. 
Partimizi sağlamlaştıııııak ve ilerlemesini güvence altına almak için 
elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Bu görevleri bir arada yürütürsek, 
büyük toprak ağalarının ve büyük burjuvazinin yarattığı teslimiyet teh
likesini alt edebilir ve genel durumu daha iyiye dönüştürebiliriz. Bu 
yüzden Partini11 şimdiki genel siyaseti, durumu daha iyiye dö
nüştürmeye çalışmak ve aynı zamanda şimdiye kadar sınırlı ve yerel 
ölçüde baş gösteııııiş olan beklenmedik tehlikelere karşı tetikte ol
maktır. 

Artık Vang Cingvey ihanet anlaşmasını 1 ilan ettiğine ve Çan Kay
şek de bütüı1 millete çağrıda bulunduğu mesajını yayınladığına göre, 

1 .  Vang Cingvey, 1939 sonunda Japon saldırganlanyla «Çin Japon hişkilerinin Yeniden 
Düzenlenmesi için Program>> adlı gizli bir ihanet anlaşması imı.aladı. Bu programın baş-
lıca maddelerine göre . 

( 1)  Kuzeydoğu Çin Japonya'ya verilecek ve «Moğol Topraklan>> (yani o 
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barış için yapılan ajitasyon kuşkusuz gerileyecek ve direnmeden yana 
olan güçler büyüyecektir. Öte yandan <<Komünist Partisi'nin askeri ve 
siyasi bakımdan kısıtlanması>> devam edecek, yerel nitelikteki olaylar 
artacak ve Guomindang bize saldırabilmek için sözüm ona <<yabancı 
düşmana karşı birleşmeye>> ağırlık verebilecektir. Bunun nedeni, di
renmeden ve ilerlemeden yana olan güçlerin, yakın gelecekte, tes
limiyetten ve gerilemeden yana olan güçleri alt edecek kadar güç top
layacak durumda olmamalarıdır. Siyasetimiz, ülkenin, Komünist Par
tisi örgütlerinin bulunduğu her yerinde Vang Cingvey'in ihanet an
laşmasına karşı yürütülen propaganda kampanyasını yaymak için hiç
bir çabayı esirgememektir. Çan Kayşek, mesajında, Direnme Savaşı'nı 
sürdürebileceğini belirtiyor, fakat ne milli birliği güçlendirme ihtiyacı 
üzerinde duruyor, ne de direnme ve ilerlemede ısrar etmek için her
hangi bir siyasetten söz ediyor. Böyle bir siyaset olmadan savaşta di
retmek olanaksızdır. Bu yüzden, Vang Cingvey'e karşı yürüttüğümüz 
kampanyada şu noktalar üzerinde önemle duııııalıyız: 1 )  Direnme Sa
vaşı'nı yürütme milli siyasetini sonuna kadar destekleyelim ve Vang 
Cingvey'in ihanet anlaşmasına karşı çıkalım; 2) Bütün ülke birleşmeli 
ve hain Vang Cingvey'i ve onun kukla merkezi hükümetini alaşağı et
melidir, 3) Guomindang-komünist işbirliğini destekleyelim ve Vang 
Cingvey'in anti-komünist siyasetini yerle bir edelim; 4) Anti
komünizm, Vang Cingvey'in Japonya'ya karşı birleşik cepheyi bölme 
yönünde giriştiği bir komplodur; kahrolsun Vang Cingvey soyundan 
gizli hainler; 5) Milli birliği güçlendirelim ve ülke içindeki 
<<sürtüşmeyi>> ortadan kaldıralım; 6) Siyasi refoıııı lar yapalım, anayasa 
hareketini başlatalım ve demokrasiyi yerleştirelim; 7) Siyasi partiler 
üzerindeki yasaklan kaldıralım ve Japonya'ya karşı olan parti ve grup-
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zamanki Suy yuan. Cahar ve Kuzey Şansi). Kuzey Çin, aşağı Yangze Vadisi ve 
Güney Çin adalan. •Çin-Japon yakın işbirliği bölgeleri,. olarak. yani Japon as
kerlerinin sürekli işgali altındaki bölgeler olarak aynlacaktı. 
2) Merkezi hükümetten yerel hükümetlere kadar, kukla rejim Japon da
nışmanlannın ve görevlilerinin denetimi altında bulunacaktı. 
(3) Kukla birlikler ve polis, Japon askeri ııaııanlan tarafından eğitilecek ve do
natımlan Japonya tarafından sağlanacaktır. 
(4) Kukla hükümetin mali ve ekonomik siyasetleri. sanayi ve tanm işletmeleri. 
ulaşım ve iletişim araçtan Japonya tarafından denetlenecek ve Çin'in doğal kay
naklan Japonya tarafından serbestçe işletilecekti. 
(5) Japonya'ya karşı olan bütün faaliyetler yasaklanacaktı. 



lara yasallık kazandıralım; 8) Japonlara ve hainlere karşı savaşmak 
için, halkın söz ve toplanma özgürlüğünü güvence altına alalım; 9) Ja
ponya'ya karşı üs bölgelerini sağlamlaştıralım ve Vang Cingvey so
yundan hainlerin yıkıcı komplolarına karşı çıkalım; 10) Savaşta ger
çekten iyi savaşan birlikleri destekleyelim ve cephelere gerekli ikmali 
yapalım ve l l )  Direnme davasına yardımcı olacak kültürel faaliyetleri 
teşvik edelim, ilerici gençliği koruyalım ve işbirlikçi görüşlerin her 
türlü yansımasını mahkum edelim. Yukarıdaki sloganlar halka yaygın 
bir şekilde duyurulmalıdır. Çok sayıda makale, bildiri ve broşür ya
yımlanmalı, konuşmalar yapılmalı ve bunlara yerel koşullara uygun 
daha başka sloganlar da eklenmelidir. 

Vang Cingvey'in ihanet anlaşmasını açığa çıkaııııak için Yenan'da 
1 Şubat'ta bir miting yapılacaktır. Teslimiyete, işbirlikçilere ve 
<<sürtüşme>>ye karşı ülke çapında bir muhalefet yaratmak üzere şubatın 
başında ya da ortalarında, her kesimden halkla ve Guomindang'n Ja
ponya'ya karşı olan üyeleriyle birlikte her bölgede buna benzer mi
tingler düzenlemeliyiz. 
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JAPONY A'Y A KARŞI OLAN BÜTÜN GÜÇLERİ 
BİRLEŞTİRELİM VE ANTİ-KOMÜNİST İFLAH 
OLMAZLARA KARŞI MÜCADELE EDELİM* 

1 Şubat 1940 

Bizler, Yenan'ın her kesiminden halkı, bugün niçin burada top
landık? Burada, hain Vang Cingvey'i mahkum etmek, Japonya'ya kar
şı olan bütün güçleri birleştirmek ve anti-komünist iflah olmazlarla 
mücadele etmek için bulunuyoruz. 

Biz komünistler, Japon emperyalizminin, Çin'i boyunduruk altına 
alma siyasetinde kararlı olduğunu her fırsatta belirttik. Japonya'da 
hangi hükümet başa gelirse gelsi11, Çin'i boyunduruk altına alma ve bir 
sömürge haline getiııııe temel siyasetini değiştiııııeyecektir. Bu gerçek 
karşısında, Çin büyük burjuvazisinin Japon yanlısı kesiminin siyasi 
temsilcisi olan Vang Cingvey dehşete kapılarak Japonya'nın dizlerine 
kapanıyor ve Çin'i Japon emperyalizmine peşkeş çeken bir ihanet an
laşması imzalıyor. Dahası, Japon aleyhtarı hükümete ve orduya karşı 
bir kukla hükümet ve kukla ordu kunnaya niyetleniyor. Son za
manlarda Çan Kayşek'e karşı muhalefetten hemen hemen hiç söz et
medi ve onun <<Çan ile ittifak>>a yöneldiği söyleniyor. Anti-komünizm , 
Japonya'nın da, Vang Cingvey'in de esas amacıdır. Japonya'ya karşı 
savaşta en kararlı olanın Komünist Partisi olduğunu ve Guomindang
komünist işbirliğinin direnme bakımından daha büyük bir güç oluş
turduğunu bildiklerinden, bu işbirliğini parçalamak ve iki partiyi böl
mek, hatta birbirine düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu 
yüzden, Guomindang içindeki iflah olmazları kullanarak her yerde 
olay çıkarmak istediler. Hunan'da Pingciang katliamı 1 oldu; Henan'da 

• Mao :ledung yoldaş bu konuşmayı, Vang Cingvey'i mahkum etmek üzere Yenan'da 
düzenlenen bir mitingle yaptı. 
1 .  Pingciang katliamı için bkz. bu ciltte «Gericiler Cezalandırılmalıdır» Not 1 .  
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Çüeşan katliamı2 oldu; Şensi'de eski ordu yeni orduya saldırdı3; He
bey'de Çang Yinvu Sekizinci Yol Ordusu'na saldırdı4; Şandung'da Çin 
Çicung gerillalara saldırdı5; Doğu Hebey'de Çeng Çuhuay 500-(ı()() ka
dar komünisti öldürdü6; Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Bölgesinde ise if
lah olmazlar içerden bir casus şebekesi kunnaya, dışardan da bölgeyi 
<<abluka>> altına almaya çalışıyor ve silahlı bir saldırıya ha
zırlanıyorlar.7 Aynca çok sayıda ilerici genci tutukladılar ve onları 
toplama karnplanna8 attılar, Komünist Partisi'nin tasfiye edilmesi, 
Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Bölgesinin lağv edilmesi ve Sekizinci Yol 
Ordusu'nun ve Yeni Dördüncü Ordu'nun dağıtılması yolunda gerici 
önerilerde bulunması için metafizik bezirganı Çang Cunmay'ı ki
raladılar; Komünist Partisi'ni küçük düşürücü makaleler yazması için 
Troçkist Ye Çing ve ötekilerini satın aldılar. Bütün bunların bir tek 
amacı vardır; Japonya'ya karşı direnişi kırmak ve Çin halkını sömürge 
köleleri haline getiı ıııek. 9 

2. Çüeşan katliamı, 1 1  Kasun 1939'da l 800'den fazla Guoıııirıdang gizli ajanı ve askeri, 
Honan'm Çüeşan ilindeki Çugu kasabasında Yeni Dördüncü Ordu'nun irtibat mer
kezlerine saldırdığı zaıııan meydana geldi. Japoııya'ya karşı savaşta yaralanan Yeni Dör
düncü Ordu subay ve askerleri ile bunların aile bireyleri de dahil olmak üı.ere 200'ü aş
kın insan katledildi. 
3.  Eski ordu derken, Şansi'deki Guoıııindang savaş ağası Yen Şişan eııırindeki birlikler 
kastediliyor, Japoııya'ya karşı intihar Müfrezeleri diye bilinen yeni ordu, Koıııünist Par
tisi'nin önderliğinde ve etkisinde gelişen Şensi'deki Japonya'ya karşı halk ordumuzdu. 
Aralık 1939'da Çan Kayşek ve Yen Şişan bu müfrezelere saldıııııak için Batı Şensi'de al
tı kolordu kurdular, fakat büyük bir bozguna uğradılar. Aynı ı.amanda Yen'in Gü
neydoğu Şansi'deki birlikleri, Japonya'ya karşı demokratik il hükümetlerine ve Yang
çeng-Çinçeng bölgesindeki kitle örgütlerine saldırdı ve çok sayıda koıııünist ve ilericiyi 
katletti. 
4. Hebey'de Guoıııindang haydutlarının banşı koruma müfrezelerinin koıııutaıu olan Çang 
Yinvu. 1939 Haziran'ında Hebey'in Şensien ilindeki Sekizinci Yol Ordusu'nun irtibat mer
kezlerine bir baskın yaptı ve ordunun 400'den fazla kadı osunu ve askerini katletti. 
S. Nisan 1939'da Şen Hunglie'nin talimatı üzerine, Şandung'daki Guoınindang Valisi 
Çin Çirung'un eşkıya alayı, Boşan'daki Sekizinci Yol Ordusu'nun Şandung koluna bağlı 
3. Gerilla Müfrezesine saldırdı ve alay subaylan dahil olmak üzere 400 kişiyi öldürdü. 
6. Eylül l 939'da Doğu Hebey'de Guomindang askeri koıııutanı olan Çeng Cuhuay Yeni 
Dördüncü Ordu'nun irtibat merkezlerine saldırdı ve 500-{ı()() koıııünisti öldürdü. 
7 1939 kışından 1940 baharına kadar Guoınindang birlikleri, Şensi-Gansu-Ningsia Sınır 
Bölgesi'nde Çunhua, Zunyi, Cengning. Ningsien ve Cenyuan kasabalannı ele geçirdi. 
8. Alman ve İtalyan faşistlerini taklit eden Guoıııindang gericileri, Japonya'ya karşı sa
vaş sırasında kuzeybatıda Lançov ve Sian'dan, güneydoğuda Gançov ve Şang Rao'ya 
unnan birçok toplama kampı kurdular. Birçok k\'.llııünist, yurtsever ve ilerici genç bu 
kamplara atıldı. 
9. 1938 Ekim'inde Vulıan'ın düşüşünden sonra Guoıııindang, anıi-komünist faaliyetlerini 
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Böylece Vang Cingvey kliği ve Guomindang içindeki anti
komünist iflah olmazlar, biri içerden biri dışardan, işbirliği halinde ça
lışarak büyük bir kargaşa yaratmışlardır. 

Bu durum. Japonya'ya karşı direnişin artık sona erdiğini ve Gu
omindang'ın bütün üyelerinin karşı çıkılması gereken alçaklar ol
duğunu düşünen birçok kişiyi çok öfkelendirdi. Bu öfkelerinin ta
mamen haklı olduğunu kabul etmeliyiz. böylesine vahim bir durum 
karşısında kim öfkelenmez? Ancak ne Japonya'ya karşı direniş sona 
eıııı iştir. ne de Guomindang'ın bütün üyeleri alçaktır. Guomindaiıg'ın 
farklı kesimlerine karşı farklı siyasetler benimsenmelidir. Sekizinci 
Yol Ordusu'nu ve Yeni Dördüncü Ordu'yu arkadan vurmak, Pingciang 
ve Çüeşan'daki katliamları yapmak, Sınır Bölgesini parçalamak ve ile
rici ordulara, örgütlere ve ileric i kimselere saldıı·ıııak cüretini gösteren 
vicdansız alçaklara hoşgörü gösterilmemeli, aynı şekilde karşılık ve
rilmelidir; onlara herhangi bir taviz veııııek söz konusu olamaz. Bun
lar o kadar vicdansız insanlar ki. milli düşmanımız sınırlarımızın ta iç
leriııe girdikten sonra bile <<sürtüşme>>ye yol açıyor, katliamlar yapıyor 
ve aynlık yaratıyorlar. Ne düşünürlerse düşünsünler, gerçekle Ja
ponya'ya ve Vang Cingvey'e yardım ediyorlar ve bunların bazıları, ta 
başından beri gizli hainlerdir. Onları cezalandıııııamak hata olur ve iş
birlikçilere ve hainlere gün doğar; milli direnişe ve anavatanımıza iha
net ve alçakları birleşik cepheyi parçalamaya buyur etmek olur. Böyle 
bir hareket Partimizin siya1etini çiğnemek demektir. Buna karşılık. 
teslimiyetçilere ve anti-komünisl iflah olmazlara darbe vurma si
yasetinin tek amacı. Japonya'ya karşı direnmeyi sürdünnek ve Ja
ponya'ya karşı birleşik cepheyi korumaktır. Bu yüzden, teslimiyetçiler 
ve anti-komünist iflah olmazlar dışında kalan, Direnme Savaşı'na sa
dık Guomindang üyelerine karşı iyi niyetli olmalıyız; onlarla bir
leşmeli. onlara saygı göstenneli ve ülkemizin durumunu düzeltmek 
için onlarla uzun süreli işbirliğimizi sürdüııııeye istekli olmalıyız. Bu
nun tersine hareket eden, Partinin siyasetini çiğnemiş olur. 
yo!Junlaştırdı. Şubat 1939'da Çan Kayşek «Komünist Sorununu Çözmek lçin Önlenıl_er>> 
ve <<Japon İşgali Altındaki Bölgelerde Kı-ııünistlerin Faaliyetlerine Karşı Korunnıa ün
lemleri•• gibi belgeleri gizlice yayınladı ve Guoıııjndang denetimi altındaki bölgelerde 
Kıxııünist Partisinin siyasi olarak bastıııııa faaliyetini ve Orta ve Güney Çin'deki askeri 
saldınlannı hızlandırdı. Ve nihayet, Aralık 1939'dan Mart 1 940'a kadar süren ilk geniş 
çaplı ant i-koıııünist saldınsına girişti. 

398 



Partimizin siyaseti iki yönlüdür: Bir yandan. bütün ilerici güçleri 
ve Japonya'ya karşı direnme davasına sadık kalan herkesi birleştiııııek; 
öte yandan da bütün insafsız alçaklara. teslimiyetçilere ve anti
komünist iflah olmazlara karşı çıkmak. Siyasetimizin her iki yönünün 
de tek bir hedefi vardır: Durumu daha iyiye dönüştünnek ve Ja
ponya'yı yenilgiye uğratmak. Komünist Partisi'nin ve bütün ülke hal
kının görevi, direnmeden ve ilerlemeden yana olan bütün güçleri bir
leştinnek. teslimiyetten ve gerilemeden yana olan bütün güçlere karşı 
mücadele etmek: şimdiki çöküntüye son veııııek ve durumu daha iyiye 
dönüştüııııek için vargücüyle çalışmaktır. Temel siyasetimiz budur. 
Biz iyimseriz hiçbir zaman kötümserliğe ya da umutsuzluğa ka
pılmayacağız. Teslimiyetçilerin ve anti-komünist iflah olmazların hiç
bir saldırısından korkmuyoruz. Onları yerle bir etmeliyiz ve mutlaka 
da edeceğiz. Çin, mutlaka milli bağımsızlığını elde edecek ve asla yok 
olup gitmeyecektir. Çin mutlaka ilerleyecektir; şimdiki gerileme sa
dece geçici bir 1Jlgudur. 

Bugünkü toplantımızda, bütün ülke halkına, bütün milletin bir
liğinin ve ilerlemesinin Direnme Savaşı için vazgeçilmez olduğunu da 
bütün açıklığıyla göstermek istiyoruz. Bazıları sadece direnmeye ağır
lık veriyor. birlik ve ilerlemeye ağırlık vennede isteksizlik gösteriyor. 
hatta bunun sözünü bile etmiyorlar. Bu yanlıştır. Gerçek ve sağlam bir 
birlik olmadan, hızlı ve elle tutulur bir ilerleme olmadan Direnme Sa
vaşı nasıl sürdürülebilir'? Guomindang içindeki anti-komünist iflah ol
mazlar birleşmeye ağırlık veriyorlar, ama onların sözüm ona bir
leşmesi gerçek değil, sahtedir; mantıklı bir birleşme değil, mantığa ay
kırı bir birleşmedir: özde hir birleşme değil. biçimde bir birleşmed.ir. 
Birleşme çığlıktan atıyorlar: ama asıl istedikleri. Komünist Partisi, Se
kizinci Yol Ordusu. Yeni Dördüncü Ordu ve Şensi-Gansu-Ningsia Sı
nır Bölgesi var oldukça Çiı1'in birleştirilemeyeceği bahanesiyle, bun
ları ortadan kalduıııaktır. Onlar her şeyi Guomindang'a devretmek ve 
tek parti diktatörlüklerini sadece devam ettirmek değil. aynı zamanda 
ge11işletmek istiyorlar. Böyle bir şey gerçekleştiği takdirde, nasıl bir 
birleşme söz konusu olabilir? Doğrusunu isterseniz. Komünist Partisi 
Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüı1cü Ordu ve Şensi-Gansu
Ni11gsia Sınır Bölgesi öne çıkıp da iç savaşa son veııııeyi ve Ja-
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ponya'ya karşı direnme için birleşmeyi samimiyetle savunmamış ol
saydı, Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe'ye önayak olacak ve Sian 
Olayı'nın barışçı bir çözüme bağlanmasında başı çekecek kimse bu
lunmayacak ve Japonya'ya karşı hiçbir direnme olanağı kalmayacaktı. 
Ve eğer bugün Komünist Partisi, Sekizinci Yol Ordusu, Yeni Dör
düncü Ordu, Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Bölgesi ve Japonya'ya karşı 
demokratik üs bölgeleri öne çıkıp da Japonya'ya karşı direnişi sa
rrıimiyetle sürdüı·ıııese ve teslimiyet, bölünme ve gerileme yolundaki 
tehlikeli eğilimlerle mücadele etmeseydi, durum gerçekten son derece 
kötü olurdu. Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordunun birkaç 
yüz bin askeri, 40 Japon tümeninden 17'siyle çarpışarak düşman kuv
vetlerinin beşte ikisini kontrol altında tutuyor. ıo Bu ordular ne diye 
dağıtılsın? Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Bölgesi ülkeleri en ilerici böl
gedir, Japonya'ya karşı bir demokratik üs bölgesidir. Birincisi, bu böl
gede yiyici memurlar yoktur; ikincisi, yerel zorbalar ve mütegallibe 
yoktur; üçüncüsü, kumar yoktur; dördüncüsü fahişeler yoktur; be
şincisi, cariyeler yoktur; altıncısı, dilenci yoktur; yedincisi, kendi dar 
çıkarları peşinde konuşan klikler yoktur; sekizincisi, yılgınlık ve gev
şeklik havası yoktur; dokuzuncusu, sürtüşme tezgahlamayı meslek 
edinmiş kimseler yoktur ve onuncusu, savaşı fırsat bilen vurguncular 
yoktur. Öyleyse Sınır Bölgesi ne diye ortadan kaldırılsın? Ancak ar 
damarı çatlamış kimseler böyle rezil bir öneride bulu'nmaya cüret ede
bilirler. Bu iflah olmazlar ne hakla bize dil uzatıyorlar? Hayır, yol
daşlar! Yapılması gereken, S ınır bölgesini ortadan kalduıııak değil, 
bütün ülkenin onu örnek almasını sağlamaktır; Sekizinci Yol Or
dusu'nu ve Yeni Dördüncü Ordu'yu dağıtmak değil, bütün ülkenin on
ları örnek almasını sağlamaktır; Komünist Partisi'ni ortadan kal
duıııak değil, bütün ülkenin onu örnek almasını sağlamaktır; ilerici in
sanları geri insanların düzeyine indiııııek değil, geri insanların ilerici 
insanlara yetişmesini sağlamaktır. Biz komünistler birleşmenin en ka
rarlı savunucularıyız, birleşik cepheyi başlatan ve koruyan ve birleşik 
demokratik cumhuriyet s loganını ileri süren biz olduk. Başka kim 

1 O Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordu daha sonralan daha da biıyük sayıda 
Japon askeriyle çaıpıştı. 1943'te ise, saldırgan Japon kuvvetlerinin yüzde 64'ü ile kukla 
birliklerin de yüzde 95'iyle çaıpışmaktaydılar. 
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bunları önerebilirdi? Başka kim bunları Yerçekleştirebilirdi? Başka 
kim ayda 5 yuanlık harçlıkla yetinebilirdi? 1 Başka kim böyle dürüst 
ve satın alınamaz bir hükümet kurabilirdi? Birleşmeden birleşmeye 
fark vardır. Teslimiyetçilerin de kendilerine göre bir birleşme fikri var; 
onlar bizi teslimiyet noktasında birleştiııııek istiyorlar. Anti-komünist 
iflah olmazların da kendilerine göre bir birleşme fikri var; onlar da bi
zi bölünme ve gerileme noktasında birleştiııııek istiyorlar? Onların bu 
fikirlerini hiç kabul edebilir miyiz? Direnme, birlik ve ilerleme te
meline dayanmayan bir birleşme, samimi bir birleşme, mantıki ya da 
gerçek bir birleşme sayılabilir m? Ne boş bir hayal? Bugün burada 
toplanmamızın nedeni, kendi birleşme fikrimizi ortaya koymaktır. Bi
zim birleşme fikrimiz, bütün Çin halkının, her vicdan sahibi erkek ve 
kadının fıkriyle birdir. Bizim birleşme fikrimiz, direnme, birlik ve iler
leme temeline dayalıdır. Birliğe ancak ilerlemeyle ulaşabiliriz: Ja
ponya'ya karşı aııcak birlik olunca direnebiliriz ve ülkemiz ancak iler
leme, birlik ve direnme sayesinde birleştirilebilir. lşte bizim birleşme 
fıkrimiz budur; samimi, mantıklı ve gerçek bir birleşme! Sahte, man
tığa aykırı ve biçimsel bir birleşme fıkri, milletin boyun eğmesine yol 
açacak bir f ıkirdir ve tamamen vicdansız kimseler tarafından sa
vunulmaktadır. Bu kimseler Komünist Partisi'ni, Sekizinci Yol Or
dusu'nu ve Yeni Dördüncü Ordu'yu ve Japonya'ya karşı demokratik üs 
bölgelerini yıkmak ve Guomindang önderliğinde bir birleşme sağ
laıııak için bütün yerel, Japonya'ya karşı güçleri yok etmek istiyorlar? 
Bu, bir tertiptir; birleşme kisvesi altında zorba yönetimi sürdüııııe gi
rişimidir: birleşme palavralarının ardına gizlenip kendi tek parti dik
tatörlüklerini tezgahlarnaktır; bu, ar damarı çatlamış yüzsüz pa
lavıacıların bir tertibidir. Bugün burada sırf onların bu kağıttan kap
lanını delik deşik etmek için toplandık. Bu anti-komünist iflah ol
mazlarla yılmadan mücadele edelim. 

1 1 .  Beş yuan, Japoııya'ya karşı. silahlı kuvvetlere dahil olan ve koıııünisılerin ön
derliğindeki Japonya'ya karşı hükümeı dairelerinde çalışanlara verilen ortalama aylık üc
reııi. 
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GUOMİNDANG'DAN ON TALEP* 

1 Şubat 1940 

Yenan'da, l Şubat'ıa, Vang Cingvey'e karşı yapılan bu mitingde, 
haklı bir tepkiyle ve oybirliğiyle, onun ihanetini ve teslimiyetini 
mahkum etme ve Japonya'ya Karış Direnme Savaşı'ı11 sonuna kadar 
sürdürme karan alınmıştır. lçiııde bulunduğumuz buhranın üstesinden 
gelmek ve Direnme Savaşı'nda zaferi ka7.anmak üzere burada ülkeyi 
kurtarmak için Milli Hükümetin, bütün siyasi partileriı1 ve grupların, 
Direııme Savaşı'nda çarpışan bütün subay ve etlerin, bütün yurt
taşlarımızın bu önerileri kabul edeceği ve onlara uygun hareket ede
ceği umuduyla başlıca on madde ileri sürüyoruz. 

1 Bütüıı nıillet Vaııg Ciııg\•ey'leri mahkum etsiıı . 
Bütü11 ülke halkı,  kendi çetesini toplayarak ülkesine ihanet eden. 

düşmanla sıkı bağlar kuraı1 ve gizli ihaı1et anlaşmaları imzalayarak 
kaplan karşısında çakallık eden Vaııg Cingvey haininin ölümünü is
tiyor. Fakat böyle bir davranış, sadece açık Vang Cingvey'lerin hak
kıııdan gelir. gizli olanlar ise varlığını sürdürür. Gizli V:ıng Ciııg
vey'ler ya kilit mevkileri ustaca ele geçirir ve kabadayılığa l)aşlarlar. 
ya da siıısi bir şekilde hareket ederek her yere sızarlar. Aslıııda yiyici 
memurlar Vang Cingvey'in çeıesiııin bir kısmını meydana getirirler ve 
bütün sürtüşme bezirganları da onun adamlarıdır. Vang Ciııgvey'leri 
mahkum etmek için ülke çapında, şehirlerde ve köyde, siyasi partileri, 
hükümet organlarını. silahlı kuvvetleri. sivil kuruluşları. basın ve eği
tim kuruluşlarıı11 kapsayaı1 ve baştan soııa herkesin seferber olduğu bir 
karnpaııya olmadan Vang Ciı1gvey'in çetesiııin kökü hiçbir zaman ka-

* Bu, Vaııg Cingvey'i mahkum eden Yenan nıiıingi adına Mao Zedung yoldaş la
rafından kalenıe alınan bir açık ıelgrafı ı. 
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zınamaz. Aksi takdirde dışardaki düşmana kapıyı açarak ve içerde yı
kıcılık yaparak hesap edilemeyecek kadar büyük zararlara yol açar ve 
alçakça faaliyetlerini sürdürürler. Hükümel bütün halkı, Vang Cing
veyleri açığa vurmaya çağıran bir kararname çıkarmalıdır. Bu ka
rarnamenin uygulanmadığı yerlerde görevlilerden hesap sorulmalıdır. 
Vang Cingvey'in çetesinin kökü kazınmalıdır. Kabul etmenizi ve uy
gulamanızı istediğimiz ilk madde budur. 

2. Birligi güçlendirin. 
Bugünlerde bazı kimseler birlikten değil, birleşmeden söz edi

yorlar ve birleşmeden kastedilen de Komünist Partisi'nin tasfiyesi, Se
kizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordu'nun dağıtılması, Şensi.: 
Gansu-Ningsia Sınır Bölgesi'nin ortadan kaldırılması ve her yerde Ja
ponya'ya karşı olan kuvvetlerin dağıtılmasından başka bir şey değildir. 
Bu tür konuşmalarda. Komünist Partisi'nin Sekizinci Yol Ordusu'nun 

• 

ve Yeni Dördüncü Ordu'nun ve Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Böl-
gesi'nin. bütün Çin'de birleşmenin en kararlı savunuculan olduğu ger
çeği göz ardı edilmektedir. Sian Olayı'nın barışçı yoldan çözülmesini 
savunaıılar. onlar değil miydi? Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cep
he'yi ilk başlatan. birleşik bir demokratik cumhuriyet önerisinde bu
lunan ve her ikisi için de vargücüyle çalışan onlar değil midir? Millet 
savunmasıııın en ön safında yer alan. on yedi düşman tümenine karşı 
direnen, Merkezi Ovaları ve Kuzeybatıyı koruyan. Kuzeydoğu Çin'i ve 
aşağı Yangze'nin güney bölgelerini savunan ve Üç Halk llkesi'ni ve 
Silahlı Direnme ve Milli Yeniden lnşa Programı'nı kararlılıkla uy
gulayan onlar değil midir? Ne var ki, Vang Cingvey açıkça ko
mürıistlere karşı çıktığı ve Japonların safında yer aldığı zaman, Çang 
Cunmay ve Ye Çing gibi sahtekarlar kasıtlı makaleler yazarak onu 
desteklediler. Anti-komünist ve iflah olmaz klikler de <<Sürtüşme>> ya
ratarak onlara katıldılar. Birleşme adı altında zorbalık yönetimi zorla 
kabul ettirildi. Birlik ilk.esi bir yana bırakıldı ve bozgunculuğun to
humları atıldı. Bu, Zuma Çao hilesi herkes tarafından açıkça bi
linmektedir. 1 Komünist Partisi. Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dör-
1 .  Zunıa Çao. Vey devletinin (220-265) tahta geçmek için giıli bir ihtiras besleyen baş
bakanıydı. lmparator bir keresinde şöyle deıııişıi: «Zıınıa Çao'nun niyeti herkesçe açıkça 
bilinnıektedi r.>> 
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düncü Ordu ve Sınır Bölgesi, sahte birleşmeye karşı samimi bir
leşmeyi, mantıki olmayan bir birleşmeye karşı mantıki birleşmeyi, bi
çimde bir birleşmeye karşı özde bir birleşmeyi kararlılıkla sa
vunuyorlar. Onlar teslimiyet için değil direnme için, bölünme için de
ğil birlik için, gerileme için değil ilerleme için bir birleşmeyi sa
vunuyorlar. Direnme, birlik ve ilerleme üzerine kurulan bir birleşme 
samimi, mantıki ve gerçek bir birleşmedir. Başka bir temel üzerinde 
birleşmeyi düşünmek, hangi entrikaya ya da hileye başvurulursa vu
rulsun <<arabayı kuzeye sürerek güneye gitmeye>> benzer, biz buna ke
sinlikle karşıyız. Bütün yerel Japonya'ya karşı güçler aynı ölçüde gö
zetilmelidir, bazıları aşağılanıp öbürleri kayınlmamalıdır; hepsine gü
venilmeli, bütün ihtiyaçları karşılanmalı, desteklenmeli ve ödüllerle 
teşvik edilmelidir. İnsanlarla ilişkilerde ikiyüzlülük değil samimiyet, 
dar görüşlülük değil, geniş görüşlülük hakim olmalıdır. Eğer işler ger
çekten bu şekilde yapılırsa gizli bazı amaçlan olan kimseler dışındaki 
herkes birleşecek ve milli birleşme yolunu tutacaktır. Birleşmenin bir
lik üzerinde kurulacağı ve birliğin de ilerleme üzerinde kurulacağı de
ğişmez bir doğrudur ve birliğe ancak ilerleme, birleşmeye de ancak 
birlik yol açabilir. Kabul etmenizi ve uygulamanızı istediğimiz ikinci 
madde budur. 

3. Aııayasal yöııetimi uygulayın. 
Uzun <<siyasi vesayet>> yıllan bize hiçbir şey getiııııedi. <<Bir şey 

çok ileri götürülürse karşıtına dönüşür>>; bu nedenle anayasal yönetim 
artık günün sorunu haline gelmiştir. Söz özgürlüğü hfila yok, siyasi 
partiler üzerindeki yasak kaldırılmadı ve anayasal yönetim ilkesi her 
yerde çiğneniyor. Eğer anayasa bu çerçeve içinde hazırlanırsa resmi 
bir kağıt parçası olmaktan öteye gidemez. Böyle bir anayasal yö
netimin tek parti diktatörlüğünden hiçbir farkı olmayacaktır. Bugün 
derin bir milli buhran içinde bulunduğumuz bir sırada, Japonların ve 
Vang Cingvey'in dışardan, hainlerin ise içerden bize rahat huzur ver
mediği bir sırada. bir siyaset değişikliği olmazsa, millet ve halk olarak 
varlığımız tehlikeye düşecektir. Hükümet, siyasi partiler üzerindeki 
yasağı derhal kaldınnalıdır vt: anayasal yönetimi uygulayacağını iç
tenlikle belirtmek için düşünce özgürlüğünü teşvik etmelidir. Halkın 
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tam güvenini kazanmak ve milletin kaderini yeniden çizmek için hiç
bir şey bundan daha acil değildir. Kabul etmenizi ve uygulamanızı is
tediğim üçüncü madde budur. 

4 .  «Sürtüşme»ye son verin. 
Geçen yıl mart ayında <<Kökü Dışarda Partilerin Faaliyetlerini Kı

sıtlama Önlemleri» getirildiğinden bu yana, Komünist Partisi'ni 
<<kısıtlama>>, <<yıpratma>> ve ona karşı <<savaşma>> çığlıkları bütün ül
keye yayıldı, acı olaylar birbirini izledi ve çok kan döküldü. Bu yet
miyoııııuş gibi geçen yılın ekim ayında «Kökü Dışarda Parti Sorununu 
Çözmek için önlemler>> alındı. Aynca Kuzeybatı, Kuzey ve Orta 
Çin'de <<Köklü Dışan1a Partilerle ilgili Talimatlar>> da var. Halk, haklı 
olarak, Komünist Partisi'nin «siyasi yönden kısıtlanmasını>> <<askeri kı
sıtlamanın>> izlediğini söylüyor. Gerçekte komünizmi kısıtlama ile an
ti-komünizm aynı şeydir ve anti-komünizm, Çin'i boyunduruk altına 
sokmak için Japonlar ve Vang Cingvey tarafından oynanan kurnazca 
ve tehlikeli bir oyundur. işte bu nedenle halk kuşkulu ve şaşkın du
rumdadır, kendi arasında bu konuyu konuşmakta ve on yıl önceki fa
cianı_n tekrarlanmasından korkmaktadır. Hunan'daki Pingciang Kat
liamı, Henan'daki Çüeşan Katliamı, Hebey'de Çang Yinvu'nun Se
kizinci Yol Ordusu'na saldırısı, Şandung'da Çin Çirung'un gerillalara 
saldırısı, Doğu Hebey'de Çeng Ruhuay tarafından 500 ile 600 arasında 
komünistin hunharca katledilmesi. Doğu Gansu'da Merkezi Ordunun, 
Sekizinci Yol Ordusu'nun garnizon kuvvetlerine karşı büyük çapta sal
dırılara ve son zamanlarda Şansi'de meydana gelen faciada eski or
dunun yeni orduya saldırarak Sekizinci Yol Ordusu'nun mevzilerini 
ele geçiııııesi, işin nelere vardığını gösteriyor. Eğer bu olaylar derhal 
yasaklanmazsa her iki taraf da felakete uğrayacak ve o zaman Ja
ponya'ya karşı hiçbir zafer umudu kalmayacaktır. Direnme Savaşı'nda 
birliğin sağlanması için, hükümet, bu katliamların bütün dü
zenleyicilerinin cezalandırılması yolunda emir veııııeli ve bütün mil
lete, böyle olayların tekrarlanmasına izin verilmeyeceğini du
yurmalıdır. Kabul etmenizi ve uygulamanızı istediğimiz dördüncü 
madde budur. 
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5.  Genç/igi koruyuıı. 
Son zamanlarda Sian yakınlarıııda toplama kampları kuruldu ve 

yakın bir zamanda kuzeybatı ve merkezi eyaletlerden 700'den fazla 
ilerici gencin bu kamplara atıldığını, maddi ve manevi baskı altında 
tutulduğunu ve suçlu muamelesi gördüklerini duyan halk dehşete ka
pıldı. Bu gençler böyle bir zulmü hak edecek ne suç işledi ler'? Gençler 
ülkenin gözbebeğidir ve özellikle ilerici olanlar Direnme Savaşı'nda 
en değerli varlığımızdır. Herkes düşünce özgürlüğüne sahip olmalıdır; 
fıkirler hiçbir zaman silah gücüyle bastırılamaz. On yıl boyunca sür
dürülen <<kültürel baskı>> suçu herkesçe bilinmektedir; böyle bir şeyin 
tekrarlanmasını kim ister? Hükümet, derhal gençliğin korunması ve 
Sian yakınlarındaki toplama kamplarının kaldırılması, çeşitli yerlerde 
gençlere yapılan hayasızca saldınlann kesin bir şekilde yasaklanması 
yolunda ülke çapında bir emir çıkartmalıdır. Kabul etmenizi ve uy
gulamanızı istediğimiz beşiııci madde budur. 

6. Cepheyi destekleyiıı. 
Sekizinci Yol Ordusu, Yeni Dördüncü Ordu ve bazı öbür birlikler 

gibi en ön saflarda çarpışan ve en iyi şekilde hizmet etmiş olan as
kerler, en kötü muameleye tabi tutuluyor, kötü giydiriliyor. kötü bes
leniyorlar. Cephane ve ilaçları kısıtlanıyor. Buna karşın, haddini bil
mez hainlerin onlara iftiralar yağdıı ıııalanna olanak veriliyor. Onlara 
yöneltilen yığınla saçma iftiranın gürültüsü kulakları sağır ediyor. Ya
rarlılık gösterenler ve iyi hizmet edenler ödüllendirilmiyor. Buna kar
şılık, sahte iddialar ve alçakça tertipler gün geçtikçe artıyor. Bu ina
nılmaz durum subaylarımızın ve erlerimizin şevkini kırıyor: sadece 
düşmandaıı alkış topluyor. Böyle şeylerin devam etmesine kesiıılikle 
izin verilmemelidir. Askerleri yüreklendiııııek ve savaşa yardımcı ol
mak için hükümet. ön saflarda çarpışan iyi hizmet veııııiş askerlerin 
donatımını yeterince sağlamalı, aynca oıılara yöneltilen haince iftira 
ve suçlamaları kesinlikle yasaklanmalıdır. Kabul etmenizi ve uy
gulamanızı istediğimiz altıncı madde budur. 

7 .  Gi::li seı-visi kaldıı·ııı. 
Halk. gizli servis ajanlarını, kanunsuzlukları ve zorbalıkları ba-
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kıi:.,ından, Tang Hanedanından Çu Sing ve Lay Cunçen'e2 ve Ming 
Harıedanından Vey Çungsien ve Liu Cin'e3 benzetmektedir. Onlar, 
düşmanı bir kenara bırakıp kendi yurttaşlarımıza saldırıyor, sayısız ci
nayetler işliyor ve doymak bilmez bir şekilde rüşvet yiyorlar. Gerçekte 
gizli servis. dedikoduculann karargfilıı ve bir ihanet ve kötülük ya
tağıdır. Halk her yerde bu gaddar ve zalim ajanlardan yaka silkiyor ve 
korkuyla onlardan kaçıyor. Hükümet itibarını korumak istiyorsa. gizli 
servisin bu faaliyetlerini derhal durduııııalı ve görevlerinin sadece ve 
sadece düşmana ve hainlere yönelik olduğunu belirleyerek onu ye
niden örgütlemelidir. Ancak böylelikle halkın güveni tekrar ka
zanılabilir ve devletin temelleri sağlamlaştırılabilir. Kabul etmenizi ve 
uygulamanızı istediğimiz yedinci madde budur. 

8. Yiyici memurları görevlerinden uzaklaştırın. 
Direnme Savaşı baş:.adığından bu yana, milli buhrandan ya

rarlanarak yüz milyonlar vuran ve sekiz, hatta dokuz cariye tutan me
murlar görülmüştür. Askere alma. devlet tahvilleri. ekonomik kont
roller, açlık ve savaş fonları, bütün bunlar yiyici memurlar için birer 
vurgun fırsatı olmuştur. Böyle dört bir yana saldıran aç kurtlann elin
de, ülkenin kargaşaya sürüklenmiş olmasına şaşmamak gerekir. Halk. 
hoşı1ut'iuzluk ve öfke içindedir; ama gene de kimse bu memurlann 

• • 

gaddarlığını açığa vuııııak cesaretini gösteremiyor. Ulkeyi çöküşten 
kurtaı 111ak için. bütün bu yiyici memurları temizleyecek köklü ve etkili 
önlemler derhal alınmalıdır. Kabul etmenizi ve uygulamanızı is
tediğimiz sekizinci madde budur. 

C:. Dı·. Sıtıı Yatsen 'iıı Vasiyetiııi yeriııe Retiriıı. 
Vasiyet şöyle der: 

Çin'in özgürlüğe ve eşitliğe kavuşması uğruna. kendimi kırk yıl-

2. Çu Sing ve l,ay Cunçen. Tang Jlanedanının gaddarlıklanyla tanınan işkencecilcriydi. 
Hoşlanna gitnıeyen kimseleri keyfi olarak tutuklayan ve onlara her türlü işkenceyi uy
gulayan bir hafiye şebekesi kumıuşlardı. 
3. Liu Cin ve Vcy Çungsicn, Ming Ilanedanının haremağalanydı. Birincisi. lmparator 
Vıı Zung'un ( 16. yüzyıl), ikincisi ise imparator Si Zung'un ( 17. yüzyıl) sağ koluydu. 
Bunlar. kendilerine ka�ı çıkan kimselere işkence etmek ve onlan öldünmek için büyük 
gizli servislerden yararlannıışlardı. 
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dan beri milli devrim davasına adadım. Bu kırk yıl boyunca 
edindiğim tecrübeler beni, bu amaca ulaşabilmemiz için halk kit
lelerini harekete geçiııııemiz gerektiğine kesinlikle inan
dırmıştır . . .  

Bunlar gerçekten önemli sözlerdir ve biz 450 milyonluk Çin halkı, 
bu sözleri iyi biliyoruz. Fakat bu Vasiyet yerine getirileceği yerde, sa
dece lafı ediliyor. Bu Vasiyete saygısızlık edenler ödüllendiriliyor, 
onu eylemleriyle yüceltenler ise cezalandırılıyor. Bundan daha akıl al
maz bir şey olamaz. Hükümct, bu Vasiyeti çiğnemeye yeltenen ve kit
leleri harekete geçiııııek yerine onları ezen herkesin, Dr. Sun Yat
sen'in anısına saygısızlık ettiği için cezalandırılmasını emretmelidir. 
Kabul etmenizi ve uygulamanızı istediğimiz dokuzuncu madde budur. 

10. Üç Halk llkesi'ni uygulayın. 
Üç Halk İlkesi Guomindang'ın temel programıdır. Buna karşın an

ti-komünizmi kendisine başlıca görev edinmiş birçok kimse, savaş 
için çaba gösteııııekten vazgeçiyor ve Japonya'ya karşı direnişe geçen 
halkı basuııııak ve engellemek için elinden geleni yapıyor. Bu yap
tıkları, Milliyetçilik İlkesi'nden vazgeçmekten başka bir şey değildir. 
Yetkililer. halkı bütün demokratik haklardan yoksun bırakmaktadırlar. 
Bu yaptıktan Demokrasi İlkesi'nden vazgeçmekten başka bir şey de
ğildir. Halkın ıstırabını göz ardı ediyorlar. Bu yaptıkları da Halkın Re
fahı İlkesi'nden vazgeçmekten başka bir şey değildir. Böyleleri Üç 
Halk İlkesi'nin sadece lafını ediyorlar ve bu ilkeleri ciddiyetle uy
gulamak isteyenleri ya işgüzar diye alaya alıyor ya da şiddetle ce
zalandırıyorlar. Dolayısıyla her türlü akıl almaz yolsuzluk baş gös
termiş ve hükümetin itibarı yerle bir olmuştur. Üç Halk İlkesi'nin bü
tün ülke çapında kesinlikle uygulanması için derhal açık bir ka
rarname yayınlanmalıdır. Bu kararnameyi çiğneyenler şiddetle ce
zalandırılmalı, uygulayanlar ise büyük ölçüde teşvik edilmelidir. Üç 
Halk İlkesi ancak bu şekilde 11ihayet uygulanmış olur ve savaşta za
ferin temelleri atılabilir. Kabul etmenizi ve uygulamanızı istediğimiz 
onuncu madde budur. 

Bu 10 öneri, ülkeyi kurtarmak ve savaşı kazanmak için alınması 
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zorunlu olan önlemlerdir. Düşmanın Çin'e karşı saldırısını şid
detlendiııııekte olduğu ve hain Vang Cingvey'in azgınlaştığı şu sı
ralarda, canalıcı olduğuna inandığımız konularda sessiz kalamayız. 
Lütfen, bu önerileri kabul edin ve onlara uygun hareket edin. Bunun, 
Direnme Savaşı'na ve milli kurtuluş davasına büyük yaran olacaktır. 
Çok acil olduğunu düşünerek görüşlerimizi size iletiyor ve bu ko
nudaki görüşünüzü bekliyoruz. 
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ÇİN İŞÇİSİ'Nİ SUNARKEN 

7 Şubat 1940 

Çin lşçisi 'nin 1 yayımlanışı bir ihtiyacı karşılıyor. Çin işçi sınıfı. 
kendi siyasi partisi olaıı Çin Komünist Partisi'nin önderliğinde son yir
mi yıldır kahramanca mücadeleler verdi. halkın siyasi bakımdan en 
uyanmış kesimi ve Çin devriminin önderi haline geldi. Çin işçi sınıfı. 
köylülüğü ve bütün devrimci halkı emperyalizme ve feodalizme karşı 
birleştirerek yeni demokratik bir Çin kuııııak ve Japon emperyalizmini 
ülkeden söküp atmak için savaştı ve katkısı çok büyük oldu. Ama Çin 
devrimi henüz zafere ulaşmadı ve hem işçi sın ıfının keııdisini. hem de 
köylülüğü ve küçük burjuvazinin öbür kesimlerini,  aydınları ve bütün 
devrimci halkı birleştiı ıııek için hala büyük çaba harcamak ge
rekmektedir. Bu, çok büyük bir siyasi ve örgütsel görevdir. Bu gö
revin yerine getirilmesinin sorumluluğu. Çin Komünist Partisi'nin. ile
rici işçilerin ve tüm işçi sııııfının omuzlarındadır. lşçi sınıfının ve tüm 
olarak halkın nihai kurtuluşu. ancak. Çin proletaryasının uğrunda mü
cadele etmesi gereken nihai hedef olan sosyalizm ile gerçekleşecektir. 
Ama sosyalizm aşamasıııa girebilmemiz için, önce anti:.emperyalist ve 
anti-feodal demokratik devrim aşamasından geçmemiz gerekiyor. Do
layısıyla. Çin işçi sınıfının acil görevi. kendi saflarındaki birliği güç
lendiı ıııek ve halkı birleştiııııek, emperyalizme ve feodalizme karşı 
koymak ve yeni bir Çin. Yeııi Demokrasinin Çin'i uğruııda mücadele 
etmektir. Çiıı lşçi.�i. işte bu görev göz önüne alınarak ya
yım !anmaktadır. 

Çiıı işçisi, basit bir dil kullanarak. birçok sorunun niçiıı ortaya çık
tığını ve nasıl çözüleceğini işçilere açıklayacak. Direııme Savaşı'ndaki 

1 .  Çin işçisi, 1940 Şubaı'ında Yenan'da çıkmaya başlayan ve Çin Koıııiinisı Partisi Mer
kez Komiıesi'nin Sendika Koıııisyonunun gözetiminde yayınılanan aylık bir dergiydi. 
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işçi sınıfı mücadelesinden haberler verecek, kazanılan tecrübeleri özet
leyecek ve böylece görevini yerine getiııııeye çalışacaktır. 

Çiıı işçisi, işçilerin eğitilmesi ve içlerinden kadroların yetiştirilmesi 
için bir okul. okurları da bu okulun öğrencileri olmalıdır. İşçiler ara
sından, boş ün peşinde koşmayan. tersine dürüst çalışmaya hazır, bil-

, 

gili ve yetenekli birçok kadro yetiştiııııek gereklidir. Çok sayıda böyle 
kadro olmadan işçi sınıfının kurtuluşa kavuşması olanaksızdır. 

işçi sınıfı. devrimci aydınların yardımını sevinçle karşılamalı, onu 
asla reddetmemelidir. Çünkü onların yardımı olmadan ne işçi sınıfı 
ilerleyebilir. ne de devrim başarıya ulaşabilir. 

Derginin iyi hazırlanacağını ve sığ, yavan ve anlaşılmaz bir bi
çimde yazılmış cansız ve bayat yazılardan titizlikle kaçınarak canlı ya
zılar yayımlayacağını umarım. 

Bir dergi, bir kere çıkarılmaya başlandıktan sonra ciddi ve iyi şe
kilde yürütülmelidir. Bu, yazı kuruluna olduğu kadar. okurlara da dü
şen bir sorumluluktur. Okurların fikirlerini iletmeleri ve neyi beğenip 
neyi beğenmediklerini belirten kısa mektup ve makaleler yazmaları 
çok önemlidir. çünkü bir dergiyi başarılı kılmanın tek yolu budur. 

Bu birkaç kelimeyle umutlarımı ifade etmiş oldum; bu da, Çin lş
çisi'ne bir giriş yazısı olsun. 
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BİRLİK VE İLERLEMEYE 
AÖIRLIK VERMELİYİZ* 

10 Şubat 1940 

Direnme, birlik ve ilerleme, geçen Temmuz'un yedisinde Direnme 
Savaşı'nın ikinci yıldönümünde Komünist Partisi'nin ortaya attığı üç 
büyük ilkedir. Bu üçü ayrılmaz bir bütün oluşturur ve bunların bir te
kinden bile vazgeçmek m ümkün değildir. Eğer birlik ve ilerleme bir 
kenara bırakılır ve ağırlık sadece direnmeye verilirse, o <<direnme>> gü
venilir ve sürekli olmaz. Birlik ve ilerleme için bir program olmadan, 
direnme önünde sonunda teslimiyete dönüşmeye ya da yenilgiye uğ
ramaya mahkfundur. Biz komünistler, bu üçünün birleştirilmesi ge
rektiğini savunuyoruz. Direnme Savaşı'nın selameti uğruna, tes
limiyete karşı, Vang Cingvey'in Japonya'yla imzaladığı ihanet an
laşmasına karşı, onun kukla rejimine karşı ve Japonya'ya karşı olan 
saflarda gizlenmiş bütün hainlere ve teslimiyetçilere karşı ınücadele 
etmek gerekir. Birlik uğruna, bölücü faaliyetlere ve iç <<Sürtüşme>>ye 
karşı koymak, Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordu'nun ve 
Japonya'ya karşı ilerici grupların arkadan vurulmasına karşı koymak, 
düşman hallan gerisindeki Japonya'ya karşı üs bölgelerinin ve Se
kizinci Yol Ordusu'nun cephe gerisi bölgesi olan Şensi-Gansu-Ningsia 
Sınır Bölgesi'nin parçalanmasına karşı koymak, Komünist Partisi'nin 
yasallığının inkar edilmesine ve <<kökü dışarda partilerin fa
aliyetlerinin kısıtlanması>> için çığ gibi yığılan bölgelere karşı koymak 
gerekir. İlerleme uğruna, gerilemeye ve Üç Halk İlkesi'nin ve S ilahlı 
Direnme ve Milli Yeniden inşa Programının rafa kaldırılmasına karşı 
koymak; Dr. Sun Yatsen'in Vasiyetnamesindeki <<halk kitlelerini ha-

• Bu makale Mao ı.edung yoldaş tarafından, Yenan'dan çıkan Yeni Çin Haber/eri 'nin 
yayımlanışının birinci yıldönümü dolayısıyla yazıldı. 

· 
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cekete geçirin» emrinin yerine getirilmesinin reddedilmesine karşı 
koymak; ilerici gençlerin toplama kamplarına ablmasına karşı koy
mak, Direnme Savaşı'nın ilk günlerinde var olan azıcık söz ve basın 
özgürlüğünün yok edilmesine karşı koymak; anayasal yönetim ha
reketini birkaç bürokrabn özel sorunu haline getiııııe oyununa karşı 
koymak; yeni orduya karşı girişilen saldırılara, Fedakarlık Birliği'nin 
kapablmasına ve Şansi'deki ilericilerin katledilmesine1 karşı koymak; 
Üç Halk İlkesi Gençlik Birliği'nin Sienyang-Yulin Yolundaki ve 
Lunghay Demiryolundaki adam kaçıııııa faaliyetlerine2 karşı koymak, 
dokuz cariye alma ve milli buhrandan yararlanarak yüz milyon yu
anlık vurgunlar vunna gibisinden rezilliklere karşı koymak; yiyici me
murların, yerel zorbaların ve mütegallibenin eşi görülmemiş zulmüne 
karşı koymak gerekir. Bütün bunlara karşı koymadan ve birlik ve iler
leme olmadan, tek başına <<direnme>> boş laftan öteye gitmeyecek, za
fer de boş bir hayal olarak kalacaktır. İkinci yılında Yeni Çin Ha
berleri'nin siyasi yönelimi ne olacaktır? Bu, Japonya'ya karşı direnme 
davamızda daha da büyük başarıların elde edilebilmesi için birlik ve 
ilerlemeye ağırlık veııııek ve savaşa zarar veren bütün kötü uy
gulamalara karşı koymak olacakbr 

1. Şansi'deki Milli Kurtuluş İçin Fedakarlık Birliği, 1936'da kurulan ve Koıııünist Par
tisiyle yakın işbirliği içinde çalışan Japonya'ya karşı yerel bir kitle örgütüydü. Oradaki 
Japonya'ya karşı savaşta önemli bir rol oynadı. 1939 Aralık ayında, Şansi'nin Gu
omindang mensubu savaş ağası valisi Yen Şişan, birliği ilin batı kesiminde açıkça ez
meye başladı ve çok sayıda koıııünisti, birlik görevlisini ve başka ilericileri hunharca 
katletti. 
2. 1939 yılında Guomindang, Sienyang-Yulin Yolu ve Lıınghay (Gansu-Haycov) De
miryolu boyunca bir karakol hattı çekti; bunu, Aç Halk tikesi Gençlik Birliği'nin sözde 
«öğrenci yurılan»nın paravanası ardında kurduğu bir dizi karakol aracılığıyla ger
çekleştirdi. Bu öğrenci yurtlarına yerleştirilen gizli ajanlar, Guoıııindang birlikleriyle 
bi�ikte çalı�mak Şansi-Kansu-Ningsia Sınır Bölgesi'ne giren ya da. bölgeyi terk eden ile
ncı gençlen ve aydınlan tutuklayarak toplama kamplarına göndenyorlardı. Gençler bu
rada ya hımharca katlediliyor ya da Koıııünist Partisine karşı muhbirlik yapmaya zor
lanıyorlardı. 
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YENİ DEM OKRA TİK ANAYASAL YÖNETİM* 

20 Şubat 1940 

Yenan'daki her kesiminden halkın temsilcilerinin bugün burada, 
Anayasal Yönetimi İlerletme Derncği'ni faaliyete geçiııııek için top
lanmış bulunması ve herkesin anayasa hareketiyle ilgilenmesi son de
rece önemlidir. Toplantımızın amacı nedir? Toplantımızın amacı, hal
kın iradesini, yani Japonya'nın yenilgiye uğratılmasını ve yeııi bir 
Çiıı'in kurulmasını tam olarak ifade etmeyi sağlamaktır. 

Japonya'ya karşı hepimizın desteklediği silahlı direniş halen yü
rütülüyor: şimdi sorun bu konuda ısrar etmektir. Ancak halen yü
rürlükte olmayan bir şey var; o da demokrasidir. Her ikisi de bugün 
Çiı1 için çok büyük önem taşımaktadır. Çin'in birçok şeyden yoksun 
olduğu açıktır, ancak yoksun olduğu esas şeyler bağımsızlık ve de
mokrasidir. Bunlar olmadığı sürece Çin'in işleri iyi yürümez. Üstelik 
Çin gerekli  olan iki şeyden yoksunken, gereksiz olan iki şeye sahiptir. 
Bunlar nedir? Bunlar, emperyalist baskı ve feodal baskıdır. lşte bu iki 
gereksiz şey yüzünden Çin sömürge, yarı-sömürge ve yarı-feodal bir 
ülke haline gelmiştir. Bugün milletin başlıca talepleri bağımsızlık ve 
demokrasidir: bu yüzden, emperyalizm ve feodalizm yıkılmalıdır. Bu 
ikisi kararlılıkla, tamamen ve hiç acımadan yıkılmalıdır. Bazıları sa
dece inşaya ihtiyacımız var, yıkmaya ihtiyacımız yok diyorlar. Öy
leyse şunu sonnak isteriz: Vang Cingvey yıkılmamalı mıdır? Japon 

• 

• Mao Zcdung yoldaş bu konuşmayı Yenan Anayasal Yönelimi nerletme Demeği'nde 
yapıı. Çan Kayşek'in o sıralarda sürdürdüğü hilekarca propagandanın etkisinde kalarak 
kafalan kanşan birçok Partili yoldaş. Guomindang'ın anayasal bir yönetimi gerçeklen 
kum1asının mümkün olduğunu düşünüyordu. Mao Zcdung yoldaş bu konuşmasıyla 
Çankayşek'in hilesini açığa çıkardı ve bir propaganda silahı olan «anayasal yöneıim>>i 
onun elinden çekip alarak, halkı Çan Kayşek'den ö?.gürlük ve demokrasi tıı.lep eınıe yo
lunda seferber eden bir silah haline getirdi. Çan Kayşek bunun üzerine bu sahıekarlığa 
demal son vererek Japonya'ya Karşı Direııme Savaşı boyunca söıiim ona anayasal yö
netimin propagandasını yapmaya bir dalıa cesaret edemedi. 
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emperyalizmi yıkılmamalı mıdır? Feodal sistem yıkılmamalı mıdır? 
Bu kötülükleri yıkmadıkça inşa kesinlik.le söz konusu olamaz. Ancak 
bunları yıkarak Çin kurtulabilir ve inşaya girişilebilir. Aksi takdirde, 
bu boş bir hayalden öteye gidemez? Ancak eski ve çüıümüş olanı yı
karak yeni ve sağlıklı olanı inşa edebiliriz. Bağımsızlık ile de
mokrasiyi birleştirirseniz, direnme demokrasi temeline oturur, de
mokrasi de direnmeye hizmet eder. Demokrasi olmazsa, direniş ye
nilgiye uğrar. Demokrasi olmazsa direniş sürdüıülemez. Demokrasi 
olursa, sekiz ya da on yıl direnmek zorunda kalsak bile, mutlaka za
fere ulaşırız. 

Anayasal yönetim nedir? Anayasal yönelim demokratik yönetim 
demektir. İhtiyar Vu yoldaşımızın1 az önce söylediklerine katılıyorum. 
Bugün nasıl bir demokratik yönetime ihtiyacımız var? Yeni de
mokratik bir yönetime, Yeni Demokrasi'nin anayasal yönetimine ih
tiyacımız var. Burjuva diktatörlüğünden başka bir şey olmayan eski, 
modası geçmiş, Avrupa-Amerikan tipi sözde demokrasiye ihtiyacımız 
olmadığı gibi henüz proletarya diktatörlüğü demek olan Sovyet tipi 
demokrasiye de ihtiyacımız yok. 

Başka ülkelerde yürürlükte olan eski tip demokrasi artık devrini ta
mamlamıştır ve gerici bir nitelik kazanmıştır. Böyle gerici bir şeyi hiç
bir koşul altında kabul etmemeliyiz. İflah olmaz Çinlilerin sözünü et
tikleri cinsten anayasal yönetim, yabancı ülkelerde görülen eski tip 
burjuva demokrasisidir. Ne var ki, onlar bu eski tip demokrasinin sö
zünü ettikleri halde, aslında bunu bile istemiyorlar. Sadece halkı al
datmak için böyle konuşuyorlar. Aslında onların istediği faşist bir tek 
parti diktatörlüğüdür. Öte yandan, Çin milli burjuvazisi bu tip bir ana
yasal yönetimi istemektedir ve Çin'de bir burjuva diktatörlüğü kur
mayı arzu eder: ama bunu hiçbir zaman başaramaz. Çünkü Çin halkı 
böyle bir yönetim istemiyor ve burjuvazinin tek sınıf diktatörlüğünü 
kabul etmeyecektir. Çin'in sorunlarında Çin halkının büyük çoğunluğu 
söz sahibi olmalıdır. Yönetimin sadece burjuvazinin tekelinde bu
lunması kesinlikle reddedilmelidir. Peki, sosyalist demokrasi nasıl bir 
şeydir? Kuşkusuz çok iyi bir şeydir ve önünde sonunda bütün dünyada 

1 .  lhtiyar Vu yoldaş. o dönemde Yenan Anayasal Yönetimi nerteıme Demeği'nin Baş
kanı olan Vu Yuçang yoldaştır. 
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hakim olacaktır. Ama bugün bu tip demokrasi Çin'de henüz uy
gulanamaz; bu yüzden de şimdilik onu hesaba katmamalıyız. Belli ko
şullar gerçekleşinceye kadar, sosyalist demokrasiye kavuşmamız 
mümkün olmayacaktır. Bugün ihtiyacımız olan demokratik yönetim, 
ne eski tip demokrasi, ne de sosyalist tipte demokrasidir: bugünkü 
Çin'in koşullarına uygun olan, Yeni Demokrasi'dir. Kurmamız ge
reken anayasal yönetim. yeni demokratik anayasal yönetimdir. 

Yeni demokratik anayasal yönetim nedir? Çeşitli devrimci sı
nıfların. hainler ve gericiler üzerindeki ortak diktatörlüğüdür. Bir za
manlar biri şöyle demişti: <<Yiyecek bir şey varsa herkes ondan payını 
almalı.>> Sanırım Yeni Demokrasinin ne demek olduğunu buna da
yanarak gösterebiliriz. Nasıl ki herkesin elindeki yiyeceği paylaşması 
gerekiyorsa, iktidarın da tek bir parti. grup ya da sınıfın tekelinde bu
lunmaması gerekir. Dr. Sun Yatsen. Guomindang l .  Milli Kong-

• 

resi'nin Bildirisi'nde bu fikri çok iyi açıklamıştı: 

Modem devletlerdeki sözüm ona demokratik sistem genellikle 
burjuvazinin tekelindedir ve sadece halkı ezrrıeye yarayan bir 
araç haline gelmiştir. Oysa Guomindang'ın Denıokrasi İlkesi, bir 
azınlığın özel malı değil, bütün halkın paylaştığı demokratik bir 
sistem demektir. 

Yoldaşlar, anayasal yönetimi incelerken çeşitli kitaplar oku
yacağız. Ama hepsinden önce. bu bildiriyi incelemeliyiz ve yukarıdaki 
alıntıyı herkes ezberlemelidir. Yeni demokratik anayasal yönetim ola
rak. çeşitli devrimci sınıfların, hainler ve gericiler üzerindeki ortak de
mokratik diktatörlüğü olarak tanımladığımız şeyin özü. bunun <<bir 
azınlığın özel malı olmaması, bütün halkın paylaştığı» bir şey ol
masıdır. Bugün ihtiyacımız olan anayasal yönetim işte budur. Ja
ponya'ya karşı birleşik cephenin anayasal yönetiminin alması gereken 
biçim de budur. 

Bugünkü toplantımızın amacı. anayasal yönetimin kurulmasını 
ilerletmek ya da teşvik etmektir? Neden <<teşvik>> etmek zorundayız. 
Eğer herkes ilerliyor olsaydı. o zaman kimsenin teşvik edilmesine ge
rek kalmazdı. Neden bu toplantıyı yapmak zahmetine katlanıyoruz? 
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Çünkü bazıları ilerleyecekleri yerde, yan gelip yatıyor ve ilerlemeyi 
reddediyorlar. Üstelik, ilerlemeyi reddetmekle kalmıyor, aslında ge
rilemek istiyorlar. Onlara ilerleyin diyorsunuz, onlar ise Nuh deyip 
peygamber demiyorlar. Bu gibileri iflah olmaz kimselerdir. Bunlar öy
lesine inatçıdırlar ki, onları <<teşvik etmek>> için bu toplantıyı yapmak 
zorunda kalıyoruz. Bu <<teşvik>> deyimi nereden çıktı? Bu deyin1i bu 
anlamda ilk kim kullandı? Biz değil, o büyük ve saygıdeğer insan, Dr. 
Sun Yatsen kullandı. Şöyle demişti: <<Kırk yıldan beri kendimi milli 
devrim davasına adadım . . .  >> Onun Vasiyetini okuyun, şu satırlara rast
layacaksınız: <<En son olarak, milli meclisin toplanmasını salık ver
dim . . .  Ve mümkün olan en kısa zamanda bunun gerçekleştirilmesi 
özellikle teşvik edilmelidir. Yerine getiı ıııenizi yürekten istediğim şey 
budur.>> Yoldaşlar, sıradan bir <<İstek>>, değil. <<yürekten>> bir <<İstek>>. 
Yürekten bir <<istek>> ise alışılmış bir istek değildir; öyleyse bunu nasıl 
kolayca göz ardı edebiliriz? Üstelik, <<mümkün olan en kısa zamanda>>; 
birincisi. en uzun zamanda değil, ikincisi. görece uygun bir zamanda 

değil ve üçüncüsü kısa bir zamanda değil. <<mümkün olan en kısa za
manda>>. Eğer mili meclisin mümkün olan en kısa zamanda ku
rulmasını istiyorsak, o zaman bunu <<teşvik>> etmeliyiz. Dr. Sun Yatsen 
öleli on beş yıl oluyor. ama onun salık verdiği milli meclis bugüne ka
dar toplanmadı. Bazıları, her gün siyasi vesayet gibi şeylerle ay
dınlanarak. zamanlarını aptalca boşa harcadılar ve <<mümkün olan en 
kısa zaman>>ı. en uzun zaman haline getirdiler. Ama hata Dr. Sun Yat
sen'in adını da dillerindeı1 düşüııııüyorlar. Kimbilir Dr. Sun'un ruhu, 
ona layık olmay;ın bu izleyicilerini nasıl lanetliyordur! Şurası son de
rece açıktır ki. <<teşvik>> olmadan ilerleme olamaz. <<Teşvik>> gereklidir, 
çünkü pek çok kimse geriliyor ve pek çok kimse heı1üz uyanmış değil. 

Bazılan ilerlemedikleri için, 011ları teşvik etmeliyiz. Bazılanı1ı ise 
ağır kaldıkları için teşvik etmeliyiz. lşte bu nedenle, anayasal yö
netimin kurulmasıı11 teşvik etmek amacıyla birçok toplantı yapıyoruz. 
Gençler. kadınlar. i şçiler. okullar. hükümet kuruluştan ve ordu bir
likleri bu gibi toplaı1tılar yaptılar. Bütün bunlar çok canlı ve çok iyi 
şeyler. Şimdi de biz aynı amaçla bu geı1el toplaı1tıyı yapıyoruz. Bu sa
yede, a11ayasal yöı1etimin ivedilikle kurulması111 ve Dr. Sun Yatsen'in 
öğretilerinin hız:a uygulanmasını teşvik etmek için hepimiz harekete 

4 17 



geçebileceğiz. 
Bazıları, <<Siz Yenan'dasınız, oysa bu adamlar başka yerlerde. Size 

hiç kulak asmadıklarına göre, teşvik etmenizin ne yaran olacak?>> di
yorlar. Bazı yararları olacak. Çünkü bir şeyler oluyor ve onlar da olup 
bitenleri göz önüne almak zorundadırlar. Daha çok toplantı yap

tığımız, daha çok yazı yazdığımız, daha çok konuşma yaptığımız ve 

daha çok telgraf yolladığımız takdirde, bunları göz önüne almak zo
runda kalacaklardır. Anayasal yönetimin kurulması için Yenan'da yap

tığımız çeşitli toplantıların, kanımca iki amacı vardır: Konuyu in
celemek ve insanları ilerletmek. Neden incelemeliyiz? Çünkü, diyelim 
ki ilerlemiyorlar ve siz onları teşvik ediyorsunuz. O zaman bizi neden 
dürtüyorsunuz diye soracaklar, sizin de bir yanıt veııııeniz gerekecek. 
Bu nedeı1le, anayasal yönetimi11 nasıl ve neden kurulması gerektiği 
konusunda ciddi bir inceleme yapmalıyız. ihtiyar Vu yoldaşımızın ay
nntılı olarak üzerinde duı ıııuş olduğu şey de budur. Bütün okullar, hü
kümet kuruluşları ve ordu birlikleri ve bütün hal.le kesimleri. önü
müzdeki anayasal yönetim sorununu incelemelidirler. 

Bu sorunu incelediğimiz takdirde, insanları ilerletebiliriz. Onları 
ilerletmek teşvik etmek demektir. Eğer bunu bütün alanlarda ya
parsak. her şey yavaş yavaş ilerleyecektir. Sayısız küçük dere. büyük 

bir uıııak haline gelerek pis ve çürümüş ne varsa hepsini alıp gö
türecek ve yeni demokratik anayasal yönetim ortaya çıkacaktır. Böyle 
bir dürtmenin etkisi çok büyük olacaktır. Yenan'da yaptıklarımız bü
tün ülkeyi mutlaka etkileyecektir. 

Yoldaşlar. bir kez toplantılar yapılıp telgraflar çekildi mi, iflah ol
mazların şaşkına döneceklerini, ilerlemeye başlayacaklarını ve emir
lerimize itaat edeceklerini mi sanıyorsunuz? Hayır. bu kadar uysal ol
mayacaklardır. Bunların birçoğu. iflah olmazlar yetiştiııııek için ku
rulmuş özel okullardan mezun olmuşlardır. Bugün iflah olmuyorlar: 

yarın, hatta yarından sonra bile ilerlemeye karşı durmak demektir. İf

lah olmaz dediğimiz insanlar böyledir. Bizi dinlemelerini sağlamak 
hiç de kolay bir iş değildir. 

Bugüne kadar dünyada kurulan anayasal yönetimlere gelince, ister 
lngiltere'de Fransa'da, ABD'de, isterse Sovyetler Birliği'nde olsun, 
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devrim zafere ulaştıktan sonra, demokrasinin fiilen kurulduğunu res
men belgelemek için genellikle temel yasaları içeren bir belge, yani 
bir anayasa hazırlanmıştır. Ancak Çin'in durumu farklıdır. Çin'de dev
rim henüz zafere ulaşmamıştır ve bizim Sınır Bölgemiz gibi yerler dı
şında, demokratik yönetim henüz gerçekleşmemiştir. Çin bugün yan
sömürge ve yan-feodal bir tahakküm altındadır. iyi bir anayasa kabul 
edilse bile, feodal güçler bunu kaçınılmaz olarak engelleyecek ve iflah 
olmazlar buna karşı koyacaklardır. Bu bakımdan, anayasayı pürüzsüz 
uygulamak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, anayasal yönetimin 
kurulması için yürütülen bugünkü hareket, zaten yürürlükte olan bir 
demokrasiyi sağlamlaştıııııak yerine, henüz gerçekleştirilmemiş olan 
bir demokrasinin gerçekleştirilmesi için mücadele etmelidir. Bu, hiç 
kuşkusuz hafif ya da kolay bir iş değil, muazzam bir mücadeledir. 

Anayasal yönetime başından beri karşı koyanlaı2 şimdi ona öv
güler düzüyorlar. Neden? Çünkü onlar Japonya'ya karşı savaşmak is
teyenlerin baskısı altındadırlar ve zamana biraz ayak uyduııııaları ge
rekiyor. Hatta avazlaı . • . · . •  ığı kadar << Biz daima anayasal yönetimi sa
vunduk! >> diye bağırıyor ve korkunç bir gürültü koparıyorlar. Yıllardır 
<<anayasal yönetim>> lafını duyarız, ama bugüne kadar izine rast
lamadık. Bu adamların söyledikleriyle yaptıkları apayrı şeylerdir; do
layısıyla bunların, anayasal yönetim sorununda s.'\htekarlık yaptıklarını 
söyleyebiliriz. Onların <<daima savunduk>> laflan, gerçekten de sah
tekarlıklarının bir örneğidir. Bugünkü iflah olmazlar da onlar gibi sah
tekardırlar. Onların anayasal yönetimi aldatmacadan başka bir şey de
ğildir. Pek yakın bir gelecekte bir anayasaya, hatta bir cum
hurbaşkanına kavuşabilirsiniz. Ama demokrasi ve özgürlüğe gelince, 
bunları size ne zaman verirler, Allah bilir. Çin'in zaten bir anayasası 
var. Cao Kun bir aı1ayasa hazırlamamış mıydı?3 Ama gel de de
mokrasi ve özgürlüğü koydunsa bul! Cumhurbaşkanlanna gelince, bir 
sürü cumhurbaşkanı geldi geçti. ilki Sun Yatsen idi ve iyi bir cum-
2. «Karşı koyanlar» deyimi burada Çan Kayşek'in başını çektiği gerici Gue111indang kli
ğini ifade eunekıedir. 
3. Büyük bir Kuzeyli savaş ağası olan Cao Kun, 590 milletvekilinin her birini 5 bin gü
müş dolar karşılığı salın alarak 1923 yılında kendini cumhurbaşkanı seçtirdi. Ardından 
bir anayasa hanrlanı. Bu anayasa «Cao Kun Anayasası» ya da «Rüşvet Anayasası» ola
rak bilinir. 
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hurbaşkanıydı. Ama Yuan Şikay onu uzaklaştırdı. ikincisi Yuan Şi
kay, üçüncüsü Li Yuanhung4, dördüncüsü Feng Guocang5 ve beşinci 
de Su Sicang6 idi. Gerçekten de bir sürü cumhurbaşkanı geldi geçti 
ama onların da zorba imparatorlardan ne farkları vardı? Gerek anayasa 

' 

gerekse cumhurbaşkanları sahteydiler. Günümüzde, lngiltere, Fransa 
ve ABD'deki sözüm ona anayasal ve demokratik yönetimler, aslında 
insan yiyen yönetimlerdir. Orta ve Güney Amerika için de durum bu
dur; orada da birçok ülke cumhuriyet yaftasını taşıyor, ama aslında 
hiçbirinde demokrasinin kınnlısı yok. Çin'in şimdiki iflah olmazları 
için de durum budur. Onların anaya�) yönetim teraneleri <<koyun eti 
yaftası alunda al eti satmak>>tan başka bir şey değildir. Anayasal yö
netime koyun eti yaftası asarak, aslında al eti olan tek parti dik
tatörlüğünü satıyorlar. Bunlara durup dururken saldııııııyorum. Söy
lediklerim gerçektir, çünkü anayasal yönetim hakkında bunca laf et
melerine rağmeıı, halka özgürlüğün kırıntısını dahi tanımıyorlar. 

Yoldaşlar. gerçek anayasal yönetim asla kolayca ger
çekleştirilmeyecektir. Bunu ancak zorlu bir mücadeleyle elde ede
biliriz. Bu yüzden de, toplantılarımızı yapar yapmaz, telgraflarımızı 
çeker çekmez ve yazılarımızı yazar yazmaz anayasal .yönetimin ger
çekleşeceğini beklememelisiı1iz? Aynı şekilde, Siyasi Halk Konseyi7 

4. Li Yuanhung başlangıçta, Çing l�anedanının silahlı kuvvetlerine bağlı bir tugayın ko
mutanıydı. 191 1 Vucagn Ayaklanması sırasında. subaylarıyla erleri kendisini devrim 
sallannda yer almaya zorladılar. Sonra Hupey Eyaleti'nin askeri valisi oldu. Daha sonra 
ise, cumhurbaşkanı yardımcısı, ardından Kuzeyli savaş ağası kliğinin iktidarı sırasında 
cunıhurbaşkanı oldu. 
5. Feng Guoçang. Y••an Şikay'ın· adamlarından biriydi. Yuan'ın ölümünden sonra, Ku
zeyli savaş ağası kliğinin Çili (Hebey) grubunun lideri oldu. 191 7'de Li Yuanhung'u ba
şından defetti ve cumhurbaşkanı oldu. 
6. Su Şicang, Kuzeyli savaş ağası kliğinin hi1metindc olan bir politikacıydı. 1 9 1 8  yı
lında Duan Çiruy'un denetinıindeki parlamento tarafından cumhurbaşkanı seçildi. 
7. Siyasi Halk Konseyi, Japonya'ya karşı savaşın başlamasından sonra, Guomindang hü
kümeti tarafından istemeye isteıı1eye kurulan ve sadece danışma niteliği taşıyan bir or
gandı. Bütün üyeleri Guoıııindang hükümeti tarafından «davet» edilmişlerdi. Kağıt üs
tünde, bütün Japonya'ya karşı pani ve grupların temsilcilerinden meydana gelmişti ama, 
gerçekte Guomindang çoğunluğunun hakimiyeti altındaydı. Guoıııindang hükünıetinin 
siyasetlerini ya da aldığı önlenıleri etkileme gücünden yoksundu. Çan Kayşek ve Gu
oıııindang gericileştikçe. konsey içindeki Guomindangcılann ve diğer gericilerin sa
yılan antı; buna karşılık demokratların sayısı azaldı ve söz özgürlükleri tamamen kı
sıılandı. Sonunda konsey, Guomindang gericilerinin bir aleti haline geldi. 1 941  'deki Gü
ney Anhuy Olayından soııra, konseyin koıııünist üyeleri, Guoıııindang'ın gerici ön
lemlerini protesto etmek amacıyla, konsey toplantılarını birçok kez boykot ettiler. 
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bir karar aldığı, Milli Hükümet bir genelge yayınladığı, milli meclis8 

1 2  Kasımda toplanıp bir anayasa kabul ettiği, hatta bir cumhurbaşkanı 
seçtiği zaman, her şeyin bir anda yoluna gireceğini, dünyadaki her şe
yin düzeleceğini sanmayın. Böyle bir şey olanaksızdır; bu yüzden de 
aklınız karşımasın. Kafalarının karışmaması için bütün bunları halka 
da açıklamalıyız. İşler asla o kadar kolay olmayacaktır. 

Şu halde, davayı kaybettik diye gözyaşı mı dökelim? İşimiz öyle 
zor ki, durum umutsuz gibi gözüküyor. Ancak, o kadar da umutsuz de
ğil. Anayasal yönetim içirt hfila umut var, hem de büyük bir umut. Ve 
Çin mutlaka yeni demokratik bir devlet olacaktır. Neden? Çünkü güç
lükler, iflah olmazların işi yokuşa sürmelerinden doğuyor. Ancak, on
lar sonsuza dek iflah olmazlar olarak kalamazlar. Bu yüzden de, hala 
oldukça umutluyuz. Dünyadaki iflah olmazlar, bugün olduğu gibi ya
nn da, hatta yarından sonra da iflah olmayabilirler, ama asla sonsuza 
dek değil. Sonunda onlar da değişmek zorundadırlar. Örneğin, Vang 
Cingvey uzun süre iflah olmazın biriydi. Ancak, Japonya'ya karşı olan 
saflarda sonsuza dek öyle kalamazdı; bu yüzden de Japonların safına 

• 

geçti. Başka bir örnek veııııek gerekirse, Çang Guotao da uzun süre if-
lah olmazın biriydi. Ancak, biz bir dizi toplantı yaptıktan ve onunla 
tekrar tekrar mücadele ettikten sonra, o da tabanları yağlamak zorunda 
kaldı. Aslında, iflah olmazlar iflah olmayabilirler, ama sonsuza dek 
değil. Ve sonunda değişirler, köpek boku gibi pis, iğrenç bir şey olur
lar. Bazıları ise iyiye doğru giderler, bu da bizim onlarla tekrar tekrar 
mücadele etmemiz sayesinde olur. Bunlar hatalarını kavrar ve iyiye 
doğru bir değişme gösterirler. Kısacası. iflah olmazlar önünde sonunda 
değişirler. Dağarcıklarında her zaman birtakım hileler buluııdururlar: 
bunları başkalarının sırtından kar sağlamak, sahtekarlık yapmak vb. 
için kullanırlar. Ama her zaman da umduklannı değil, bulduklarını 
yerler. Hepsi de başkalarına zarar veııııekle işe başlar, ama sonuııda 
kendilerini mahvederler. Bir defasında Chamberlain için «kaldırdığı 
taşı kendi ayağına düşürecek» demiştik; dediğimiz çıktı. Cham-

8. Guomindang hülcümetinin bir milli meclis toplanıasını ve belli bir tarihte aııayasal yö
netimi kurmasını öngören bir karar. Koıııünist Partisinin ve diğer parti ve gruplara men
sup demokratlann önerisiyle, Eylül I 939'da yapılan 4. Siyasi Halk Konseyi Top
lantısında kabul edildi. Kasını 1939'da Guomindang Merkez Yürütme Komiıesinin 6. 
Genel Toplantısı, milli meclisin 12  Kasım 1940'ıa toplanacağını ilan etti. Halkı al
daımak için urun süre propagandasının yapılmasına karşın, bu söz yerine getirilemedi. 
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berlain'ın düşüncesi, Hitler'i taş olarak kullanmak ve bunu Sovyet hal
kının başına indiııııekti. Ne var ki, geçen yılın o Eylül günü, Almanya 
ile İngiltere ve Fransa arasında savaş patlak verince, kaldırdığı taş 
kendi ayağına düştü. Hala da belini doğrultamadı, Çin'de de buna ben
zer örnekler vardır. Yuan Şikay da halkın başını ezmek istemişti ama 
sonunda kendisi zararlı çıktı ve imparator olduktan birkaç ay sonra öl
dü.� Duan Çiruy, Su Şicang, Cao Kun, Vu Peyfu ve hepsi de halkı ez
mek istediler arıa sonunda halk onları alaşağı etti. Başkalarının sır
tındaıı kar elde eunek isteyen herkesin sonu kötü olur. 

Kanımca. ilerlemedikleri takdirde. günümüzün anti-komünist iflah 
olmazları da bu kuralın istisnası olmayacaklardır. Birleşme palavrası 
ardında, onlar ilerici Şensi-Gansu-Ningsia S ınır Bölgesi'ni, ilerici Se
kizinci Yol Ordusu ile Yeni Dördüncü Ordu'yu. ilerici Komünist Par
tisi'ni ve kitle örgütlerini ortadan kaldır ıııayı tasarlıyorlar. Buna ben
zer sayısız oyun tezgahlıyorlar. Ancak. ben. sonunda iflah olmazlığın 
ilerlemeyi değil, tersine ilerlemenin iflah olmazlığı tasfiye edeceğine 
inanıyorum. Gerçekten de, tasfiye edilmekten kurtulabilmeleri için, if
lah olmazların önündeki tek çıkar yol ilerlemektir. işte bu yüzden ken
dilerine sık sık Sekizinci Yol Ordusu'na. Komünist Partisi'ne ve S ınır 
Bölgesi'ne saldıııııamalarını öğütledik. Ama eğer salduıııakta di
retiyorlarsa, şöyle başlayan bir kararla işe koyulmaları iyi olur. 
<<Kendimizi tasfiye etmeye ve Komünist Partisi'ne genişlemesi için 
birçok olanak tanımaya kararlı olan biz iflah olmazlar, Komünist Par
tisine ve Sınır Bölgesi'ne saldu ıııanın bütün sorumluluğunu yük
leniyoruz. >> iflah olmazlar. <<komünistleri bastıııııa>> konusunda epey 
tecrübe sahibidirler. Eğer şimdi yeni bir tecrübe edinmek istiyorlarsa, 
buyursunlar. Eğer k�nnlarını tıka basa doyurduktan ve üzerine de bir 
güzel uyku çektikten soııra hfila <<bastırma>> yapmak istiyorlarsa, ken
dileri bilirler. Ne var ki, yukarıdaki kararın yürürlüğe girmesine hazır 
olmalıdırlar; çünkü bu karar değiştirilemez. Son on yıl içindeki 
<<komünistleri bastıııııa>> faaliyetleri bu karara uygundu. Bundan sonra 
yapılacak bir <<bastuıııa>> da bu karara uyguıı düşecektir. Bu nedenle, 
<<bastuıııa>>ya kalkmamalarını öğütlerim. Çüııkü bütün milletin istediği 

9. Yııan Şikay 12 Aralık 191 5'ıe kendini imparator ilan etti. Ancak 22 Mart 1916'da bu 
iinvarundan vazgeçmek zonuıdakaldı. 
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şey. <<komünistlerin bastırılması>> değil, direnme, birlik ve ilerlemedir. 
Dolayısıyla, kim <<komünistleri bastıı ıııa>>ya kalkışırsa, yenilgiye uğ
ramaya mahkumdur. 

Kısacası gerileme, öı1ünde sonunda, bunu teşvik edenlerin amaç
ladıklarının tam tersini doğurur. Ne günümüzde, ne de tarihte; ne 
Çin'de, ne de başka bir yerde bu kuralın istisnası olmuştur. 

Bugüı1 anayasal yönetim için de durum budur. ltlah olmazlar buna 
karşı çıkmaya devam ettikleri takdirde, sonuç kuşkusuz umduklarının 
tam tersi olacaktır. Anayasal yönetim hareketi asla iflah olmazların 
çizdiği yoldan gitmeyecek, onların umduklarını11 tersi yönünde ve ka
çınılmaz olarak halkın çizdiği yoldan ilerleyecektir. Bundan hiç kim
senin kuşkusu olmasın, çünkü her yerde halk böyle istiyor. Çin'in ta
rihi gelişiminiı1 şimdiki seyri ve dünya olaylarını11 seyri de bunu ge
rektiriyor. Buna kim karşı koyabilir? Tarihin tekerleğini geri çeviııııek 
olanaksızdır. Bununla beraber, başladığımız iş akşamdan sabaha ta
mamlanamaz. 1.aman ister; gelişigüzel bir şekilde yapılamaz, çaba har
ca11masını gerektirir; bir avuç insanla yapılamaz. geniş halk kit
lelerinin seferber edilmesini gerektirir. Bugün burada bu toplantıyı 
yapmamız çok iyi bir şeydir. Toplantımızdan sonra yazılar yazacak, 
lelgr.ıflar göndereceğiz. Vutay dağlarında, Tayhang dağlarında. Kuzey 
Çin'de, Orta Çin'de ve ülkenin dört bir yanında bunun gibi toplaııtılar 
düzenleyeceğiz. Bu işe devam eder ve yıl larca sürdürürsek. o zaman 
işimizi gereği gibi yapmış oluruz. işimizi iyi yapmalı, demokrasiyi ve 
t>zgürlüğü elde etmeli, yeni demokratik anayasal yönetimi kuııııalıyız. 
Bunu başaramadığımız ve meydanı itlah olmazlara bıraktığımız tak
dirde, milletimiz yok olacaktır. Milletin boyunduruk altına giııııesi11i 
önlemenin yolu budur. Bunun içi11 de. herkes ileri atılmalıdır. Böyle 
yaptığımız takdirde, davamızın gerçekleşeceğini umut edebiliriz. Ay
rıca şunu da belirtmeliyiz ki, iflah olmazlar bir azıı1lıktan ibarettir: oy
sa halkın çoğunluğu iflah olmazlardaı1 değil, ilerleyebilecek olan
lardan meydana gelmiştir. Çoğuı1luk azıı1lığa karşı çıkarsa. buı1a bizim 
çabalarımızı da ekleyiıı, daha da fazla umutlanabiliriz. işte bu yüzdeıı, 
görevimiz güç olsa da umudumuz büyüktür, diyorum. 
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JAPONY A'Y A KARŞI ÜS BÖLGELERİNDE 
SİY ASİ İKTİDAR SORUNU ÜZERİNE* 

6 Mart 1940 

1 .  Guomindang'ın anti-komünist iflah olmazlarının Kuzey ve Orta 
Çin'de ve başka yerlerde. Japoı1ya'ya karşı demokratik siyasi iktidar 
organlan kurmamızı engellemek için ellerinden geleni yaptıkları bir 
ı.amanda bulunuyoruz. Bize gelince, bu siya�i iktidar organlarını kur
malıyız ve Japonya'ya karşı belli başlı üs bölgelerinde bugün artık bu 
siyasi iktidar organları111 kurmak mümkündür. Bu sorunla ilgili olarak, 
anti-komünist iflah olmazlarla Kuzey. Orta ve Kuzeybatı Çin'de yap
tığımız mücadele. ülkenin dört bir yanında birleşik cephenin siyasi ik
tidar orgaı1larının kurulmasına yardımcı olabilir; bu mücadele bütün 
millet tarafından büyük dikkatle izleniyor. Bu nedenle, konuyu dik
katle ele almak zorundayız. 

2. Japo11ya'ya karşı savaş su·asıı1da kuııııakta olduğumuz siyasi ik
tidar. birleşik cephe niteliğiı1dedir. Bu iktidar, direnmeden ve de
mokrasiden yana olan herkesin siyasi iktidarıdır. Çeşitli devrimci sı-

, 
nıtların. l1ainler ve gericiler üzeriı1deki ortak demokratik dik-
tatörlüğüdür. Bu ikt idar. gerek toprak ağaları sınıfıı11n ve bu .-Jııvazinin 
karşı-devrimci diktatörlüğü11den. gerekse Toprak De\';ımi dö-
11emiı1deki demokratik işçi-köylü diktatörlüğünden farklıdır. Bu siyasi 
iktidarı11 niteliği11in açık seçik kavraı1ması ve bunu gerçekleştirmek 
için ciddi bir şekilde çaba gösterilmesi, ülkenin dört bir yanında dc
mokrasiı1iı1 yayılmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır. <<Sol>>a ol
suı1. sağa olsuı1 herhaı1gi bir sapma bütü11 millet üzerinde çok kötü bir 
izleııim yaratııcaktır. 

• Bu Parti ıalimaıı. Çin Konıünisı Partisi Merkez Konıiısi adına Mao Ze<lung yoldaş ta
rafından kalenıc alındı. 
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3. Hazırlıklarına başlamış bulunduğumuz Hebey Eyalet Meclisinin 
toplanması ve Hebey Yönetim Koı1seyi seçimleri, son derece büyük 
bir önem taşımaktadır. Kuzeybatı Şensi'de, Şandung'da, Huay Ir
mağı'nın kuzeyinde kalan bölgelerde, Suyde ve Fusien illerinde ve Do
ğu Gansu'da yeni siyasi iktidar organlarını kunnamız da aynı derecede 

• 

önemlidir. Birleşik cephe ilkesine göre hareket etmeli ve herhangi bir 
' 

sağ ya da <<sol>> eğilimden sakıı1mak için elimizden geleni yapmalıyız. 
Şu anda, orta burjuvazinin ve aydınlanmış eşrafın kazanılmasını göz 
ardı eden <<sol>> eğilim, daha ciddi bir tehlikedir. 

4. Siyasi iktidar organlarında birleşik cephe ilkesinin uygulanması 
• •  

açısından, sandalyelerin dağılımı şöyle olmalıdır: Uçte biri ko-
münistlere, üçte biri Partili olmayan solcu ilericilere ve üçte biri de ne 
solcu ne sağcı olan ara kesimlere. 

5. Komünistlerin, siyasi iktidar organlarında önder rolünü oy
namalarını sağlamalıyız. Bu nedenle. sandalye sayısının üçte birini iş
gal eden Parti üyeleri son derece yetenekli kimseler olmalıdırlar. Bu. 
daha kalabalık bir temsile gerek kalmadan, Partinin önderliğinin sağ
lanması için yeterli olacaktır. Önderlik, ne sabahtan akşama kadar tek
rarlanaı1 bir slogan, ne de küstahça itaat istemek demek değildir. Ter
siı1e önderlik, Partinin doğru siyasetlerini uygulamak ve kendi ça
lışmalarımızla örnek olmak. bu şekilde Parti dışındaki insanları ikna 
etmek ve eğitmek. önerilerimizi göı1ül rızasıyla kabul etmelerini sağ
lamaktır. 

6. Sandalyeleriı1 üçte biri partili olmayan ilericilere verilmelidir, 
çüı1kü onların geniş küçük burjuva kitleleriyle bağlan vardır. Bu, kü
çük burjuva kitleleri11in kazanılma�ı bakımıı1dan büyük önem taşır. 

7. Sandalyelerin üçte biri11i ara kesim !ere veı ıııemiziı1 amacı. orta 
• 

burjuvaziyi ve aydınlanmış eşrJfı kazaı1maktır. Bu kesimleri ka-
zaı1mak. itlah olmazları tek başlarına bırakmak açısındaı1 öı1emli bir 
adımdır. Şu sırada, bu kesimlerin gücünü dikkate almayı göz ardı et
memeli ve onlarla ilişkilerimizde ihtiyatlı davranmalıyız. 

8. Herhangi bir partiye meı1sup olsuı1lar olmasıı1lar, hangi partiden 
olurlarsa olsuıılar, Japoı1ya'ya karşı dire11meden yana oldukları ve Ko
münist Partisiyle işbirliği yapmak istedikleri sürece, komüı1ist ol
mayan kişi lere karşı tutumumuz 011larla işbirliği tutumu olmalıdır. 
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9. Sandalyelerin yukarıda belirtildiği şekilde dağılımı, Partinin sa
mimi siyasetinin ifadesidir ve bu konuda asla gönülsüz dav
ranmamalıyız. Bu siyaseti uygulamak amacıyla, siyasi iktidar or
ganlarında çalışan Parti üyelerini eğitmeli, komünist olmayan kişilerle 
işbirliği yapma konusunda isteksizlik ve tedirginlikte kendini gösteren 
dar görüşlülüklerin üstesinden gelmeli ve demokratik çalışma tarzını, 
yani Partili olmayanlara danışma ve eyleme geçmeden önce ço
ğunluğun onayını alma tarzını teşvik etmeliyiz. Aynı zamanda, Partili 
olmayanların, çeşitli konularda görüşlerini belirtmelerini sağlamak 
için elimizden geleni yapmalı ve öı1erilerini dikkatle dinlemeliyiz. As
keri ve siyasi iktidara sahip olduğumuz için kararlarımıza kayıtsız 
şartsız uyulmasını isteyebileceğimizi, bu yüzden de, Partili ol
mayanlara kendi görüşlerimizi benimsetmek ve böylelikle onların bu 
görüşlerimizi gönül rızasıyla ve seve seve uygulamalarını sağlamak 
yolunda çaba gösteı ıııekıen vazgeçebileceğimizi düşünmemeliyiz. 

1 0. Sandalyelerin dağılımı konusunda yukarıda verilen rakamlar, 
mekanik bir şekilde uyulması gereken değişmez oranlar değildir. Bun
lar kabataslak oranlardır: her yöre. bu oranları kendi özel koşullarına 
göre uygulamalıdır. En alt kademede, toprak ağalarıy:a mütegallibenin 
siyasi iktidar organlarına sızmalarını önlemek için. bu oranda bazı de
ğişiklikler yapılabilir. Şansi-Cahar-Hebey sınır bölgesi, Orta Hebey 
bölgesi. Tayhang dağlık bölgesi ve Güney Hebey bölgesi gibi bu tür 
organların bir süredir var olduğu yerlerde, siyasetimizi bu ilkenin ışı
ğında yeniden gözden geçiııııek gerekecektir. Her yeni siyasi iktidar 
organı, kurulduğunda, bu ilkeye uymalıdır. 

l 1 .  Oy hakkıyla ilgili birleşik cephe siyaseti şöyle olmalıdır: On 
sekiz yaşına basan ve direnme ve demokrasiden yana olan her Çinli: 
sınıf. milliyet, cinsiyet, inanç, parti ilişkisi ya da eğitim düzeyi gö
zetilmeksizin seçme ve seçilme hakkına sahip olmalıdır. Japonya'ya 
karşı birleşik cephenin siyasi iktidar organları halk tarafından se-

-

çilmelidir. Bunların örgütlenme biçimi demokratik merkeziyetçiliğe 
dayanmalıdır. 

l 2. Birleşik cephenin siyasi iktidar organlarından, bütün önemli si
yasetlerin temel hareket noktası, Japon emperyalizmine karşı koyma, 
Japonya'ya karşı direnen halkın korunması, Japonya'ya karşı olan bü-
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tün toplumsal tabakaların çıkarlarının doğru bir şekilde düzenlenmesi, 
işçilerle köylülerin yaşama koşullarının düzeltilmesi ve hainlerle ge
ricilerin bastırılması olmalıdır. 

13 .  Siyasi iktidar organlarımızda çalışan Partili olmayan kişilerden 
komünistler gibi yaşamaları, konuşmaları ya da davranmaları is
tenmemelidir. Aksi takdirde, hoşnutsuzluk duyabilir ya da rahatsız ola
bilirler. 

14. Merkez Komitesinin bütün bölge ve alt bölge büroları, bütün 
yerel Parti komiteleri ve bütün ordu birimlerinin başkanları, bu ta
limatı Parti üyelerine berrak bir şekilde açıklamak ve bu talimatın si
yasi iktidar organlarımızın faaliyetlerinde eksiksiz uygulanmasını sağ
lamakla yükümlüdürler. 
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JAPONY A'Y_.A K�RŞI BİRLEŞİK CEPHE İÇİNDE 
BUGUNKU TAKTİK SORUNLARI* 

1 1 Mart 1940 

1 .  Bugünkü siyasi durum şöyledir: 
a) Japon emperyalizmi. Çin'in Direnme Savaşı'ndan ağır bir dar
be yemiştir ve artık büyük çapta askeri taaııuzlara girişecek du
rumda değildir. Öyle ki, düşmanın güçleriyle bizim güçlerimiz 
arasındaki ilişki, stratejik denge aşamasına varmış bu
lunmaktadır. Bununla beraber, düşman hfila temel siyaseti olan 
Çin'i boyunduruk altına alma siyasetine dört elle sarılıyor; Ja
ponya'ya karşı birleşik cephemizi baltalamak, <<temizleme>> ha
rekatlarını cephe gerisi bölgelerinde yoğunlaştıııııak ve eko
nomik saldırısını artırmak gibi yollarla bu siyasetini sürdürüyor. 
b) A vrupa'daki savaş, İngiltere ile Fransa'nın Doğudaki du
rumunu zayıflatırken, ABD <<dağın tepesinde oturup kaplanların 
kavgasını seyretme>> siya<>etini sürdüıiiyor. Bu yüzden, bir Doğu 
Münih konferansı 1 şimdilik söz konusu değildir. 
c) Sovyetler Birliği dış siyasetinde yeni başarılar elde etmiştir ve 
Çin'in Direnme Savaşı'nı etkiı1 bir şekilde destekleme siyasetiı1i 
sürdümıcktedir. 
d) Büyük burjuvazinin. Japonya'ya tamamen teslim olan Japoıı 
yaı1lısı kesimi. kukla rolü oynamaya hazırdır. Avrupa ve Ame
rika yanJısı büyük burjuvazi ise Japonya'ya karşı direnmeye de
vam edebilir: ancak onun uzlaşma eğilimi hala ciddiyetini ko
rumaktadır. Büyük burjuvazi11i11 bu kesimi ikili bir siyaset iz-

• Bu yazı, Mao Zcdung yoldaşın kıdemli Parti kadrolanmızın Yenan'da yapılaa bir top
lant ısına sunduğu raporun taslağıdır. 
1 .  Doğu Müııih Konferansı için bkz. bu ciltte «Teslinıiyetçi Faaliyetlere Karşı Çı
kalını••, Not 3.  
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lemektedir. Bir yandan, Japonya ile baş edebilmek için çeşitli 
Guominda11g dışı güçlerle birliği sürdüııııek istemekte, öte yan
dan da bu güçleri, özellikle Komünist Partisi'ni ve ilerici güçleri 
basııııııak için elinden geleni yapmaktadır. Bu kesim , Japonya'ya 
karşı birleşik cephenin iflah olmaz kesimini meydana ge
tiı ı ı ıektedir. 
e) Orta burjuvazi, aydınlanmış eşraf ve bölgesel iktidar grupları 
da dahil olmak üzere ara güçler, çoğunlukla, ilericilerle iflah ol
mazlar arasında orta yolcu bir tutum takınmaktadırlar. Çünkü, 
bir yandan büyük toprak ağalarının ve büyük burjuvazinin baş
lıca hakim kesimleriyle, diğer yandan da işçi sınıfı ve köylülük 
arasında çelişmeler vardır. Bunlar, Japonya'ya karşı birleşik cep
henin orta kesimini meydana getiııııektedirler. 
t) Proletaryanın, köylülüğün ve şehir küçük burjuvazisinin ko
münistlerin önderliğindeki ilerici güçleri son zamanlarda daha da 
güçlendiler; Japonya'ya karşı demokratik siyasi iktidann ku
rulduğu üs bölgeleri yaratmayı esas olarak baş.1rdılar. Bu güç
lerin. ülkenin dört bir yanında işçiler, köylüler ve şehir küçük 
burjuvazisi üzerindeki etkileri büyüktür ve ara güçler üzerinde 
de halın sayılır bir etkileri vardır. Komünistler savaş alanında 
aşağı yukarı Guomindang'ın çarpıştığı sayıda Japon askeri ile 
çarpışıyorlar? Onlar, Japonya'ya karşı birleşik cephenin ilerici 
kesimini meydana getiı·ıııektedirler. 

Çin'de bugünkü siyasi durum budur. Bu koşullarda, durumun kö
tüye gitmesini öı1lemek ve durumu iyiye döı1üştüııııek hala müm
kündür. Merkez Komitesiııin l Şubat tarihli kararları tamamen doğ
rudur. 

2. Direnme Savaşı'nda zafer kazanmanın temel koşulu, Japonya'ya 
karşı birleşik cephe)ci genişletmek ve sağlamlaştıııııaktır. Bu amaç için 
gerekli olan taktikler, ilerici güçleri geliştiı ıııek, ara güçleri kazanmak 
ve iflah olmaz güçlerle mücadele etmektir. Bunlar. birbirinden kop
maz üç halkadır. Japo11ya'ya karşı olaıı bütün güçleri birleştiı ıııeniıı yo
lu ise, mücadeledir. Japonya'ya karşı birleşik cephe döneminde mü
cadele, birliği sağlamanın yolu; birlik ise mücadelenin amacıdır. Birlik 
mücadele ile sağlandığı takdirde yaşayacak, boyun eğerek sağlaı1dığı 
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takdirde yok olacaktır. Partili yoldaşlar bu gerçeği giderek kavrıyorlar. 
Bununla beraber, bu gerçeği ı,aıa kavramayan pek çok kimse vardır. 

' 

Kimileri, mücadelenin birleşik cepheyi böleceğini ya da mücadelenin 
sınırsız olabileceğini sanıyorlar. Başkaları ise, ara güçlere karşı yanlış 
taktikler uyguluyorlar ya da iflah olmaz güçler hakkında hatalı fikirler 
taşıyorlar. Bütün bunlar düzeltilmelidir. 

3 .  İlerici güçleri geliştinnek demek, proletaryanın, köylülüğün ve 
şehir küçük burjuvazisinin güçlerini inşa etmek; Sekizinci Yol Ordusu 
ile Yeni Dördüncü Ordu'yu cesaretle genişletmek; Japonya'ya karşı 
demokratik üs bölgelerini yaygın bir şekilde kuııııak; ülkenin dört bir 
yanında komünist örgütler kunnak; işçiler. köylüler, gençler, kadınlar 
ve çocukların kitle hareketlerini ülke çapında geliştiııııek; ülkenin dört 
bir yanında aydınları kazanmak ve demokrasi uğrunda bir mücadele 
olarak anayasal yönetim hareketini kitleler arasında yaygınlaştıııııak 
demektir. Durumun kötüleşmesini önlemenin, teslimiyeti ve bö
lünmeyi önlemenin ve Direnme Savaşı'nın zaferi için sağlam ve yı
kılmaz bir temel kunnanın tek yolu, ilerici güçleri düzenli olarak ge
nişletmektir. Bununla beraber. ilerici güçlerin genişletilmesi ciddi bir 
mücadele sürecidir. Bu mücadele sadece Japon emperyalistlerine ve 
hainlere karşı değil, aynı zamanda iflah olmazlara karşı da amansızca 
sürdürülmelidir. Çünkü ara kesim, ilerici güçlerin genişletilmesini 
kuşkuyla karşılarken iflah olmazlar buna tamamen karşıdırlar. İflah ol
mazlara karşı kararlı bir mücadele veııııediğimiz. halta bazı elle tu
tulur sonuçlar elde etmediğimiz sürece, onlanı1 baskılarına göğüs ger
memiz ya da ara kesimin kuşkularını gideııııemiz mümkün ol-

• 

mayacakıır. Bu durumda. ilerici güçler genişleme olanağı bu-
lamaya...:aklardır. 

4. Orta güçleri kazanmak demek. orta burjuvaziyi, aydınlanmış eş
rafı ve bölgesel iktidar grupları111 kazanmak demektir. Bunlar üç ayn 
kategori olmakla birlikte, şu anda hepsi de ara güçlere dahildir. Orta 
burjuvazi, komprador sın ıftan. yani büyük burjuvaziden farklı olan 
milli burjuvaziyi meydaı1a getirir. İşçilerle arasında sınıf çelişmeleri 
buluı1masına ve işçi sıı1ıfının bağımsızlığını kabul etmemesine karşın , 

• • 

gene de Japoı1ya'ya karşı direnmeden yanadır. Ustelik, siyasi iktidarı 
keı1disi ele geçiı ıııek ister; çüı1kü. işgal altındaki bölgelerde Japon em-
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peryalistlerinin, Guomindang bölgelerinde ise büyük toprak ağalarının 
ve büyük burjuvazinin baskısı altındadıf. Japonya'ya karşı direnmeye 
gelince, birleşik direnişten yanadır; siyasi iktidara gelince, anayasal 
yönetim hareketinden yanadır ve ilericilerle iflah olmazlar arasındaki 
çelişmeleri kendi amaçlan için kullanmaya çalışır. Bu, kazanmamız 
gereken bir tabakadır. Sonra, toprak ağası sınıfının sol kanadını mey
dana getiren aydınlanmış eşraf vardır. Bu kesim burjuva etkiler ta
şımaktadır ve siyasi tutumu da kabaca orta burjuvazininkiyle birdir. 
Köylülerle aralarında sınıf çelişmeleri bulunmasına karşın, büyük top
rak ağaları ve büyük burjuvaziyle de aralarında çelişmeler vardır. Bun
lar iflah olmazları desteklemezler ve bunlar da bizimle iflah olmazlar 
arasıııdaki çelişmeleri kendi amaçları için kullanmaya çalışırlar. Bu 
kesimi de hiçbir şekilde göz ardı etmemeliyiz; siyasetimiz de onları 
kazanmak olmalıdır. Bölgesel iktidar gruplarına gelince, bunlar iki çe
şittir: Bazı bölgeleri kontrol eden güçler ve herhangi bir yeri kontrol 
etmeyen çeşitli birlikler. Bu gruplarla ilerici güçler arasında çelişmeler 
vardır ama Merkezi Hükümet bu güçleri hiçe sayarak kendi bencil si
yasetini izlediği için bunlarla Guomindang Merkezi Hükümeti ara
sında da çelişmeler vardır. Bunlar da bizimle iflah olmazlar arasındaki 
çelişmeleri kendi siyasi amaçlan için kullanmak isterler. Bölgesel ik
tidar gruplarının önderlerinin çoğu büyük toprak ağası sınıfına ve bü
yük burjuvaziye mensuptur. Bu nedenle; savaş sırasında belli za
manlarda ilerici gibi gözükseler bile. kısa zamanda tekrar gerici haline 
gelirler. Ne var ki. Guomindang merkezi yöneticileriyle aralarında çe
lişmeler buluııduğu içiıı. doğru bir siyaset izlediğimiz takdirde iflah ol
mazlara karşı mücadelemiz sırasında tarafsız kalmaları olasıdır. Yu
karıda tanımlaııan ara güçleriıı üç kategorisiııe karşı siyasetimiz onları 
kazanmak olmalıdır. Ancak bu siyaset. köylüleri ve şehir küçük bur
juvazisini kazanma siyasetinden farklıdır; üstelik. ara güçlerin her bir 
kategorisi içinde değişir. Köylüler ve şehir küçük burjuvazisi temel 
müttefikler olarak kazaııılacağı halde, ara güçler emperyalizme karşı 
müttefikler olarak kazanılmalıdır. Ara güçler içinde. orta burjuvazi ile 
aydınlaıımış eşrafın, Japoııya'ya karşı ortak mücadeleye ve Japoııya'ya 
karşı demokratik siyasi iktidarın kurulmasına katılmaları mümküııdür 
ama buıılar toprak devrimiııden korkarlar. İflah olmazlara karşı mü-
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cadeleye, bazıları sınırlı ölçüde katılabilir, bazıları hayırhah bir ta
rafsızlık. öbürleri ise isteksiz bir tarafsızlık içinde olabilirler. Buna 
karşılık, savaşta bize katılmaları dışında bölgesel iktidar grupları, iflah 
olmazlara karşı mücadelemizde ancak geçici olarak tarafsız ka
lacaklardır. Bizzat kendileri büyük toprak ağası sınıfına ve büyük bur
juvaziye mensup oldukları için, demokratik siyasi iktidarın ku
rulmasında bize katılmaya istekli değillerdir. Ara güçler yalpalama 
eğilimindedirler ve sonunda parçalanacaklardır. Bu yalpalayan tu
tumları üzerinde özellikle durarak, onları eğitmeli ve uygun şekilde 
eleştiı ı ııeliyiz. 

Japonya'ya karşı birleşik cephe döneminde, ara güçleri kazanmak 
bizim için son derece önemli bir görevdir. Ama bu görev ancak belli 
koşullar altında yerine getirilebilir. Bu koşullar şunlardır: ( 1 )  Biz ye
terince güçlü olmalıyız; (2) onların çıkarlarına saygı gösteııııeliyiz; (3) 
iflah olmazlara karşı mücadelemizde kararlı olmalı ve sürekli olarak 
zafer kazanmalıyız. Bu koşullar bulunmadığı takdirde, ara güçler yal
palayacak, hatta iflah olmazlar bize saldırdığında onların müttefiki ha
line geleceklerdir. Çünkü iflah olmazlar da, bizi tecrit etmek üzere ara 
güçleri kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ara güçler Çin'de 
oldukça önemli bir ağırlığa sahiptir ve iflah olmazlara karşı mü
cadelemizde çoğu zaman belirleyici olabilirler. Bu yüzden de onlarla 
ilişkilerimizde temkinli olmalıyız. 

5.  Bugünkü iflah olmaz güçler. büyük toprak ağası sınıfı ve büyük 
burjuvazidir. Şu anda, Japonya'ya teslim olan grup ve direnmeden ya
na olan grup şeklinde bölünmüş olan bu sınıflar, zamanla daha da 
farklılaşacaklardır. Büyük burjuvazi içinde direnmeden yana olan 
grup, bugüı1 şimdideı1 teslim olmuş olan gruptan farklıdır. Bu grup iki
li bir siyaset izlemektedir. Hfila Japoııya'ya karşı birlikten yana ol
makla beraber, aynı zamanda. ilerdeki teslimiyetleriııe hazırlık olmak 
üzere, ilerici güçleri bastıııııak gibi son derece gerici bir siyaset iz
lemektedir. Hala Japonya'ya karşı birlikten yana olduğuııa göre. onu 
Japonya'ya karşı birleşik cephe içiııde tutmaya çalışabiliriz ve ne ka-

• 

dar uzun süre tutarsak. o kadar iyi olur. Bu grubu kazanma ve onunla 
işbirliği yapma siyasetimizi göz ardı etmek ve onu, şimdiden teslim 
olmuş ve anti-komüııist bir savaşı başlatmanın arifesindeymiş gibi 
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görmek yanlış olur. Ancak, aynı zamanda, gerici siyasetiyle mücadele 
etmek ve ona karşı kararlı bir ideolojik, siyasi ve askeri mücadele ver
mek için mücadele taktikleri saptamalıyız. Çünkü bu grup, ülkenin 
dört bir yanında ilerici güçleri bastu ıııa gerici siyasetini izliyor; çünkü 
bu grup, devrimci Üç Halle İlkesi ortak programını uygulayacak yerde, 
bizim bu yöndeki çabalarımıza inatla karşı koyuyor; çünkü kendi koy
duğu sınırları aşmamıza engel olmak için elinden geleni yapıyor. Ya
ni, bizi, bizzat kendisiııin yaptığı gibi pasif direnmeyle sı
nırlandıı ıııaya, üstelik bizi kendi içinde eritmeye çalışıyor; bunda ba
şarılı olmayınca da. bize karşı ideolojik, siyasi ve askeri baskı uy
guluyor. lflah olmazların ikili siyasetine karşı uygulayacağımız dev
rimci ikili siyasetimiz budur: mücadele içinde birliği sağlama 
siyasetimiz budur. Eğer ideolojik alaııda, doğru bir devrimci teori or
taya koyabilir ve onların karşı-devrimci teorisine gÜçlü darbeler in
direbilirsek; eğer siya'ii alanda. zamana uygun taktikler saptar ve on
ların anti-komünist ve ilericiliğe karşı siyasetlerine ağır darbeler in
dirirsek ve eğer askeri alanda, uygun önlemleri alır ve onların sal
dınlarına aynı şiddetle karşılık verebilirsek, o zaman onların gerici si
yasetinin etki alanını sınırlandırabilecek ve onları, ilerici güçlerin 
statüsünü tanımak zorunda bırakacak: ilerici güçleri genişletebilecek, 
ara güçleri kazaııabilecek ve iflah olmaz güçleri tecrit edebileceğiz. 
Bunun da ötesinde. hfila Japonya'ya karşı direnmeden yana olan iflah 
olmazları. Japonya'ya karşı birleşik cepheye daha uzun bir süre ka
tılmaya ikna edebilecek; böylelikle. daha önce olduğu gibi büyük çap
ta bir iç savaşııı çıkmasını öıılemiş olacağız. Dolayısıyla Japonya'ya 
karşı birleşik cephe dönemiııde, itlah olmazlara karşı sürdürdüğümüz 
mücadeleniıı amacı. sadece ilerici güçleri korumak ve gelişmesini sağ
lamak içiıı iflah olmazların saldırılarıı11 savuşturmak değildir. Aynı za
maı1da. itlah olmazların Japonya'ya karşı daha uzuıı süre direnmeleriııi 
sağlamak ve oıılarla aramızdaki işbirliği11i sürdürmek, böylelikle, bü
yük çapla bir iç savaş tchlikesiııi önlemektir. Mücadele edilmediği tak
dirde. iflah olmaz güçler bu ilerici güçleri imha eder, birleşik cephe or
tadan kalkar, illah olmazların düşnıana teslim olmalanııı önleyecek 
hiçbir olaııak kalmaz ve iç savaş çıkar. Bu yüzden de. bütün Ja
ponya'ya karşı güçleri birleştiııııek, durumu iyiye dönüştüııııek ve bü-

433 



yük çapta iç savaşı önlemek için, iflah olmazlara karşı mücadele vaz
geçilmez bir araçtır. Bütün tecrübelerimiz bu gerçeği doğruluyor. 

Bununla beraber, Japonya'ya karşı birleşik cephe döneminde, iflah 
olmazlara karşı mücadelemizde uymamız gereken çeşitli ilkeler var
dır. Birincisi, kendini savunma ilkesidir. Bize saldırılmadıkça sal
du ıııayacağız; bize saldınlırsa, mutlaka karşılık vereceğiz. Bir başka 
deyişle, bizi kışkırtmadıkları sürece başkalanııa asla salduıııamalıyız. 
Ama bir defa saldırıya uğradık mı, karşılık veııııekten de asla ka
çınmamalıyız! Mücadelemizin savunma niteliği burada yatmaktadır. 
İflah olmazların askeri saldırılan kararlılıkla, bütünüyle, tamamen ve 
eksiksiz bir şekilde yerle bir edilmelidir. İkincisi, zafer ilkesidir. Za
ferden emin olmadıkça savaşmayacağız. Plansız. hazırlıksız ve ba
şarıdan emin olmadan asla savaşmamalıyız. İflah olmazlar arasındaki 
çelişmelerden yararlanmasını bilmeli ve bir seferinde birçoğunu bir
den karşımıza almamalı, darbemizi ilkin içlerinde en gerici olanına in
diı ıııeliyiz. Mücadelemizin sınırlı niteliği burada yatmaktadır. Üçün
cüsü. ateşkes ilkesidir. İflah olmazların bir saldırısını püskürttükten 
sonra ııerede duracağımızı bilmeli ve bize yeni bir saldın baş
latılmadan önce. o savaşı sona erdiııııeliyiz. Püskürtülen saldın ile 
olası yeni saldın arasında bir ateşkes anlaşması yapılmalıdır. Ardından 
iflah olmazlarla birliği sağlamak için inisiyatifi ele almalı ve kabul et
tikleri takdirde. onlarla bir banş anlaşması yapmal ıyız. Hiçbir koşul 
altıııda günlerce duııııadan savaşmamalıyız: ya da b;ışarıdan sarhoş ol
mamalıyız. Her mücadelenin geçici niteliği burada yatmaktadır. An
cak itlah olmazlar yeni bir saldırıya giriştikleri takdirde. biz de yeni 
bir mücadeleyle karşılık veririz. Bir başka deyişle, <<haklı bir zemin 
üzeriııde>>, <<faydalı>> ve << İhtiyatlı>> savaşmak gibi üç ilkenıiz vardır. 
Haklı bir zemiıı üzerinde. fayda sağlayacak ve ihtiyatla sürdürülecek 
böyle bir mücadele sayesiııde. ilerici güçleri geliştirebilir. ara güçleri 
kazaııabilir ve iflah olmazları tecrit edebiliriz. Ancak bu sayede iflah 
olmazları. bize salduıııadan. düşmanla uzlaşmadan ya da büyük çapta 
bir iç savaş başlaımadaıı önce iyice düşünmek zorunda bırakabiliriz. 
Bu sayede, durumu iyiye dönüştüııııek mümkün olacaktır. 

6. Gu(lmindang karışık bir partidir: içinde iflah olmazlar, ara un
surlar ve ilericiler vardır. Bir bütüıı olarak ele alındığında. Gu-
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omindang iflah olmazlarla bir tutulmamalıdır. Merkez Yürütme Ko-
•• 

mitesi, <<Kökü Dışarda Partilerin Faaliyetlerini Kısıtlama ünlemleri>> 
gibi karşı-devrimci, sürtüşme yaratıcı kararnameler çıkardı ve ülkenin 
dört bir yanında ideolojik, siyasi ve askeri alanlarda karşı-devrimci 
sürtüşme yar.ıııcı faaliyetleri için bütün gücünü seferber etti diye, Gu
omindang'ı tamamen iflah olmazlardan meydana gelen bir parti olarak 
görenler vardır. Ancak bu hatalı bir görüştür. Guomindang içindeki if
lah olmazlar, hala partinin siyasetini belirleyecek durumdadırlar ama 
sayıca azınlıktadırlar. Oysa üyelerin çoğunluğu (birçoğu da sadece 
kağıt üzerinde üyedir) mutlaka iflah olmaz değildir. Eğer Guomindang 
içindeki çelişmelerden yararlanmak, onun çeşitli kesimleri arasında 
ayrım yapan bir siyaset izlemek ve onun ara ve ilerici kesimleriyle bir
leşmek için elimizden geleni yapmak istiyorsak, bu noktayı açık seçik 
kavramalıyız. 

7. Japonya'ya karşı üs bölgelerindeki siyasi iktidar sorununda. bu
rada kurulan siyasi iktidarın Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe ik
tidarı olmasını sağlamalıyız. Guomindang bölgelerinde böyle bir si
yasi iktidar henüz yoktur. Bu iktidar, demokrasiyi ve direnmeyi des
tekleyen herkesin siyasi iktidarı, yani, çeşitli devrimci sınıfların ha
inler ve gericiler üzerindeki ortak demokratik diktatörlüğüdür. Toprak 
ağası sınıfının ve buruvazinin diktatörlüğünden farklı olduğu gibi, tam 
anlamıyla bir demokratik işçi-köylü diktatörlüğünden� bir bakıma 
farklıdır. Siyasi iktidar organlarında sandalye dağılımı şöyle olmalıdır: 
Proletaryayı ve yoksul köylülüğü temsil eden komünistlere üçle bir: 
küçük burjuvaziyi temsil eden sol ilericilere üçle bir: orta burjuvaziyi 
ve aydınlanmış eşrafı temsil eden. ara unsurlara da üçte bir. Bu siyasi 
iktidar organlarına katılma hakkına sahip olmayanlar sadece hainler ve 
anti-komünisı unsurlardır. Sandalye dağılımında böyle bir genel kural 
gereklidir. Aksi takdirde, birleşik cephe siyasi iktidarı ilkesini ko
rumak mümkün olmayacaktır. Bu sandalye dağılımı, Partimizin sa
mimi siyasetiı1in ifadesidir ve ciddi bir şekilde uygulanmalıdır. Bu ko
nuda hiçbir isteksizlik gösterilmemelidir. Bu esnek bir kuraldır ve özel 
koşullara göre uygulanmalıdır. Sandalye dağılımı mekanik bir şekilde 
ele alınmamalıdır. Toprak ağalarının ve mütegallibenin hakimiyetini 
önlemek için. en alt kademede, bu oranda bazı değişiklikler ya-

435 



pılabilir. Ancak, bu siyasetin özüne dokunulmamalıdır. Bu organlara 
katılan komünist olmayan uı1surlann hangi partiye bağlı oldukları ya 
da bir partiye bağlı olup olmadıkları konusu üzerinde duııııamalıyız. 

, 
Birleşik cephenin siyasi iktidarının yönerimindeki bölgelerde, ister 
Guomindang olsun, ister başka bir parti olsun, bütün siyasi partiler, 
Komünist Partisiyle işbirliği yaptıkları ve ona karşı koymadıkları sü
rece, yasal kabul edilmelidir. Oy hakkı sorununa gelince, siyasetimiz 
şudur: On sekiz yaşına basan ve direnme ve demokrasiden yana olan 
her Çinli, sınıf, milliyet, parti bağı, cinsiyet, inanç ve eğitim düzeyi 
gözetilmeksizin, seçme ve seçilme hakkına sahip olmalıdır. Birleşik 
cephenin siyasi iktidar organları halk tarafından seçilmeli ve sonra da 
onay almak üzere Milli Hükümete başvı.ıııııalıdırlar. Bunların ör
gütlenme biçimleri demokratik merkeziyetçiliğe dayanmalıdır. Bir
leşik cephenin siyasi iktidar organlarında bütün önemli siyasetlerin te
mel hareket noktası, Japon emperyalizmine karşı koyma. belgelenmiş 
haiı1lere ve gericilere karşı çıkma, Japonya'ya karşı direneı1 halkın ko
runması. Japonya'ya karşı olan bütün toplumsal tabakaların çı
karlarının doğru bir şekilde düzenlenmesi ve işçilerle köylülerin ya
şama koşullarının düzeltilmesidir. Böyle bir Japonya'ya karşı birleşik 
cephe siyasi iktidarının kurulması, bütün ülkede büyük bir etki ya
pacak ve ülke çapında birleşik cephenin siyasi iktidarı için örnek oluş
turacaktır. Bu nedenle. bütün Partili yoldaşlar bu siyaseti tam an
lamıyla kavramalı ve kararlılıkla uygulamalıdırlar. 

8. ilerici güçleri geliştirme. ara güçleri kazanma ve iflah olmaz 
güçleri tecrit etme mücadelemizde, aydınların rolüı1ü kü
çümsememeliyiz. iflah olmazlar anlan kazaı1mak için ellerinden ge
leni yapıyorlar. Bu nedenle. bütün ilerici aydınlan kazanmak ve onları 
partinin etkisi alt111a çekmek önemli. dahası zoruı1lu bir siyasettir. 

9. Propagandamızda şu progr.ını üzeriı1de ısrarla durmalıyız: 
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a) Kitleleri, Japonya'ya karşı birleşik direniş için harekete ge
çirerek. Dr. Sun Yaıscn'iıı Vasiyetini yerine getirin. 
b) Japon emperyalizmiı1e azimle karşı koyarak ve kesi11 milli 
kurtuluş ve Çin içindeki bütün milliyetlerin eşitliği için ça
lışarak. Milliyetçilik l lkesi'ı1i uygulayın. 



c) Japonya'ya direnmek ve milleti kurtaı ıııak için, halka mutlak 
özgürlük tanıyarak her kademede hükümetler seçmelerini sağ
layarak ve Japonya'ya K�ı Milli Birleşik Cephe'nin devrimci 
demokratik siyasi iktidarını kurarak. Demokrasi llkesi'ni uy
gulayın. 
d) Yüksek vergileri ve çeşitli harçları kaldırarak, toprak kira ve 
faizlerini indirerek, sekiz saatlik işgününü uygulayarak, tarımı, 
sanayiyi ve ticareti geliştirerek ve halkın yaşama koşullarını dü
zelterek, Halkın Refahı llkesi'11i uygulayın. 
e) Çan Kayşek'in <<Genç ihtiyar, kuzeyli ya da güneyli herkes, 
Japonya'ya k�ı direnme ve anavatanımızı savunma so
rumluluğunu yüklenmelidir>> şeklindeki sözlerini uygulayın. 

Bütün bu noktalar bizzat Guomindang'ın yayınlanmış olan prog
ramında yer almaktadır; üstelik bu, Guomindang ile Komünist Par
tisi'nin ortak programıdır. Ne var ki. Guomindang, Japonya'ya karşı di
renme dışında bu programın hiçbir maddesini uygulamamıştır. Sadece 
Komünist Partisi ve ilerici güçler bu programı uygulayabilirler. Bu, oi
dukça basit ve çok kişi11in bildiği bir programdır. Yine de birçok ko
münist, bu programı, kitleleri seferber etmede ve iflah olmazları tecrit 
etmede bir silah olarak kullanmayı başaramıyor. Bu andan itibaren bü
tü11 dikkatimizi bu programııl beş maddesi üzerinde yoğunlaştırmalı ve 
ilanlar, bildiriler. broşürler, makaleler, konuşmalar, demeçler vb. ile • 

bunları halk arasında yaymalıyız. Guomindang bölgelerinde bu prc>g-
rarn hala bir propagaı1da programındaı1 ibarettir: oysa Sekizinci Yol 
Ordusu ile Yeı1i Dördüı1cü Ordu'ı1un ulaştığı bölgelerde daha şimdiden 
bir eylem programı haliı1e gelmiştir. Biz bu programa göre hareket 
ederken yasalarıı1 dışına çıkmıyoruz ama iflah olmazlar bizim bu prog
ramı uygulamamı1.a karşı çıktıkları ı.aman. kendileri yasaları çiğnemiş 
oluyorlar. Burjuva demokratik devrim aşamasında. Guomindang'ın bu 
programı esas olarak bizimkiyle aynıdır: aı1cak Guomindang'ın ide
olojisi Komüı1ist Part isi'ı1i11 ideolojisi11den tamameı1 farklıdır. lşte biz, 
demokratik devrimin bu ortak programını uygulamalı, ancak Gu
omindang'ın ideolojisiı1i asla izlememeliyiz. 

437 



JAPONY A'Y A KARŞI OLAN GÜÇLERİ SERBESTÇE 
GENIŞLEnN VE ANT1-KOMÜN1ST İFLAH 

OLMAZLARIN SALDIRILARINA 
KARŞI KOYUN* 

4 Mayıs 1940 

1 .  Düşman hallan gerisindeki bütün bölgelerde ve bütün savaş böl
gelerinde, tek tek özelliklere değil, ortak olan noktalara ağırlık ve
rilmelidir. Tersini yapmak büyük bir hata olur. Her bölgenin kendine 
has özellikleri bulunmasına karşın, hepsinin ortak bir yanı vardır. 
Çünkü ister Kuzey, Orta ya da Güney Çin'de, Yangze Iııııağı'nın ku
zeyindeki ya da güneyindeki bölgelerde, ya da ovalarda, dağlarda ve 
göl bölgelerinde olsun ve buralarda faaliyet gösterenler de ister .Se
kizinci Yol Ordusu, Yeni Dördüncü Ordu ya da Güney Çin Gerilla 
Kolu1 olsun, bütün bu bölgeler düşmanla karşı karşıya bulunmakta ve 
Direnme Savaşı veııııektedirler? Bundan da. her· durumda ge
nişleyebileceğimiz ve genişlememiz gerektiği sonucu çıkar. Merkez 
Komitesi bu genişleme siyasetini sizlere defalarca belirtti. Genişlemek 
demek, Guomindang'ın sınırlandıııııalanyla bağlı kalmayıp bütün düş-

• Mao Zedung yoldaş bu talimaıı. Çin Komünisı Panisi Meıkez Koıııiıesi adına kaleme 
aldı ve Güneydoğu Bürosuna gönderdi. Bu ıalimaıın yazıldığı suada, Meıkez Koıııiıesi 
üyesi ve Güneydoğu Bürosu Sekreıeri Siang Ying yold� ciddi boyuıta sağcı görüşlere 
sahipti ve Meıkez Komitesinin çizgisini uygulamakta kararsızdı. Kitleleri harekele ge
çiııııeye. Kunanlrnış Bölgeleri genişletmeye ve Japon işgali altındaki bölgelerde halk 
ordusunu genişletmeye lam olarak cesaret edemedi. Guoıııindang'ın gerici saldınlara gi
rişmesi olasılığının ciddiyelini yeıerince kavramadı. Bu yüzden de, gerek düşünsel ge
rekse örgüısel olarak bu saldınlara karşı hazırlıksızdı. Talimat Güneydoğu Bürosuna 
geldiği zaman, Güneydoğu Bürosu üyesi ve Yeni Dördüncü Ordu'nun 1 .  Müfreze Ko
mutanı Cen Yi yold� ıalimatı derhal uygulamaya girişli. Oysa Siang Ying yoldaş bu 
konuda isteksizdi. Guomindang gericilerinin saldınlanna karşı hiçbir hazırlık yapmadı. 
Bu yüzden de, Çan Kayşek Ocak 1941 'de Güney Anhuy Olayını tezgfilıladığı zaman 
güçsüz ve çaresiz bir durumda kaldı. Bu olay sırasında askerlerimizin 9 bini telef oldu 
ve Siang Ying yoldaşın kendisi de öldürüldü. 
1 .  Güney Çin Gerilla Kolu, Güney Çin'de Çin Koıııünist Panisi'nin önderliğindeki bazı 
Japonya'ya karşı gerilla birimlerine verilen genel addı . 

• 
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man işgali altındaki bölgelere ulaşmak ve Guomindang'ın koyduğu sı
nırlan aşmak demektir. Onlardan resmi atamalar beklememek ya da 
mali destek için kodamanlara güvenmemek; tersine, silahlı kuvvetleri 
serbestçe ve bağımsız olarak genişletmek hiç duraksamadan üs böl
geleri kurmak, bu üs bölgelerinde kitleleri bağımsız olarak harekete 
geçiııııek ve Komünist Partisi'nin önderliğinde, birleşik cephenin si
yasi iktidar organlarını kurmak demektir. örneğin, Ciangsu ilinde, Gu 
Çulung, Leng Sin ve Han Deçin2 gibi anli-komünisl unsurların sözlü 
saldınlanna, engelleme ve baskılarına karşın, batıda Nancing'den do
ğuda kıyıya, güneyde Hangcov'dan kuzeyde Suçov'a kadar mümkün 
olan en çok sayıda yörenin denetimini ele geçiııııeli; bu işi de, wüm
kün olduğu kadar hızla, ama sürekli ve sistemli bir şekilde yapmalıyız. 
Buralarda, silahlı kuvvetleri bağımsız olarak genişletmeli, siyasi ik
tidar organları kuııııalı, Japonya'ya karşı direnmek için vergi top
lamak üzere maliye büroları ve tarımı, sanayiyi ve ticareti teşvik et
mek üzere ekonomik temsilcilikler kurmalı; çok sayıda kadro ye
tiştiı ıııek için çeşitli okullar açmalıyız. Merkez Komitesi size daha ön
ce, Japonya'ya karşı silahlı kuvvetlerin mevcudunu 100 biııe çı
karmanız ve aynı sayıda tüfek sağlamanız; yıl sonundan önce, Ciangsu 
ve Çeciang Eyaletlerinde, düşman hatları gerisindeki bölgelerde derhal 
siyasi iktidar organları kurıı1anız talimat ını veı ıııişti. Ne gibi somut ön
lemler aldınız? Daha önce bazı fırsatlar kaçırılmıştı. Bu yıl da fırsatlar 
kaçırılırsa, işimiz daha da güçleşecektir. 

2. Guomindang içindeki anli-komünist iflah olmazların, Ja
ponya'ya teslimiyete hazırlık olmak üzere, Komünist Partisi'ni sı
nırlandıııııa, kısıtlama ve ona karşı çıkma siya'ietinde inatla ısrar et
tikleri bir sırada, birliğe değil mücadeleye ağırlık veııııeliyiz. Tersini 
yapmak büyük bir hata olur. Dolayısıyla, ister teorik. isterse siyasi ya 
da askeri alanda olsun, anti-komünist iflah olmazların, Komünist Par
tisi'ni sınırlandıı ıııaya. kısıtlamaya ve ona karşı çıkmaya yönelik bütün 
sözlü saldırılarına, propagandalarına, emir ve yasalarına ilke olarak ka
rarlılıkla karşı koymalıyız. Onlara karşı tutumumuz kararlı mücadele 
tutumu olmalıdır. Bu mücadele, haklı bir zemin üzerinde, faydalı ve 

2. Gu Çutung, Leng Sin ve Han Deçin; Ciangsu, Çeciang, Güney Anhuy, Ciangsi ve 
başka yerlerde yerleşmiş olan gerici Guornindang generalleriydiler. 
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ihtiyatlı mücadele etme ilkesine yani kendini savunma, zafer ve ateş
kes ilkelerine dayanmalıdır. Bu, her somut mücadelenin savunma, sı
nırlı olma ve geçici olma niteliği taşıdığı anlamına gelir. Dişe diş mü
cadele etmeli ve anti-komünist iflah olmazların bütün gerici sözlü sal
dırılarına, propagandalarına, emir ve yasalarına karşı kararlı bir mü
cadele yürütmeliyiz. örneğin, 4. ve 5 .  Müfrezelerimizi3 güneye kay
dıııııamızı talep ettikleri zaman, buna karşı çıkarak böyle bir şey 
yapmanın kesinlikle mümkün olmadığı konusunda ısrar ettik. Ye Fey 
ve Çang Yünyi4 komutasındaki birliklerin güneye aktarılmasını talep 
ettikleri zaman, buna karşı çıkarak, bu birliklerden bir kısmının ku
zeye nakledilmesi için izin istedik. Bizi, kendi asker toplama plan
larını baltalamakla suçladıkları zaman, Yeni Dördüncü Ordu'nun asker 
kaydetme alanının genişletilmesini istedik. Bize hatalı propaganda yü
rüttüğümüzü söyledikleri :zaman, bütün anti-komünisl pro
pagandalarını durdurmalarını ve <<Sürtüşme>>ye yol açan bütün ka
rarname ve emirlerini iptal etmelerini istedik. Aynı şekilde. ne zaman 
bize karşı askeri saldırıya girişirlerse. karŞı-saldırılarla onları ez
meliyiz. Bu dişe diş mücedele siyasetini uygularken biz haklı bir ze
min üzerindeyiz. Ve haklı bir zemin üzerinde olduğumuz zaman, sa
dece Partimizin Merkez Komitesi değil, ordumuzun bütün birlikleri de 
faaliyete geçmelidirler. Çang Yünyi'nin Lin Pinsien'e ve Li Si
eı1nicn'in Li Zungcen'e yaptıkları5• alt kademelerin kodamanları nasıl 
güçlü bir şekilde protesto ettiklerini gösteren güzel örneklerdir. iflah 
olmazlara karşı takınılan bu tür kesin tutum ve onlara karşı haklı bir 
zemi·n üzerinde, faydalı ve ihtiyatlı mücadele etme siyaseti. iflah ol
mazları ürkütüp bizi bastırmalarını önlemenin: Komünist Partisi'ni sı
nırlandıııııa. kısıtlama ve 011a karşı çıkma faaliyetlerinin kapsamını da-

3. Yeni Dördüncü Ordu'nun 4. ve 5. Müfrezeleri, o sıralarda, Ciangsu-Anhuy i l  sı
nırındaki Huay lııııağı Vadisinde Japonya'ya karşı bir üs bölgesi inşa ediyorlardı. 
4. Ye Fey ve Çang Yünyi kornuıasındaki Yeni Dördüncü Ordu'ya bağlı birlikler, o sı
ralarda, Orta Ciangsu ve Doğu Anhuy'da Y angze lrmağı'nın kuzeyinde Japonya'ya karşı 
gerilla savaşı sürdürüyor ve Japonya'ya karşı bir üs bölgesi inşa ediyorlardı. 
5. Mart ve Nisan 1 940'ıa. her ikisi de Ciangsi kliğine mensup savaş ağaları olan Anhuy 
Eyaleti Guomindang valisi Li Pinsien ile Beşinci Savaş Bölgesi Guomindang Komutanı 
l,i 7,ungcen, Anhuy-Hupey sınır bölgesindeki Yeni Dördüncü Ordu'ya karşı büyük çap
la taarruzlara girişt iler. Yangze Irmağ.ı'nın kuzeyindeki Yeni Dördüncü Ordu birlikleri 
k<mıuıanı Çang Yünyi yoldaş ile aynı Ordunun i{upey-Henan Hücum Birlikleri ko
nluıanı Li Siennien yoldaş. bu laarruzlan şiddetle prolesıo ettiler ve püskürttüler. 

440 



altmanın; anlan bizim yasallığımızı tanımaya zorlamanın ve bir bö
lünmeye neden olmadan önce iyice düşünmelerini sağlamanın tek yo
ludur. Dolayısıyla, teslimiyet tehlikesini ortadan kalduıııanın, durumu 
iyiye dönüştüııııenin ve Guomindang-komünist işbirliğini sağ
lamlaştırmanın en önemli aracı, mücadeledir. Partimiz ve ordumuz 
içinde mücadele ruhunu yükseltmenin, cesaretimizi tam anlamıyla or
taya koymanın, kadrolarımızı birleştiııııenin, gücümüzü artırmanın ve 
ordumuzla Partimizi sağlamlaştırmanın tek yolu, iflah olmazlara karşı 
mücadelede ısrar etmektir. Ara kesimlerle ilişkilerimizde, iflah ol
mazlara karşı mücadelede ısrar etmek, bocalayan unsurları ka-
7,anmanın ve sempatizanlanmıza destek sağlamanın biricik yoludur. 
Başka bir yol yoktur. Aynı şekilde, bütün Parti ve bütün ordunun, ülke 
çapında belirecek olası bir tehlikeye karşı zihinsel bakımdan uyanık 
olmalarını ve çalışmalarında da buna karşı hazırlıklı olmalarını sağ
layacak olan tek siyaset, mücadeledir. Aksi takdirde, 1927'de işlenen 
hata6 tekrarlanacaktır. 

3. Bugünkü durumu değerlendirirken, şu noktayı açıkça kav
ramalıyız: Teslimiyet tehlikesi büyük ölçüde artmış olmakla beraber, 
bu tehlikeyi gideııııek hala mümkündür. Bugünkü askeri çatışmalar 
hfila ülke çapında değil, yerel niteliktedir. Bunlar henüz büyük çapta 
<<komünistleri bastu ıııa>> faaliyetleri değil, düşmanlarımızın, stratejik 
keşif faaliyetleridir. Bunlar, henüz teslimiyetin eşiğindeki adımlar de
ğil. teslimiyete hazırlık adımlarıdır. Görevimiz, teslimiyet tehlikesini 
alt etmek ve durumu iyiye dönüştürmek amacıyla. tek doğru siyaset 
olan Merkez ·Komitesinin üçlü siyasetini. yani ilerici güçleri ge
liştirme, ara güçleri kazanma ve iflah olmaz güçleri tecrit etme si
yasetini ısrarla ve canla başla uygulamaktır. Durumu değerlendirirken 
ve görevimizi saplarken <<sol>> ve sağ sapmalara işaret etmemek ve 
bunları düzeltmemek tehlikeli olur. 

4. 4. ve 5. Müfrezelerin, Doğu Anhuy'da Han Deçn ile Li Zung
cen'in saldırılarına karşı verdikleri savunma muharebeleri; Li Si
ennien'in kolunun, Orta ve Doğu Hubey'de iflah olmazların sal
dırılanna karşı verdiği muharebeler; Peng Suefeng'in müfrezesinin 
Huay Iııııağı'nın kuzeyinde yürültüğü kararlı mücadele; Yangze Ir-

6. 1 927'de işlenen hata derken. Cen Dusiu'nwı sağ oportiini7.mi kastedilmektedir. 
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mağının kuzeyinde Ye Fey'in kuvvetlerinin genişlemesi; Sekizinci 
Yol Ordusu'na bağlı 20 bin askerin, Huay Iııııağı'nın kuzeyindeki ve 
Doğu Anhuy ile Kuzey Ciangsu'daki bölgelere doğru güney yönünde 
ilerlemesi7, bütün bunlar, sadece mutlaka gerekli ve doğru değil� aynı 
zamanda Gu Çutung'un, Güney Anhuy ve Güney Ciangsu'da size sal
dıııııadan önce iyice düşünmesini sağlamak açısından vazgeçilmezdi 
de. Başka bir deyişle, biz ne kadar çok zafer kazanır ve Yangze Ir
mağı'nın kuzeyinde ne kadar yayılırsak; Gu Çutung da Yangze Ir
mağı'nın güneyinde cüretkarca hareket etmekten o ölçüde çekinecek, 
siz de Güney Anhuy'da ve Güney Ciangsu'da görevinizi o ölçüde ko
lay yerine getirebileceksiniz. Aynı şekilde, Sekizinci Yol Ordusu, Ye
ni Dördüncü Ordu ve Güney Çin Gerilla Kolu Kuzeybatı, Kuzey. Orta 
ve Güney Çin'de ne kadar çok genişlerse ve Komünist Partisi ülkenin 
dört bir yanında ne kadar büyürse, teslimiyet tehlikesini gidennek ve 
durumu iyiye dönüştüııııek olasılığı da o kadar büyük olacak ve Par
timizin ülkenin her yerinde görevini yerine getiııııesi o kadar ko
laylaşacaktır. Güçlerimiz ne kadar genişlerse, iflah olmazlar o ölçüde 
teslimiyete eğilim göstereceklerdir ve biz ne kadar taviz verirsek, on
lar o ölçüde Japonya'ya karşı k<>yacaklardır ya da bütün ülke bir bö
lüı1menin eşiğindedir ve Guomindang-komünist işbirliği artık müm
kün değildir gibi bir düşünceyle, yukarıdaki değerlendiı ıııeni11 tersi bir 
değerlendiııııe yapmak ya da tersi taktikler benimsemek hatalıdır. 

5. Direnme Savaşı'nda, bütün ülke için siyasetimiz, Japonya'ya 
Karşı Milli Birleşik Cephe siyasetidir. Düşmanın cephe gerisinde Ja
ponya'ya karşı demokratik üs bölgeleri kuııııak bu siyasetin bir par
çasıdır. Siyasi iktidar sorunuyla ilgili Merkez Komitesi kararlarını ka
rarlılıkla uygulamalısınız. 

6. Guomindang bölgelerinde izlediğimiz siyaset. savaş böl
gelerinde ve düşman hatlan gerisindeki bölgelerde izlediğimiz si
yasetten farklıdır. Guomindang bölgelerinde siyasetimiz uzun süre ye
raltında çalışacak, iyi seçilmiş kadrolara sallip olmak, güç toplayıp fır-

• 

sat kollamak, acelecilikten ve kendimizi açığa çıkarmaktan sa-

7. Ocak 1940'ta, Çin Komünist Panisi Merkez Koıııiıesi. Huay lııııağı'nın kuzeyinde ve 
Doğu Anhuy ile Kuzey Ciangsu'da Japoııya'ya karşı sava�an Yeni Dördüncü Ordu'yu 
takviye etmek üzere Kuzey Çin'den Sekizinci Yol Ordusu'na bağlı 20 binden fazla asker 
gönderdi. 
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kınmaktır. Haklı bir zemin üzerinde, faydalı ve ihtiyatlı mücadele et
me ilkesine uygun olarak iflah olmazlara karşı mücadelede tak
tiklerimiz, sürekli ve emin mücadeleler yürütmek ve amacımıza hiz
met edecek bütün Guomindang yasalarından ve kararnamelerinden, 
aynı şekilde toplumsal geleneklerin izin verdiği her şeyden ya
rarlanarak güçlerimizi inşa etmektir. Eğer Parti üyelerimizden biri Gu
omindang'a katılmak zorunda kalırsa, bırakın katılsın. Üyelerimiz her 
yerde, pao çia'ya,8 eğitim kurumlarına, ekonomik ve askeri ku
ruluşlara sızmalıdırlar. Yaygın birleşik cephe çalışmasını geliştiııııeli, 
yani Merkezi Ordudaki ve çeşitli birliklerdeki askerler9 arasında dost
lar edinmelidirler. Bütün Guomindang bölgelerinde, teslimiyet teh
likesini alt etmek ve durumu iyiye dönüştürmek için. Partinin temel si
yaseti gene ilerici güçleri (Parti örgütleri ve kitle hareketleri) ge
liştirmek, ara güçleri (bunlar yedi kategoride toplanabilir: milli bur
juvazi. aydınlanmış eşraf, çeşitli birlikler, Guomindang içindeki ara 
kesimler. Merkezi Ordu içindeki ara kesimler, küçük burjuvazinin yu
karı tabakası ve küçük siyasi parti ve gruplar) kazanmak ve iflah ol
mazları tecrit etmektir? Aynı zamanda. yerel çapta ya da ülke çapında 
herhangi bir beklenmedik tehlikeye karşı tam anlamıyla hazırlıklı ol
malıyız. Guomindang bölgelerindeki Parti örgütlerimiz kesinlikle gizli 
tutulmalıdır. Güneydoğu Bürosunda10 ve bütün eyalet komiteleri. özel 
komiteler. il komiteleri ve kasaba komitelerinde (Parti sekreterlerinden 
aşçılara kadar) bütün personel büyük bir dikkatle tek tek gözden ge
çirilmeli, en ufak bir şekilde kuşku uyandıran bir kimsenin bu yönetim 
organlarında kalmasına izin verilmemelidir. Kadrolarımızın ko
runmasına büyük bir itina gösterilmeli ve açık ya da yan-açık bir gö
revde çalışan ve Guomindang tarafından tutuklanma ya da öldürülme 
tehlikesiyle karşı karşıya olanlar ya başka bir yere gönderilmeli ve ye
raltına geçmeli ya da orduya aktarılmalıdır. Japon işgali altındaki böl-

8 Pao çia, Guoıııindang gerici kliğinin en alı kademelerde faşist yönetimini sünlüııııek 
için uyguladığı bir yönetim sistemiydi. 
9 Çan Kayşek kliği. kendi silahlı kuvvetlerini Merkezi Onlu, öbür kliklere bağlı bir
likleri ise çeşiıli birlikler olarak adlandınyordu. Bu birliklere farklı davranıyor ve anlan 
Merkezi Ordu ile bir tuımyordu. 
10 Güneydoğu Bürosu, (Ciangsu. Çeciang, Anhuy, Ciangsi, Hupey ve Hunan Eyaleıleri 
dahil olmak üzere) 1938-194 1 döneminde, Çin Koıııiinisı Partisi Merkez Koıııiıesi adına 
Güneydoğu Çin 'deki çalışmalan yürüımekteydi. 

' 
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gelerde (Şaı1ghay, Nancing, Vuhu ya da Vusih ya da büyük-küçük 
herhaı1gi bir şehirde ve ayı1ı zamanda köylük bölgelerde) siyasetimiz 
esas olarak Guomindang bölgelerindeki siyasetin aynısıdır. 

7.  Bu laktik talimat, Merkez Komitesi Siyasi Bürosunun son top
la11tısında kararlaştırıldı. Güneydoğu Bürosuna bağlı yoldaşlar ve as
keri alt komisyon bu talimatı tartışmak, Parti örgütleriyle ordu için
deki bütün kadrolara aktaımak ve kararlılıkla uygulamakla yü
kümlüdürler. 

8.  Siang Yiı1g yoldaş bu talimatı Güney Anhuy'da, Cen Yi yoldaş 
ise Güney Ciangsu'da yaymakla yükümlüdürler. Talimatı tartışma ve 
yayma işi, bu telgraf alındıktan itibaren bir ay içinde tamamlanacaktır. 
Bütün bölgede, Merkez Komitesi çizgisine uygun olarak Parti ve ordu 
çalışmalarını düzenleme sorumluluğu tamamen Siang Ying yoldaşa 
aittir. Çalışmalarının sonuçlarını Merkez komitesine rapor edecektir. 
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SONUNA KADAR BİRLİK 

Tenımuz 1 940 

Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'nın patlak vermesinin üçüncü yıl
dönümü ile Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun on dokuzuncu yıl
dönümü, birkaç gün arayla birbirini izlemektedir. Bugün. direnişin yıl
dönümünü kutlarken biz komünistler sorumluluğumuzu daha da kuv
vetle duyuyoruz. Çin milletinin yaşaması için mücadele etmek, bütün 
Japonya'ya karşı parti ve gruplara ve bütün halka düşen bir so
rumluluktur. Ancak biz komünistlere düşen sorumluluk daha da ağır
dır. Partimiz Merkez Komitesi, şimdiki durumla ilgili olarak özü. so
nuna kadar direnme ve birlik için bir çağrı olan bir bildiri yayınladı. 
Bu bildirinin. dost parti ve ordular ve bütün millet tarafından onay
lanacağını umarız. Özellikle komünistler, bildirinin çizgisini bilinçli 
bir şekilde uygulamalıdırlar. 

Bütün komüı1istler. sadece sonuna kadar direnme sayesinde sonuna 
kadar birlik olabileceğini ve sadece sonuna kadar birlik sayesinde so
nuna kadar direnme olabileceğini kavramalıdırlar. Bu yüzden de ko
münistler hem direnme hem de birlik konusunda örnek olmalıdırlar. 
Muhalefetimiz sadece düşmaı1a. kararlı teslimiyetçilere ve anti
komünistlere karşı yöneltilmiştir, geri kalan herkesle içtenlikle bir
leşmeliyiz. Kararlı teslimiyetçiler ve aı1ti-komünistler her yerde sadece 
azıı1Iıktadırlar. Yerel hükümetlerden birini inceledim ve şunları gör
düm: 1 300 görevliden sadece 40 ya da 50 kadarı, yani yüzde 4'ten azı 
kesin anti-komünistlerdi; geri kalaı1 herkes ise birlik ve direnmeden 
yaı1aydı. Elbette bu teslimiyetçi lere ve a11ti-komünistlere hoşgörü gös
teremeyiz. çünkü bu 011lann direı1işi baltalamalarına ve birliği yık
malarına olanak tanımaktan başka bir şey olmaz. Teslimiyetçilere ka
r.ırlılıkla karşı koymalı ve keı1dimizi savunmak amacıyla. anti-
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komüı1ist unsurları11 saldırılarını kararlılıkla püskürtmeliyiz. Bunu 
yapmamak sağ oportünizm olur ve birliğe ve direnmeye zarar verir. 
Bununla birlikte siyasetimiz. teslimiyetçiliğe ve anti-komünizme ta
mamen batmamış olaı1larla birleşme siyaseti olmalıdır. Çünkü kimileri 
her iki tarafa da açıktır. kimileri baskı altında bu şekilde dav
ranmaktadır. kimileri ise geçici olarak yoldan çıkmışlardır. Sürekli bir 
birlik ve direnme için bütün bu insanları kazanmalıyız. Bunu yap
mamak <<sol>> oportü11izm olur ve bu da. birliğe ve direnmeye zarar ve
rir. Bülüı1 komünistler. Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe'yi kur
duğumuza gt>re şimdi de bunu sürdüı ıııemiz gerektiğini kav-

• • 

ramalıdırlar. Ulke çapıı1da buhranın derinleştiği ve dünyadaki du-
rumuı1 büyük bir değişikliğe uğradığı şu sırada. Çin milletini kur
taı ıııanıı1 ağır sorumluluğunu yüklenmeliyiz. Japon emperyalizmini 
yenmeli ve Çin'i bağımsız. özgür ve demokratik bir cumhuriyet olarak 
inşa etmeliyiz. Bunun için de. partili olsuı1 olmasın, mümküı1 olan en 
geniş sayıda insanı birleştirmeliyiz. Komünistler ilkesiz birleşik cep
helere giııııemelidirler. Bu nedenle, Komünist Partisi'ni yıpratma. kı
sıtlama. sınırlandırma ve ba.'ikı altına alma gibi bütün girişimlere ve 
Parti içinde sağ oportünizme karşı çıkmalıdırlar. Ama ayı1ı zamanda, 
komüı1istler. partinin birleşik cephe siyasetine uymamazlık etmemeli 
ve bu nedeı1le, Japonya'ya karşı direnmeye hala istekli olan herkesle 

• 

direnme ilkesi temelinde birleşmeli ve Parti içinde <<sol>> oportünizme 
karşı çıkmalıdırlar. 

Dolayısıyla. siyasi iktidar açısından , biz birleşik cephenin siyasi 
iktidar orgaı1lannı savuı1uyoruz. Biz, Komünist Partisi'nin ya da her
haı1gi bir partini11 tek parti diktatörlüğünden yana değiliz. Biz, bütün 
siyasi parti ve grupların. her kesimden halkıı1 ve bütün silahlı kuv
vetleri11 cırlak diktatörlüğünden. yani birleşik cephenin siyasi ik
tidarındaı1 yaı1ayız. Düşmanın cephe gerisi bölgesinde düşmanı ve 
oradaki kukla rejimleri imha ettikten so11ra Japonya'ya karşı siyasi ik
tidar orgaı1larını kurduğumuz 1-amaıı, Partimiz Merkez Komitesi ta
rafından sapıa11a11 <<üç üçte bir sistemi>>tli beı1imsemeliyiz. Böylece , 
bütün hükümet orgaı1lanı1da ya da halkı temsil eden orgaı1larda ko
münistler sru1dalyelcrin sadece üçte birine sahip olacaklar, geriye ka
lan üçte iki ise. öteki parti ya da grupların üyesi olsun olmasın, di-
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renmeden ve demokrasiden yana olanların elinde bulunacaktır. Tes
limiyetten yana ya da anti-komünist olmadığı sürece, herkes hükümet 
çalışmalarına katılabilir. Teslimiyetten yana ve anti-komünist ol
madığı sürece, her siyasi parti ya da grup, Japonya'ya karşı siyasi ik
tidar altında varlığını sürdürme ve faaliyetlerine devam etme hakkına 
sahip olacaktır. 

Silahlı kuvvetler sorununa gelince, Partimizin bildirisi, <<Parti ör
gütlerimizi herhangi bir dost ordu içinde yaymama>> kararına uymaya 
devam edeceğimizi açıkça ortaya koymuştur. Bu karara kesinlikle uy
mamış olan yerel Parti örgütleri, bu durumu derhal düzeltmelidirler. 
Sekizinci Yol Ordusu ya da Yeni Dördüncü Ordu'ya karşı silahlı ça
tışmaya girişmeyen bütün silahlı birliklere karşı dostça bir tutum ta
kınılmalıdır. <<Sürtüşme>> yaratmış olsalar bile, bundan vazgeçmiş olan 
birliklerle yeniden dostça ilişkiler kurulmalıdır. S ilahlı kuvvetler açı
sından birleşik cephe siyasetimiz budur. 

Maliye. ekonomi, kültür ya da eğitim sorunlarında olsun, karşı
casusluk sorununda olsun, başka konulardaki siyasetlerimize gelince, 
direnme uğruna. farklı sınıfların çıkarlarını doğru bir şekilde dü
zenleyerek birleşik cephe siyasetini izlemeli ve hem sağ, hem de <<SOi>> 
oportünizme karşı çıkmalıyız. 

Uluslararası alanda, emperyalist savaş dünya çapında ya
yılmaktadır ve bu emperyalist savaşın neden olduğu son derece vahim 
siyasi ve ekonomik buhranlar, birçok ülkede kaçınılmaz olarak dev
rimlerin patlak veııııesine yol açacaktır. Yeni bir savaşlar ve devrimler 
çağındayız. Bu emperyalist savaşın girdabına sürüklenmemiş olan 
Sovyetler Birliği. bütün ezilen halkları ve ezilen dünya milletlerini 
desteklemektedir. Bunlar, Çin'in Direnme Savaşı için elverişli et
kenlerdir. Ama aynı zamaı1da, teslimiyet tehlikesi geçmişe oranla çok 
daha ciddidir. Çünkü Güneydoğu Asya'ya saldırmaya hazırlanan Japon 
emperyalizmi, Çin'e yaptığı saldırılarını yoğunlaştırmaktadır ve kuş
kusuz bu. bazı bocalayan unsurların teslim olmasına neden olacaktır. 
Savaşın dördüncü yılı çok wr bir yıl olacaktır. Görevimiz, Japonya'ya 
karşı olan bütün güçleri birleştirmek, teslimiyetçilere karşı çıkmak, bü
tün güçlüklerin üstesinden gelmek ve ülke çapında direnişte ısrar et
mektir. Bu görevi yeriı1e getirmek için bütün komünistler dost parti ve 
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ordularla birleşmelidirler. Bütün Parti üyelerimizin, dost parti ve or
duların ve bütün halkın birleşik çabalan sonucu, teslimiyeti önlemeyi, 
güçlükleri alt etmeyi. Japon saldırganlarını ülkeden kovmayı ve kay
bedilen topraklarımızı geri almayı başaracağımıza olan inancımız tam
dır. Direnme Savaşı'mızın önünde gerçekten parlak bir gelecek vardır. 
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SİYASET ÜZERİNE* 

25 Aralık 1940 

Anti-komünist saldın dalgasının yükseldiği şu sırada benimsemiş 
olduğumuz siyaset belirleyici bir önem taşımaktadır. Oysa birçok kad
romuz, Partinin şu andaki siyasetinin, Toprak Devrimi sırasıı·.j:ıki si
yasetinden çok farklı olması gerektiğini kavrayamıyor. Partinin Ja
ponya'ya Karşı Direnme Savaşı dönemi boyunca birleşik cephe si
yasetini hiçbir koşul altında değiştirmeyeceği ve on yıllık Toprak Dev
rimi boyunca benimsenen siyasetlerin çoğunun bugün artık aynen be
nimsenemeyeceği anlaşılmalıdır. Özellikle Toprak Devrimi'nin son 
döneminde uygulanan birçok aşın sol siyaset, sadece bugünkü Di
renme Savaşı açısından tamamen geçersiz olmakla kalmadığı gibi, o 
dönemde bile yanlıştı çünkü bunlar iki temel noktayı, yani Çin dev
riminin yan-sömürge bir ülkedeki burjuva demokratik bir devrim ol
duğunu ve uzun süreli bir devrim olduğunu kavrayamamanın bir so
nucuydu. Örneğin. şu eğilimler vardı: Guomindang'ın beşinci 
<<kuşatma ve bastırma>> harekatı ve bizim karşı harekatımızın karşı
devrim ile devrim arasındaki belirleyici savaş olduğu tezi: (emeğe ve 
vcrgilcndiııııeye ilişkin aşırı sol siyasetlerle) kapitalist sınıfın ve (on
l�a verimsiz topraklan vererek) zengin köylülerin ekonomik yönden 
tasfiyesi. (hiç toprak veı·ıııemek yoluyla) toprak ağalarıııın fiziki ola
rak tasfiye edilmesi, aydınlara saldın, karşı-devrimcileriıı bas
tırılmasında <<SOi>> sapma, siyasi iktidar orgaıılarının komünistlerin te
keline alınması. halk eğitiminde komünizm üzerinde yoğuıılaşılması; 
(büyük şehirlere s.tldırmak ve gerilla savaşının rolüııü iııkiir etmek 
şeklindeki) aşırı sol askeri siyaıret; beyaz bölgelerdeki çalışmalarda 

• Bu Parti talimatı. Çin Kon1ünisı Partisi Merkez Komitesi adına Mao l.edung yoldaş ta
rafından yazılmıştı. 
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darbeci siyaset: Parti içinde ise disiplin önlemlerini kötüye kullanarak 
yoldaşlara saldırıda bulunmak siyaseti. Bu aş•: ı sol siyasetler, <<sol>> 
oportünizmin, ya da Birinci Büyük Devrim'in son döneminde Cen Du
siu'nun sağ oportünizmiııin karşıtı olan bir hatanın belirtileriydi. Bi
rinci Büyük Devrim'in son döneminde hep ittifak vardı, mücadele 
yoktu: Toprak Devrimi'nin son döneminde ise hep mücadele vardı ve 
(köylülüğün temel kesimleri dışında) ittifak yoktu. Bunlar iki aşın si
ya..etin çarpıcı örnekleriydi. Her iki aşın siyaset de Partiye ve devrime 
büyük kayıplar verdirdi. 

Bugün Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe siyasetimiz. ne hep 
ittifak. hiç mücadele yok, ne de hep mücadele, hiç ittifak yok si
yasetidir; ittifak ile mücadeleyi birleştirir. Bu özel olarak şu anlama 
gelir: 

l )  Direnmeden yana olan herkes, yani Japonya'ya karşı olan bütün 
işçiler, köylüler. askerler. öğreııciler. aydınlar ve işadamları, Ja
ponya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe'de birleşmelidir. 

2) Birleşik cephe içindeki siyasetimiz. bağımsızlık ve inisiyatif si
yaseti olmalıdır, yani birlik de bağımsızlık da gereklidir. 

3) Askeri strateji koııusunda siyasetimiz, birleştirilmiş bir strateji 
çerçevesi içinde bağımsız bir şekilde ve inisiyatif kendi elimizde ol
mak üzere yürütülen gerilla savaşıdır. gerilla savaşı esastır. Ama ko
şullar elverdiği zaman hiçbir hareketli savaş fırsatı kaçırılmamalıdır. 

4) İflah olmaz anti-komüııistlerle mücadele siyasetimiz. çe
lişmelerden yararlanmak. çoğunluğu kendi saflarımıza kazanmak, 
azınlığa karşı çıkmak ve düşmanlarımızı teker teker ezmek ve haklı 
bir ze�in üzerinde. faydalı ve ilıtiyatlı mücadele etmektir. 

5) Düşman işgali altındaki bölgelerde ve Guomindang böl
gelerinde siyasetimiz. bir yandan birleşik cepheyi mümkün olduğu ka
dar geliştiı ıııek, bir yandan da yeraltında çalışan iyi seçilmiş kadrolara 

• •  

sahip olmaktır. Orgütlenme ve mücadele ıar1.larıııa ilişkin siyasetimiz, 
uzun süreli yeraltı çalışması yapacak, iyi seçilmiş kadrolara sahip ol
mak. güç toplamak ve fırsat kollamaktır. 

• • 

6) Ulke içindeki çeşitli sınıtlanıı mevzileııişi konusuııdaki temel si-
yasetimiz. ilerici güçleri geliştiııııek. ara güçleri kazanmak. anti
kc>müııisı iflah olmaz güçleri ise tecrit etmektir. 
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7) Anti-komüııist iflah olmazlar konusundaki siyasetimiz, Ja
ponya'ya karşı direnmeden yana oldukları sürece onlarla birleşmek, 
Komünist Partisine karşı çıkmakta kararlı oldukları sürece onları tecrit 
etmek şeklindeki ikili devrimci siyasettir. Aynca, iflah olmazların Ja
ponya'ya karşı direnme konusunda ikili bir nitelikleri vardır; bizim si
ya'ietimiz de direnmeden yana oldukları sürece onlarla birleşmek, yal
paladıkları sürece, örneğin Japon saldırganlarıyla el altından an
laştıkları, Vang Cingvey'e ve öteki hainlere karşı çıkmaya isteksizlik 
gösterdikleri zaman onlarla mücadele etmek, onları tecrit etmektir. 
Onların Komünist Partisine muhalefetleri ikili bir nitelik taşıdığından, 
bizim siyasetimiz de ikili bir karakter taşımalıdır: Guomindang
komünist işbirliğini tamamen yıkmak istemedikleri sürece, onlarla it
tifak; ama zorbalık ettikleri, P...ırtimize ve halka karşı silahlı saldırılara 
giriştikleri sürece onlarla mücadele etmek ve onları tecrit etmek. İkili 
bir nitelik taşıyan bu gibi kimseler ile hainler ve Japoııya yanlısı un
surlar arasında ayrım yaparız. 

8) Hainler ve Japonya yanlısı unsurlar arasında bile. ikili niteliğe 
sahip kimseler vardır. Bizim onlara karşı aynı şekilde ikili bir dev
rimci siyaset izlememiz gerekir. Böyleleri, Japonlardan yana oldukları 
sürece siyasetimiz onlarla mücadele etmek ve onları tecrit etmektir. 
Yalpaladıkları sürece siyasetimiz, böylelerini kendimize ya
kınlaştırmak ve onları kazanmaktır. Biz, bu gibi kararsız unsurlarla. 
Vang Cingvey. Vang Yitang 1 ve Şi Yusan2 gibi yeminli hainler ara
sında ayrım yaparız. 

9) Direnmeye karşı olan Japon yanlısı büyük toprak ağaları ve bü
yük burjuvazi ile direnmeden yana olan İngiliz ve Amerikan yanlısı 
büyük toprak ağalan ve büyük burjuvazi arasında ayrım yapılmalıdır. 
Aynı şekilde. direnmeden yana olaıı. fakat yalpalayan. birlikten yana 

1 .  Vang Yiıang. Kuzeyli savaş ağalan zamanında büyük bir bürokraı ve Jaı:x>n yanlısı 
bir haindi. Enıekli olmasına karşın. 1935 Kuzey Çin Olayından sonra Çan Kayşek ıa
rafından Guonıindang hükümcıinde göreve çağrıldı. 1938"d\: Kuzey Çin"dc- bir Japon 
kuklası olarak hiznıeı g.ördü ve gösıemıelik Ku1.ey Çin Siyasi Konseyi'ııin Başkanlığına 
geıirildi. 
2. Şi Yusan. sık sık saf değişıiren bir Guomindang savaş ağasıydı. Direnme S:ıvaşı'nın 
başlanıasından sonra Guonıindang Onuncu Ordular Grubu'nun başk(>nıuıanı oldu: Gü
ney Helıey'de Jaı:xm silahlı kuvveıleriyle işbirliği ederek Sekizinci Yol Ordusu'na sal
dıııııakıan; Japonya'ya karşı demokraıik siyasi ikıidar organlannı yok etmeklen ve ko
nıünisılerle ilericileri kalletrneklen başka hiçbir şey yapnıadı. 

45 1 



olup da anti-komünist olan kararsız büyük toprak ağalan ve büyük 
burjuvazi ile ikili nitelikleri daha az belirgin olan milli burjuvazi, orta 
ve küçük toprak ağalan ve aydınlanmış eşraf arasında aynın ya
pılmalıdır. Biz siyasetimizi bu ayrımlar üzerine inşa ederiz. Yukarıda 
sözü edilen farklı siyasetlerin hepsi de sınıf ilişkilerindeki bu ay
rımlardan doğar. 

10) Biz, emperyalizmi de aynı şekilde ele alınz. Komünist Partisi 
her türlü emperyalizme karşıdır, ama biz şimdi Çin'e saldırmakta olan 
Japon emperyalizmi ile şu anda Çin'e saldıııııayan emperyalist dev
letler arasında; Japonya'nın müttefıkleri olup <<Mançukuo>>yu tanımış 
olan Alman ve İtalyan emperyalizmi ile Japonya'ya karşı olan İngiliz 
ve Amerikan emperyalizmi arasında; Uzakdoğu'da bir Münih siyaseti 
izleyen ve Çin'in Japonya'ya karşı direnişini baltalayan dünün ln
giltere'si ve Birleşik Amerika'sı ile. bu siyaseti terk etmiş ve şu anda 
Çiı1'in direnmesinden yana olan bugüı1ün lngiltere'si ve Birleşik Ame
rikası arasında aynın yapanz. Bizim taktiğimize tek bir ilke yol gös
terir: Çelişmelerden yararlanmak, çoğunluğu kazanmak, azınlığa karşı 
çıkmak ve düşmanlanmızı teker teker ezmek. Dış siyasetimiz Gu
omindang'ın siyasetinden farklıdır. Guomindang'ın iddiasına göre <<tek 
bir düşman vardır, geri kalanların hepsi dosttur>>. Japonya dışında her
kese eşit davranıyoııııuş gibi görünür; oysa gerçekte İngiliz ve Ame
rikan yanlısıdır. Biz ise, önce Sovyetler Birliği ile kapitalist ülkeler 
arasında; ikincisi, İngiltere ve Birleşik Amerika ile Almanya ve İtalya • 

arasında; üçüncü. İngiltere ve Birleşik Amerika halktan ile onlanı1 
emperyalist hükümetleri arasında ve dördüncüsü, lngiltere ve Birleşik 
Amerika'nın Uzakdoğu Münih'i dönemi sırasında izledikleri siyaset ile 
bugünkü siyasetleri arasında belli bazı ayrımlar yapmalıyız. Biz si
ya'ietimizi bu ayrımlar üzerine inşa ederiz. Guomindaı1g'ın çizgisinin 
tam tersine bizim temel çizgimiz, mümkün olan her türlü dış yar
dımdan yararlaı1mak. savaşı bağımsız bir şekilde sürdürmek ve kendi 
gücümüze dayanmak ilkesini esas almak temeliı1de mümkün olan her 
türlü dış yardımdan yararlanmaktır; yoksa Guomindang'ın yaptığı gi
bi, tamamen dış yardıma bel bağlayarak ve şu ya da bu emperyalist 
bloka yaslanarak bu ilkeden vazgeçmek değil! 

Birçok Parti kadromuzun taktikleri konusundaki tek yanlı gö
rüşlerini ve bunun so11ucu olarak <<SOi>> ve sağ arasında yal-
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palamalannı düzeltmek için, Parti siyasetinde geçmişte ve bugün mey
dana gelen değişme ve gelişmelere ilişkin çok �<önlü ve bütünsel bir 
kavrayış edinmelerinde onlara yardımcı olmalıyız. Aşın sol bakış açısı 
karışıklık yaratmaktadır ve bu hala, Parti içindeki esas tehlikedir. Gu
omindang'ın anti-komünist siyasetinin yol açtığı ciddi durumu hafife 
aldıktan için Guomindang bölgelerinde uzun süreli yeraltı çalışması 
yapacak iyi seçilmiş kadrolara sahip olma, güç toplama ve fırsat kol
lama siyasetini ciddi olarak uygulayamayan pek çok kimse vardır. Ay
nı zamanda sorunları aşın derecede ba'iitleştirdikleri ve Gu
omindang'ın tümünü iflah olmaz kabul ettikleri ve bu yüzden de ne ya
pacağını bilemez durumda olduktan için, birleşik cepheyi genişletme 
siyasetini uygulamayan pek çokları da var. Japon işgalindeki böl
gelerde de benzeri bir durum söz konusudur. 

Guomindang bölgeleri ile Japonya'ya karşı üs bölgelerinde bir za
manlar ciddi şekilde hakim olmuş bulunan sağcı görüşlerin şimdi esas 
olarak üstesinden gelinmiştir. Bu görüşleri taşıyan kimseler mü
cadeleyi bir yana bırakıp ittifaka ağırlık verirler ve Guomindang'ın Ja
ponya'ya karşı direnme eğilimini abartırlardı. Bu yüzden de Gu
omindang ile Komünist Partisi arasındaki ilke farklılığını gözden ka
çırdılar, birleşik cephe içinde bağımsızhk ve inisiyatif siyasetini red
dettiler. büyük toprak ağalarına, büyük burjuvaziye ve Guomindang'a 
taviz verdiler. Japonya'ya karşı olan devrimci güçleri cesaretle ge
nişletecek. Guomindang'ın Komünist Partisine karşı çıkma ve onu kı
sıtlama siyasetine karşı kararlılıkla mücadele edecek yerde, kollarını 
kavuşturup oturdular. Yalnız 1939 kışından bu yana Guomindang'ın 

• 
tezgahladığı anti-komünist <<Sürtüşme>>nin ve �im kendimizi sa-
vunmak için verdigimiz mücadelelerin sonucunda birçok yerde aşın 
sol bir eğilim ortaya çıkmış bulunuyor. Bu eğilim bir dereceye kadar 
giderilmiş olmakla birlikte, tamamen düzeltilmiş değildir ve hala bir
çok yerde uygulanan somut siyasetlerde ifadesini .bulmaktadır. Bu ne
denle, somut siyasetlerimizi incelemek ve tanımlamak şimdi bizim 
için zorunlu hale gelmiştir. 

Merkez Komitesi zaten somut siyasetlere ilişkin bir dizi talimat ya
yınlamış olduğuna göre, biz, sadece birkaç noktayı özetlemekle ye
tineceğiz. 
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Siyasi iktidaı· oı·gaıılaı·ı. 
komünistlerin sandalyelerin yalnızca üçte birine sahip oldukları ve 

komünistler dışında birçok kişinin katılmasının sağlandıgı siyasi ik
tidar organlarındaki <<üç üçte bir sistemi>> kararlılıkla uygulanmalıdır. 
Japonya'ya karşı demokratik siyasi iktidarı daha yeni yeni kuııııaya 
başladığımız Kuzey Ciangsu gibi bölgelerde. Komünistlerin oranı üçte 
birden de az olabilir. Küçük burjuvazinin, milli burjuvazinin ve Ko
münist Partisine fiilen karşı çıkmayan aydınlanmış eşrafın tem
silcileriı1in gerek hükümete. gerekse temsili halk organlarına ka
tılmaları sağlanmalıdır. Komünist Partisine karşı çıkmayan Gu
omindang üyelerinin de katılmasına izin verilmelidir. Hatta sağ ka
nattan az sayıda kimsenin temsili halk organlarına katılmasına da izin 
verilebilir. Partimiz, her şeyi tekeline almaktan kesinlikle ka
çınmalıdır. Biz, büyük komprador burjuvazinin ve büyük toprak ağası 
sınıfının diktatörlüğünü. onun yerine Komünist Partisi'nin tek parti 
diktatörlüğünü geçit ıııek için yıkmıyoruz. 

işçi siyaseti. 
Japonya'ya karşı savaşta işçilerin coşkunluğunun tamamen ha

rekete geçirilebilmesi için. onların yaşama koşullarını düzeltmek ge
rekir. Ama. aşın solculuğa düşmemeye dikkat edelim: ücretlerde aşın 
artışlar ya da çalışma saatlerinde aşırı azaltmalar yapılmamalıdır . .  Bu
günkü koşullarda Çin'de sekiz saatlik işgünü ülke çapın� uy
gulanamaz. 8azı üretim dallarında ise on saatlik işgününe hfila izin 
veııııek gerekir. Diğer üretim dallarında işgününün süresi duruma göre 
belirle11melidir. Emek ile seııııaye arasında bir sözleşme yapıldığında 
işçiler. çalışma disipliı1iı1e uymalı ve kapitalistlerin bir miktar kar et
meleriı1e izin verilmelidir. Yoksa fabrikalar kapanır ve bunun da ne 
savaşa. ne de işçilere bir yaran dokunur. Özellikle köylük bölgelerde 
işçilerin yaşama koşulları ve ücretleri çok yükseltilmemelidir. Bu. 
köylülerin hoşııutsuzluğuna yol açar. işçiler arasında işsizlik yaratır ve 
üretimi11 düşnıesiyle soı1uçla11ır. 

Topı·ak si)·aseti. 
Parti üyeleriı1e ve köylülere, toprak devrimini bütüı1üyle uy-
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gulayacak bir zamanda bulunmadığımız ve Toprak Devrimi sırasında 
alınan birtakım önlemlerin bugün uygulanamayacağı anlatılmalıdır. 
Bir yandan. bugünkü siyasetimiz toprak ağalarının kira ve faizleri dü
şüı ıııelerini öngöııııelidir, çünkü bu Japonya'ya karşı direnme için te
mel köylü kitlelerinin coşkunluğunu harekete geçiııııeye hizmet eder. 
Bununla birlikte bu indirimler çok büyük olmamalıdır. Genel olarak 
toprak kirası yüzde 25 indirilmelidir ve kitleler daha fazla indirim is
teğiı1de bulunurlarsa, kiracı çiftçi, ürünün yüzde 60 ya da 70 kadarını 
elinde tutabilir, ama daha fazlasını değil. Borç faizlerindeki indirim, 
kredi alışverişini olanaksız kılacak kadar büyük olmamalıdır. Öbür 
yandan da siyasetimiz, köylülerin kİr'd ve faizleri ödemesini. toprak 
ağalarının toprak mülkiyetini ve diğer mülklerini ellerinde tut
mamalarını öngöı ıııelidir. Faiz, köylülerin borç almalarını olanaksız 
kılacak kadar düşük olmamalı. aynı zamanda eski hesaplar tasfiye edi
lirken. köylülerin ipotekli topraklarını hiç para ödemeden geri al
malarına da olanak tanınmamalıdır. 

Vergi siyaseti. 
Vergiler gelire göre al111malıdır. Çok yoksul olduğu için vergiden 

bağışık tutulacak alanlar dışında. geliri olan herkes devlete vergi öde
yecektir. Bu da. yükün tümüyle toprak ağaları ile kapitalistlerin sırtına 
yüklenmeyip. işçiler ve köylüler dahil olmak üzere nüfusun yüzde 
80'inden fazlası t;ırafından paylaşılması anlamına gelir. Ordunun gi
derlerini karşılamak amacıyla kişileri tutuklamak ve onları para ce
zasına çarptıııııak yasaklanmalıdır. Yeni ve daha elverişli bir sistem 
geliştirinceye kadar. uygun değişiklikler yaparak bugünkü Gu
omindang vergi sistemini kullanabiliriz. 

Casuslaı·a kaı·şı siyaset. 
Belgeleı1miş hainleri ve anti komünistleri sert bir şekilde bas

tıı ıııalıyız. aksi halde Japohya'ya karşı devrimci güçleri koruyamayız. 
Ama öldünne yoluna çok başvurmamalı. haksız yere hiç kimse suç
lanmamalıdır. Gericiler içiııdeki bocalaya11 uı1surlara ve gönülsüz iz
leyicilere hoşgörülü davranılmalıdır. Suçluları yargılamada dayak ce
zası kaldırılmalıdır: itiraflara değil, maddi kanıtlara öı1em verilmelidir. 
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J�ı:ıoı1.lardan, kukla ya da anti-komünist birliklerden alınan esirlere 
kar'ı siyasetimiz, kitlelerin büyük nefretini uyandıııııış ve ölüm ce
ı.asın�ı çarptırılması gereken, ölüm cezalan daha üst makamlar ta
, · .ıf:ıı��· ,·ı ıjnanmış olanlar dışında, hepsini salıveı ıııektir. Esirler ara
:.ıııdakı. gerici kuvvetlere katılmak. zorunda bırakılmış ama devrime az 
ç<ıl yakınlık duyan çok sayıda kimse ordumuzda çalışmak. üzere saf
larrnıza kazanılmalıdır. Geri kalanlar serbest bırakılmalı ve bizimle 
gene savaşır ve esir düşerlerse, gene serbest bırakılmalıdırlar. Onlara 

• 

hakaret etmemeli, kişisel eşyalarına el koymamalı, onları nedamet ge-
tinneye zorlamalıyız. Onlara hiç ayrım gözetmeden içtenlikle ve dost
ça davranmalıyız. Ne kadar gerici olurlarsa olsunlar, onlara karşı si
yasetimi:-: bu olmalıdır. Bu, bir avuç iflah olmaz gericiyi tecrit etmek 
için çok :.tkili bir yoldur. Döneklere gelince, alçakça suçlar işlemiş 
ola�lar dışında, anti-komünist faaliyetlerine son veııııeleri kaydıyla, 
onlara her şeye yeniden başlamaları için fırsat verilmelidir. Eğer dev
rime yeniden katılmak isterlerse anlan kabul edebiliriz. ama yeniden 
Partiye alınmamalıdırlar. Sıradan Guomindang istihbarat ajanları ile 
Japon casuslart ve Çiı1li lıaiı1ler bir tutulmamalı ,  bunlar arasında ayrım 
yapılmalı , .. e buna uygı.ir. bir ıutum alınmalıdır. Her resmi ya da gayri 
resmi kuruluşun tutuklama yapabildiği karışık duruma son ve
rilmelidir. Savaşın yararına devrimci düzeni kurmak içiı1, savaş ha
lindeki ordu birlikleri dışında, yalnızca devleti11 yargı ya da kamu gü
venliği makamlarıı1ın tutukıama yetkisine sahip olmaları sağ
lanmalıdır. 

Halkııı hcıklaı·ı . 
Dire11me Savaşı'ı1a karşı çıkmayan bütün toprak ağaları ve ka

pitalisılerin işçiler ve köylJlerle ay11ı kişi ve mülkiyet, seçme ve se
çilme haklarına; ve aynı söz, toplanma. demek kuııııa, siyasi düşünce 
ve dini inanç özgürlüğüne sahip olacakları belirtilmelidir. Hükümet 
yalnızca sabotajcılara ve üs bölgelerimizde isyan düzenleyeı1lere karşı 
öı1lem almalı, öbürleri11i korumalı ve bunları rahatsız etmemelidir. 

Ekoıı.:>nı.'.i( si ya set; 
Sanayi \'e tarımı etki11 bir şekilde geliştiııııeli, mal -dolaşımı11ı ko-
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laylaştuıııalıyız. Kapitclistlerin Japonya'ya karşı üs bölgelerimize gel
meleri ve diledikleri takdirde buralarda işletmeler açmaları teşvik edil
melidir. Özel işletmeler teşvik edilmeli ve devlet işletmeleri eko
nominiıı sadece bir kesimi olarak görülmelidir. Bütün bunların amacı, 
kendi kendine yeterli bir hale gelmektir. Hiçbir yararlı işletmeye zarar 
vermemeye dikkat edilmelidir. Fiyat ve para siyasetlerimiz, tarımı, sa
nayiyi ve ticareti genişletme temel çizgimize uygun olmalı, bu çizgiye 
aykırı düşmemelidir. Üs bölgelerimizi uzun süre yaşatabilmemiz açı
sından temel etken, ekonominin kaba ve gelişigüzel değil, tutarlı ve ti
tiz bir şekilde örgütlenmesi yoluyla kendine yeterli hale gelmektir. 

Kültür ve egitim siyaseti. 
Bu siyaset, savaş için gerekli bilgi ve yeteneklerin ve halk kitleleri 

arasında milli gurur duygusunun geliştirilmesi ve yayılması üzerinde 
yoğunlaştırılmalıdır. Burjuva liberal eğitimciler, edebiyatçılar, ga
zeteciler, bilim adamları ve teknik uzmanların üs bölgelerimize gel
melerine. okulları, gazeteleri yönetmede ve diğer işlerde bizimle be
raber çalışmalarına izin verilmelidir. Japonya'ya karşı direnmeye is
tekli olan bütün aydınlan ve öğrencileri okullarımıza kabul etmeli, on
ları kısa süreli eğitimden geçiııııeli ve sonra da orduda, yönetimde ve 
kitle örgütlerinde çalışmak üzere görevlendiııııeliyiz. Onları cesaretle 
aramıza almalı, görevlendiııııeli ve teşvik etmeliyiz. Gericilerin ara
mıza sızmasından çok fazla korkmamalı ya da bu konuda gereğinden 
fazla ihtiyat göstermemeliyiz. Kaçınılmaz olarak bu tür bazı unsurlar 
içimize sızacaktır, ama eğitim ve çalışma sırasında bunları ayıklamak 
içiıı vaktimiz olacaktır. Bütün üs bölgeleri matbaalar kurmalı, kitap ve 
gazeteler yayımlamalı ve dağıtım kurumlan örgütlemelidir. Mümkün 
olduğu kadar her üs bölgesi, aynı zamanda, kadroların yetiştirilmesi 
için büyük okullar kurmalıdır. Bu okullar ne kadar büyük olursa, o ka
dar iyidir. 

Askeı·I siyaset. 
Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordu olabildiğince ge

nişletilmelidir; çünkü bu ordular, Çin halkının direnme savaşını sür
dürmede en çok güveneceği silahlı kuvvetlerdir. Bize saldırılmadıkça 
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Guomindang birliklerine asla saldıııııama ve onlarla dostluk kuııııak 
için elimizden geleni yapma siyasetimizi sürdüııııeliyiz. Ordumuzun 
inşasına yardımcı olması açısından, ister Guomiı1dang üyesi olsunlar, 
ister hiçbir partiye bağlı olmasınlar. bize yakınlık duyan subayların 
Sekizinci Yol Ordusu'na ve Yeni Dördüncü Ordu'ya katılmalarını sağ
lamak için hiçbir çabayı esirgememeliyiz. Komünistlerin. sadece sa
yısal üstünlüklerinden dolayı ordulanmızdaki her şeye hakim olmaları 
durumunu değiştirmek için artık önlem almanın zamanı gelmiştir. 
Kuşkusuz. <<üç üçte bir sistemi>> esas kuvvetlerimizdt uy
gulanmamalıdır, ancak ordunun önderl iği Partinin eliı1de bulunduğu 
sürece (bu mutlak ve çiğnenmemesi gereken bir zorunluluktur), çok 
sayıda sempatizanı. ordumuzun askeri ve teknik bölümlerinin inşası 
çalışmalarına katmaktan çekinmemeliyiz. Partimizin ve ordumuzun 
ideolojik ve örgütsel temelleri şimdi sağlam bir şekilde atılmış ol
duğuna göre. çok sayıda sempatizanın (elbette sabotörler değil) or
duya alınmasında hiçbir tehlike olmadığı gibi, aslında bu bizim vaz
geçemeyeceğimiz bir siya.<;ettir. çünkü bunu uygulamadığımız tak
dirde bütün ülkenin sempatisini kazanmak ve devrimci güçleri ge
nişletmek mümkün olmayacaktır. 

Birleşik cepheye ilişkiı1 bütü11 bu taktik ilkeler ve bun_lara uygun 
olarak hazırlanmış somut siyasetler. bütüı1 Parti tarafından kararlı bir 
şekilde uygulaı1malıdır. Japon istilacılarının Çin'e saldırılarını yo
ğuııl:ıştırdıkları ve büyük topr.ık ağaları ile büyük burjuvazinin zor
balık siya.-;eti izledikleri. Komünist Partisiı1e ve halka karşı silahlı sal
dırılarda buluı1dukları bir 1.amanda yukarıda özetlenen taktik ilkelerin 
ve somut siyasetlerin uygulanması. Dire11me Savaşı'ı1ı sürdürmenin. 
birleşik cepl1eyi geı1işletmeniı1. bütün halkın sempatisini kazaı1maı1ın 
ve durumu iyiye dönüştürmenin tek yoludur. Ama. hataları dü
zeltirkeı1 adım adım ilerlemeli. kadrolar içinde hoşnutsuzluğa. kitleler 
arasında kuşkuya. topr.ık ağalarının karşı-saldırılarına ya da is
tenmeyecek başka gelişmelere yol açacak şekilde aceleci dav
raı1mamalıyız. 
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GÜNEY ANHUY OLAYINA iLiŞKiN EMiR VE BiLDiRi 

Ocak 1941 

ÇIN KOMÜNiST PARTiSi MERKEZ KOMiTESi 

DEVRiMCi ASKERi KOMlSYO EMRi 

Yenaıı, 20 Ocak 1941 

Milli Devrimci Ordunun Yeni Dördüncü Ordusu, Direnme Sa
vaşı'ndaki üstün hizmetleri dolayısıyla ülke içinde ve dışında ün ka
zanmıştır. Komutan Yeh Ting, orduyu düşmana karşı yönetmekte. par
lak bir sicile sahiptir. Öyle olduğu halde geçenlerde bu ordu. emirler 
uyarınca kuzeye doğru hareket halindeyken Japon yanlısı kliğin haince 
saldırısına uğramış. savaşta yarJlanan ve bitkin düşen komutan Yeh 
hapse atılmıştır. Ordunun 1 .  Müfreze Komutanı Cen Yi'nin ve Ordu 
Genelkuııı1ay Başkanı Ceng Yüı1yi'ı1in telgrafları vasıtasıyla Güney 
Anhuy Olayının bütün gelişmelerinden haberdar olan komisyon. duy
duğu büyük öfkeyi ve yoldaşlarımız konusundaki derin kaygısını be
lirtir. Komisyon. Japon yaı1lısı kliğin Direnme Savaşı'nı baltalayarak, 
halkın silahlı kuvvetleriııe saldırarak ve iç savaşı başlatarak işlediği 
caniyane suçun hesabını sormak üzere aldığı önlemlerin yanı sıra. bu 
emir ile, Cen Yi'yi Milli Devrimci Ordu'nun Yeni Dördüncü Or
dusu'nun Komutan Vekilliğine. Cang Yünyi'yi Komutan Yar
dımcılığıı1a, Lay Çuaı1cu'yu Kurmay Başkanlığına, Deng Zuhuy'u Si
yasi Daire Başkanlığıı1a atamıştır. Komutan Vekili Cen Yi ile çalışma 
arkadaşlarına, bu emirle. çabalarını orduyu güçlendiııııe. safları için
deki birliği sağlamlaştırma, halkla iyi ilişkiler kurma, Üç Halk llkesi'ni 
uygulama, Dr. Sun Yatsen'in Vasiyetine bağlı kalma. halkımızın ve ül-
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kemizin savunulması mücadelesinde Japonya'ya Karşı Milli Birleşik 
Cephe'yi sağlamlaştırıp genişletme, Direnme Savaşı'nı sonuna kadar 
gölüııııe ve Japon yanlısı kliğin saldırılarına karşı hazırlıklı olma ko
nusunda yoğunlaştıı ıııalan bildirilir. 
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ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ MERKEZ KOMİTESİ 
DEVRİMCİ ASKERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜNÜN 
YENİ ÇİN HABER AJANSI MUHABİRİNE DEMECİ 

22 Ocak 1941 

Son anti-komünist Güney Anhuy Olayının hazırlığı uzun süredir 
yapılmaktaydı .  Ş imdiki gelişmeler, ülke çapında son derece tehlikeli 
bir dönemin açılmasından başka bir şey değildir. Almanya ve İtalya ile 
üçlü ittifaklannın 1 kurulmasından bu yana Japon saldırganları, Çin
Japon savaşına çabuk bir çözüm bulmak için Çin içinde değişiklikler 
tezgahlama yolundaki çabalarını bir kat daha artuıııışlardır. Amaçlan. 
Japonya'ya karşı hareketi bastu·ıııada bizzat Çinlileri kullanmak ve Ja
poııya'nın güneye doğru ilerlemesini gerçekleştiııııek için cephe ge
risini sağlama almaktır. Böylece Japonya, Hitler'in lngiltere'ye ta
arruzu ile uyum halindeki güııeye doğru ilerlemesinde serbest ka
lacaktır. Japon yanlısı kliğin elebaşlarından önemli bir kısmı Gu
omindang'ın Parti. hükümet ve ordu örgütleri içinde uzun zamandan 
beri mevzileıımişlerdir ve gece gündüz ajitasyoıı yapmaktadırlar. Ter
tipleriııin hazırlığı geçen yılın soıılannda tamamlaıımıştı. Güney An
huy'da Yeııi Dördüncü Ordu birliklerine karşı saldın ve gerici 17 Ocak 
Emri2 bu tertibin ilk açık işaretleridir. En vahiin ııitelikteki olaylar 
şimdi birbiri ardına saliııeye konacaktır. Japon saldırganları ile Japoıı 
yaıılısı kliğin tertibini·, ayrıntıları şuıılardır: 

l )  Kainuoyuııu harcı.ete geçiı ıııek için. Ho Yiııgçiıı ve Bay Çuııg
si'nin imzalarırıı !aşıy:!•ı ve tu De. Peng Dchuay. Ye Ting ve Siaııg 

1 .  Üçlü ittifak ile Almanya. İtalya ve Japonya arasında 27 Eylül 1940'ta Berlin'de in1-
zalanan üçlü anlaşn1a kastcd'liyor. 
2. Yeni Dördüı>cü Ordu'nun '1ağıt ıln1ası yolundaki karşı-'1evrin1ci 17 Ocak En1ri. Milli 
Hükün1eı Askeri Konseyi adın.� Çan Kayşek tarafından yayınlann11şlL 
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Ying'e çekilmiş 19 Ekim ve 8 Aralık tarihli iki telgrafı3 yayınlamak. 
2) iç savaşı baltalama hazırlığı olarak, askeri disipline ve askeri 

emirlere uymanın önemi konusunda bir basın kampanyası açmak. 
3) Güney Anhuy'daki Yeni Dördüncü Ordu birliklerini imha et

mek. 
4) Yeni Dördüncü Ordu'ı1un <<İsyan etmiş>> olduğunu ilan ve resmi 

sıfatını iptal etmek. 
5) Peng Suehfeng, Çang Yünyi ve Li Siennien komutasındaki Yeni 

Dördüncü Ordu'ya saldıııııak ve bu başarıya ulaştığı takdirde Şandung 
ve Kuzey Ciangsu'daki Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordu 
birliklerine, Japon birlikleriyle yakın işbirliği halinde, daha fazla sal
dınlarda bulunmak amacıyla, Tang Enbo, Li Pinsien, Vang Çunglien 
ve Han Deçin'i Ordu Çin'deki çeşitli yol ordularının <<komünistleri 
bastuıııa>> komutanları olarak atamak. 

Bu adım şimdi atılmaktadır. 
6) Sekizinci Yol Ordusunu <<İsyan etmiş>> ilan etmek, onun resmi 

sıfatını iptal etmek ve Cu De ile Peng Dehuay'ın tutuklanmasını em
retmek için bir bahane bulmak. Bu adım şu anda hazırlanmaktadır. 

7) Çunking, Sian ve Guyl in'de Sekizinci Yol Ordusu'nun irtibat 
bürolarını kapatmak, Çu Enlay, Ye Cienying, Dung Bivu ve Deng 
Yingçao'yu tutuklamak. 

Bu girişim, Guylin'deki irtibat bürosunun kapatılmasıyla başlamış 
bulunmaktadır. 

8) Yeni Çiıı Gazetesi'ni kapatmak. 
9) Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Bölgesine saldırılarda bulunmak ve 

Yenan'ı ele geçiı ıııek. 
10) Japonya'ya karşı direnmekten yana olan önde gelen kişileri 

3. Bu iki ünlü telgraf 1940 sonlarında. Çan Kayşek tarafından ikinci anıi -kontünisı sal
dırıya giriştiğinde çekiln1iş ve Guontindang hükümeti Askeri Konseyinin Genelkuııııay 
Başkanı Ho Yingçin ile Başkan Yardıırıcısı Bay Çungsi tarafından imzalanmıştı. 19 
Ekim telgrafı. düşntan işgali alı ındaki bölgelerde savaşmakta olan Sekizinci Yol Ordusu 
ile Yeni Dördüncü Ordu"ya karşı alçakça iftiralarla doluydu ve Japonlara karşı Sarı Ir
ma.k'ın güneyinde harekat halinde <>lan birliklerin belli bir tarihe kadar kuzeye kay
dırılntası emrediliyordu. Silahlı direnme için birlik açısından Cu De. Peng Dehuay. Ye 
Ting ve Siang Ying yoldaşlar 9 Kasınt'daki ortak cevaplarında Güney Anhuy'daki bir
liklerini kuzeye kaydımtaya razı oldular. aynı zamanda da ifıir.ıları yalanladılar. Ho 
Yingçin ve Bay Çungsi tarafından iı111.alanan ve 9 Kasım telgrafına cevap oluşturan 8 
Aralık telgrafı. kantU<>yunun k<>ntünisıler aleyhine döndüıülntcsi yolundaki bir başka gi
rişimdir. 
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toplu halde tutuklamak, Çunking'deki ve başka yerlerdeki Japonya'ya 
karşı hareketi bastıı ıııak. 

1 1 ) Bütün eyaletlerdeki Komünist Partisi örgütlerini ortadan kal
duıııak, komünistleri topluca tutuklamak. 

12) Japon askerleriniıı Orta ve Kuzey Çin'den çekilmesi üzerine 
<<kaybedilmiş>> toprakların Guomindang hükümeti tarafından geri alın
dığını <<İlan etmek>> sözüm oııa· <<onurlu bir barış>> yapma zorunluluğu 
konusunda propaganda yapmak. 

13 )  Japonya'nın orta ve güney Çin'deki askerlerini kuzeye takviye 
olarak getirerek Sekizinci Yol Ordusu'na en vahşi saldırılarda bu
lunması, Sekizinci Yol Ordusu'nu ve Yeni Dördüncü Ordu'yu ta
mamen imha amacıyla Guomindang kuvvetleriyle işbirliği yapması. 

14) Guomindang'ın, genel bir ateşkes anlaşması ve barış gö
rüşmeleriyle sonuçlandıııııak için Japonya ile geçen yılki ateşkesi bü
tün cephelerde sürdüı ıııesi, buna karşılık Sekizinci Yol Ordusu ile Ye
ni Dördüncü Ordu'ya duııııadan saldırıda bulunması. 

15) Guomindang hükümetinin Japonya ile barış anlaşması im
zalaması ve üçlü ittifaka katılması. 

Bu girişimler için etkin hazırlıklar yapılmaktadır. 
Japonya ile Japon yanlısı kliğiıı haince tertiplerinin genel çizgisi 

budur. Çiıı Komünist Partisi Merkez Komitesi 7 Temmuz 1939 Bil
dirisinde şunu belirtmişti: <<Şimdiki durumda en büyük tehlike tes
limiyettir; anti-komünizm ise teslimiyeti hazırlayan adımdır.>> 7 Tem
muz 1940 Bildirisi şunu dile getiı 111işti. <<Teslimiyet tehlikesi hiçbir za
man böylesine ciddi, savaştaki zorluklar ise hiçbir zaman bugüne ka
dar büyük olmamıştır.>> Cu De. Peng Dehuay, Ye Ting ve Siang Ying . 

• 

bunu geçen yıl 7 Kasım telgraflarında daha da somut bir şekilde be-
lirtmişlerdir: 

Ülkemizdeki bazı kimseler, teslimiyet yolunu açmak için yeni 
bir anti-komünist saldırı tezgahlamaktadırlar. . .  Onlar 
<<komünistleri bastırmak>> içiıı Çin-Japon işbirliği adıııı ver
dikleri şeyle Direnme Savaşı'ııa soıı veı ıııek istiyorlar. Onlar Di
renme Savaşı'nın yerine iç savaşı. bağımsızlığın yerine tes
iimiyeti, birliğin yeriııe bölüıımeyi, aydııılığın yerine karanlığı 
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getiııııek istiyorlar? Onlar karanlık işler çeviı·ıııekte ve kötü 
emeller beslemektedirler. Halk bunu konuşmakta ve dehşete 
düşmektedir. Gerçekten de durum, hiçbir zaman bugünkü kadar 
vahim olmamıştır. 

Demek oluyor ki, Güney Anhuy Olayı ve Çunking'deki Askeri 
Konseyin l 7 Ocak Emri, bir dizi olayın yalnızca başlangıcıdır. Özel
likle 17 Ocak Emri vahim siyasi sonuçlara yol açabilecek niteliktedir. 
Bu karşı-devrimci emri yayınlayanların , bütün millet tarafından la
netleı1meyi göze alarak buna açıkça cesaret etmeleri tamamen bö
lünmeye ve teslim olmaya 'karar veııııiş olduklarını gösterir. Çünkü 
Çin'deki zayıf büyük toprak ağaları sınıfının ve büyük burjuvazinin si
yasi temsilcileri, iplerini ellerinde tutan efendileri olmadan, bırakın 
bütün dünyada şok etkisi yapan böyle bir şeye girişmeyi. yerlerinden 
bir santim bile kımıldayamazlar. Bugünkü koşullarda bu emri ya
yıı1layanların fikirlerini değiştiııııelerini sağlamak çok zor görünüyor 
ve bütün milletçe acilen harekete geçmeden ve dış ülkelerden kuvvetli 
bir diplomatik baskı olmadan bunu sağlamak herhalde mümkün ol
mayacaktır. Bu nedenle, bütün milletin önundeki acil görev, ge
lişmeleri en büyük uyanıklıkla izlemek, gericilerin yol açabileceği her 
kötü olasılığa kendini hazırlamaktır. En küçük bir ihmal olmamalıdır. 
Çin'in geleceği konusunda sorun açıktır. Japon saldırganları ve Japoı1 
yanlısı klik, tertiplerinde başarı sağlasalar bile, biz Çin komünistleri 
ve Çin halkı onların zorba yönetimlerini sonsuza dek sürdürmelerine 
asla izin veııııeyeceğiz. İleri atılıp durumu kontrol altına almak gö
revini yükleı1mekle kalmıyoruz, aynı zamanda bunu başaracağımıza 
da güve11imiz tamdır. Durum ne kadar karanlık, yol ne kadar çetin 
olursa olsun ve bu yolun bedeli ne olursa olsuıı (Güney Anhuy'daki 
Yeni Dördüııcü Ordu birliklerini11 kaybı bu bedeliı1 bir parçasıdır) Ja
pon saldırga.1ları ve Japon yanlısı klik yenilmeye mahkumdur. Bu, şu 
nedeı1lerden ileri gelmektedir: 

l )  Çi11 Kom'i11ist Partisi, artık l 927'de olduğu gibi kolayca al
datılıp eı.ilemez. Çiı1 Komüı1ist Partisi. artık kendi ayakları üzeriı1de 
dimdik duran büyük bir partidir. 

2) Öbür parti ve grupların milletçe boyunduruk altına girn1-:11in ge-
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tireceği felaketi kavrayan birçok üyesi, kuşkusuz teslim olmayı, bir iç 
savaşa girişmeyi istemiyorlar. Bunların bazıları şu an için kandırılmış 
durumdadır. Ama sırası gelince bunların kendilerine gelmeleri müm
kündür. 

3) Aynı şey, askerler için de geçerlidir. Onların çoğu Komünist 
Partisine baskı altında karşı çıkmaktadırlar. 

4) Çin halkının büyük çoğunluğu sömürge kölesi olmak is-
• 

tememektedir. 
5) Emperyalist savaş büyük bir değişikliğin eşiğindedir. Şu an için 

ne kadar gemi azıya almış durumda olurlarsa olsunlar. sırtlarını em
peryalizme dayayan asalaklar, efendilerinin güvenilir olmadığını pek 
yakında anlayacaklardır. Ağaç yıkılıp da maymunlar çil yavrusu gibi 
dağıldığı zaman bütün durum değişecektir. 

6) Birçok ülkede devrimin patlak vermesi sadece bir zaman so
runudur ve bu devrimler ile Çin devriminin, zafer için ortak mü
cadelede birbirlerini destekleyecekleri kesindir. 

7) Sovyetler Birliği dünyanın en büyük gücüdür ve Direnme Sa
vaşı'nı sonuna kadar sürdüııııesinde Çin'e kesinlikle yardım edecektir. 

Bütün bu nedenlerden ötürü. ateşle oynamakta olan kimselerin baş
larının pek fazla dönmemesini dileyelim. Şimdi onları resmen uya
rıyoruz. iyisi mi ayağınızı denk alın. Ateşle oynanmaz. Siz kendi kel
lenizi kurtarmaya bakın! Aklınızı başınıza loplar da bu konu üzerinde 
biraz düşünürseııiz. tez elden ve ciddi olarak şu önlemleri almak zo
runda olduğunuzu görürsünüz: 

1 .  Uçurumun keııarında dizginleri çekin ve kışkırtmalannıza son 
• 

verın 
2. Gerici 17  OCak Emri11i yürürlükten kaldırıp tamameı1 hatalı ol

duğunuzu açıkça kf\I: ui t:üin. 
3. Güney Anlıuy Olayının baş sorumluları olan Ho Yingçin. Gu 

Çutung ve Şan�guan Yungsian'ı cezalandırın. 
4. Ye Ting'i serbest bır.ıkıp onu tekrar Yeni Dördüncü Ordu Ko

mutanlığına getiriı1. 
5. Güney Anhuy'da esir aldığınız bütü11 erleri ve silahları Yeni 

Dördüncü Ordu'ya geri veri11. 
6. Güney Anhuy'da yaralanan bütün Yeni Dördüncü Ordu subay ve 
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erltrine ve ölenlerin ailelerine tazminat ödeyin. 
7. <<Komünistleri bastuıııak>> için Orta Çin'e gönderilen birlikleri 

geri çekin. 
8. Kuzeybatıdaki abluka hattını kald111n4. 
9. Bütün yurtsever siyasi tutukluları serbest bırakın. 
10. Tek parti diktatörlüğüne son verip demokratik yönetimi baş

latın 
1 1 . Üç Halk llkesi'ni uygulayın ve Dr.Sun Yatsen'in Vasiyetine 

uyun. 
12. Japon yanlısı kliğin elebaşlarını tutuklayıp ülke yasaları uya

rınca yargılayın. 
Bu on iki madde uygulanırsa, kuşkusuz durum noııııale dö

necektir; biz komünistler ve bütün halk, kesinlikle işi yokuşa sür
meyeceğiz. Aksi halde, korkarım ki <<Çi Sun'un dertleri Çuanyu'dan 
değil kendi evinin içinden gelecektir>>.5 Başka bir deyişle, gericiler 
kaldırdıktan taşı kendi ayaklarına düşüreceklerdir. O zaman biz is
tesek de onlara yardım edemeyeceğiz. Biz işbirliğine değer veririz, 
ama onlar da buna değer veııııelidirler. içtenlikle söyleyelim ki ta
vizlerimizin bir sınırı vardır. Biz vereceğimiz tavizi verdik. ilk yarayı 
açan, hem de çok derin açan onlardır. Kendi geleceklerini hfila dü
şünüyorlarsa kendiliklerinden öne çıkıp yarayı saı ıııalıdırlar. <<Bazı 
koyunlar kaybolıpuş olsa bile. ağılı onaı ıııak için geç kalınmış de
ğildir.>> Onlar için bu bir ölüm kalım sorunudur. Onlara bu son öğüdü 
veı·ıııeyi boynumuzun borcu sayıyoruz. Ama nedamet getiııııezler ve 
hatalarını sürdürürlerse. tahammülünün sonu11a varan Çin halkı 011ları 
çöpe atacak. o zaman son pişmanlık fayda etmeyecektir. Yeni Dör
düncü Ordu'ya geliı1ce, Çi11 Komünist Partisi Merkez Komitesi Dev
rimci Askeri Komisyonu 20 Ocak'ta Ceı1 Yi'yi Komutan Vekilliğine, 
Çaı1g Yünyi'yi Komutan Yardımcılığına, Lay Cuaı1cu'yu Kurmay Baş-

4. Kuzeybatıdaki abluka hattı. Guoıııindang gericileri tarafından Şensi-Gansu-Ningsia 
Sınır Bölgesi çevresinde kurulmuştu. l 939'dan itibaren o yörenin halkını zorla çalıştınp, 
beş sıra halinde koruganlar. taş duvarlar ve siper hallan inşa ettirdiler. 1-lat, batıda Ning
sia'dan başlayıp güneyde Cingşuy lııııağı boyunca uz;ınıyor ve doğuda San Innak'ıa son 
buluyordu. Güney Anhuy Olayının arifesinde Sınır Bölgesini kuşatan Guoıııindang as
kerlerinin sayısı 200 binin üzerine çıkanldı. 
5. Koııfı"iç_vııs'kııı Seçnıe Sö:ler, 1 6. Kitap. Birinci Bölümden alınlı. Konfüçyus bu dü
şünceyi Lu devletinin başbakanı Çi Sun. koınşu küçük bir devlet olan Çuaııyu'ya sal
dıracağı zanıan ileri sümıüştü. 
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kanlığına. Deng Zuhuy'u da Siyasi Daire Başkanlığına atayan bir emir 
yayınlamıştır. Orta Çin'de ve Ciangsu'nun güney kesiminde kalan 90 
binden fazla askeriyle Yeni Dördüncü Ordu, Japon saldırganlarının ve 
anti-komünist birliklerin kıskaç taarruzlarına maruz kalsa da, her türlü 
zorluğa karşın mutlaka savaşacak ve millete bağlılıkla hizmetten geri 
dumıayacaktır. Bu arada kardeş Sekizinci Yol Ordusu'nun birlikleri 
kollarını kavuşturup onun bu kıskaç taarruzlarıyla karşılaşmasına se
yirci kalmayacak, gerekli yardımı yapmak için mutlaka önlem ala
caktır; bunu açıkça söyleyebilirim. Çunking'de Askeri Konsey Söz
cüsünün verdiği demeç konusunda yapılabilecek tek yorum onun ken
di kendisiyle çelişmeye düştüğüdür. Çunking Askeri Konseyi, ya
yınladığı emirde, Yeni Dördüncü Ordu'nun <<İsyan etmiş>> olduğunu 
belirttiği h�ılde. sözcü, bu ordunun hedefinin orda bir üs kurmak için 
Nancing-Şanghay-Hangcov üçgenine kaymak olduğunu söylemiştir. 
Onun söylediğini kabul ettik diyelim, Nancing-Şanghay-Hangcov üç
genine kaymak <<İsyan>> sayılabilir mi? O kalın kafalı Çunking sözcüsü 
şöyle bir durup da düşünmemiştir. O bölgede Yeni Dördüncü Ordu ki
me karşı isyan etmiş olabilirdi? Orası Japon işgali altındaki bir bölge 
değil midir? O halde Yeni Dördüncü Ordu'nun o bölgeye ilerlemesini 
önlemekteki ve onu daha henüz Güney Anhuy'dayken imha etmekteki 
kastınız ne olabilir? Açıktır ki bu, ancak Japon emperyalizminin sadık 
uşaklarının yapacağı bir şeydir. Bir imha harekab için yedi tümeı1 yığ
maları. 17 Ocak Emirleri. Ye Ting'i yargılamaları hep bu yüzdendir? 
Ama ben gene de, baklayı ağzından çıkaran Çunking sözcüsünün bu
dalanın teki olduğunu ve Japon emperyalizminin planlarını bütün hal
kın gözleri önüne seııııiş olduğunu söylüyorum. 

1 

467 



İKİNCİ ANTİ-KOMÜNİST SALDIRISININ 
PÜSKÜRTÜLMESİNDEN SONRAKİ DURUM* 

18 Mart 1941 

1 .  Ho Yingçin ve Bay Çungsi'nin (geçen yıl 19 Ekim tarihli) telg
rafıyla başlatılan ikinci an ti-komünist saldın 1 , Güney Anhuy Olayı ve 
Çan Kayşek'in 17 Ocak Emriyle doruğuna ulaştı. Çan Kayşek'in 6 
Mart tarihli anti-komünist konuşması ve Siyasi Halle Konseyinin anti
komünist karan2, bu saldırının son aşamalarını meydana ge
tiııııektedir. Bundan blyle, durumda geçici bir ferahlama olabilir. 
Dünyanın başlıca iki emperyalist bloğunun belirleyici bir mücadelenin 
eşiğinde bulunması karşısında, Çin büyük burjuvazisinin İngiliz ve 
Amerikan yanlısı ve hala Japon saldırganlarına karşı olan kesimi, Gu
omindang ile Komünist Partisi arasındaki şu sıradaki gergin ilişkilerde 
hafif bir geçici rahatlama olmasını zorunlu göııııektedir. Zatı:-n Gu
omindang içindeki durum nedeniyle (merkezi ve yerel makamlar ara
sında. C.C. Kliği ile Siyasi Bilim Grubu arasında, C.C. Kliği ile Fu 
Sing Demegi3 arasında, iflah olmazlar ile ara kesimler arasında ve ay
• Bu parti talimaıı. Çin Koıııünist Partisi Merkez Koıııitesi adına Mao Zedung yoldaş ta
rafından yazıhrıştır. 
1 .  İkinci anti-komünist saldın hakkında daha kapsamlı bilgi için bkz. Mao Zedung. 
«Guoıııindang Merkez Yürütme Koıııitesi ve Siyasi Halk Konseyinin Toplanıılan Üze
rine Bir Y onım» Sefme Eserler, Cilt Ill, Kaynak Yayınlan, lsıanbul, 1992 
2. Çan Kayşek. Sıyasi Halk Konseyi'nin 6 Mart 194 1'deki bir toplantısında anti
koıııünist bir konuşma yaptı. «Bütün askeri ve siyasi işlerin yönetiminin birleştirilmesi• 
gerektiği şeklindeki eski teraneyi tekrarlayarak, düşmanın gerisindeki Japonya'ya karşı 
demokralik siyasi iktidar organlannın kaldınlması ve Çin Koıııünist Partisi ön
derliğindeki halk silahlı kuvvetlerinin kendi «emir ve planlanna uygun olarak be
lirlenecek alanlarda toplanması» gerektiğini bildirdi. Aynı gün, Guoıııindang ge
ricilerinin hakim olduğu Siyasi Halk Konseyi, Çan Kayşek'in anti-komünist ve halk 
düşmanı faaliyetlerini ıuaıize çıkaran ve Siyasi Halk Konseyinin koıııünisı üyelerine, 
Güney Anhuy Olayı'nı protesıo amacıyla konsey oıurumlanna kaıılmadıklan için şid
deıle saldıran bir �arar aldı. 
3. Siyasi Bilim Grubu için bkz. bu ciltte «Savaş ve Strateji S'orunlan», Not 14. C.C. Kli
ği ve Fu Sing Demel!i için bkz. bu ciltte «Şanghay ve Tayyuan'ın Düşünmesinden Son
ra Japonya'ya Karşı Savaşta Durum ve Görevler», Not 1 O 
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nı zamanda doğrudan doğruya C.C. Kliği ve Fu Sing Derneği içinde 
de çelişmeler vardır). iç durum nedeniyle (geniş halk kitleleri Gu
omindang'ın zulmüne karşıdır ve Komünist Partisine yakınlık duy

maktadır) ve bizim Partimizin kendi siyaseti nedeniyle (protesto kam
panyasını sürdüııııesi), Guomindang bu ilişkileri son beş aydaki kadar 
gergin tutamaz. Bu nedenle şu anda Çan Kayşek, gerginliğin geçici 
olarak biraz azaltılması ihtiyacını duymaktadır. 

2. Son mücadele Guomindang'ın durumunda bir gerileme, Komünist 
Partisi'nin durumunda ise bir ilerleme olduğunu göstennektedir. lki par
tinin göreli güçlerinde meydana gelen belli değişmelerdeki temel etken 
budur. Bütün bunlar Çan Kayşek'i kendi durumunu ve tutumunu bir ke
re daha gözden geçinneyt- zorlamıştır: Milli savunmaya ağırlık ver
mekte, partizan siyasetin zamanının geçliğini ileri süııııekte ve büyük 
toprak ağası sınıfının, büyük burjuvazinin ve Guomindang'ın 
hakimiyetini korumak amacıyla. iç çekişmelerin üstünde bir << milli ön
der>> tavrı lakı11makta, sınıf ve parti tarafsızlığı taslamaktadır. Ama onun 
bu çabası. yalnızca bir aldatmacaysa ve siyasette gerçek bir değişme an
lamına gelmiyorsa. mutlaka boşa çıkacaktır. 

3.  Son anti-komüı1ist saldırının başlangıcında Partimizin genci çı
karları göz önüne alarak benimsediği uzlaşma ve taviz siyaseti (bu, �e
çen yılki 9 Kasım telgrafında ortaya konmuştu) halkın sevgisini ka
zandı ve gene. Güney Anhuy Olayından sonra şiddetli bir karşı
saldırıya f cçtiğimizdc de (bu, on ikişer maddelik bir dizi ta
lebem izde . Siyasi Halk Konseyinin oturumlarına katılmayı red
detmemizde ve ülke çapındaki protesto kampanyamızda ifadesini bul-

4. Siyasi Halk Konseyi'nin komünist üyeleri tarafından 15 Şubat 1 941 'deki oturumda 
önerilen birinci «on iki talep>> dizisi, «Güney Anhuy Olayı Üzerine Emir ve Bildiri ,. de 
belirtilenlerin aynısıydı. İkinci dizi. Siyasi Halk Konseyi'nin komünist üyeleri tarafından 
Konsey oıurumlanna kaıılma koşulu olarak 2 Mart 1941 'deÇan Kayşek'e sunulmuştu. 
Bunlar şöyleydi: 

( 1 )  Bütün ülkedeki anli-komünist askeri saldınlan derhal durdunm. 
(2) Çin Komünist Partisi ve bütün dcıııokratik parti ve gruplara karşı ülke ça
pında girişilen siyasi baskıyı derhal durdurun, onlann yasallığını tanıyın. Onlann 
Sian. Çunking, Guyyang ve başka yerlerde tutuklanmış bütün üyelerini serbcsı 
bırakın. 
(3) Birçok yerde kapatılmış bulunan kitabevleri hakkındaki kapatma karannı kal
dınn. Postanelerde Japon aleyhtan kitap ve gazetelere elkonulması emrini iptal 
edin. 
(4) Yeni Çin Gazetesi üzerindeki bütün kısıılamalan derhal kaldınn. 
(5) Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Bölgesi'nin yasallığını tanıy!'l. 
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muşlu) bütün halkın desteğini kazandık. Bizim bu siyasetimiz, yani 
haklı bir zemin üzerinde, faydalı ve ihtiyatlı mücadele etme si
yasetimiz, son anti-komünist saldırıyı püskürtmek için tamamen zo
runluydu ve daha şimdiden sonuç verdi. Guomindang ile Komünist 
Partisi arasında tartışmalı olan belli başlı noktalar akılcı bir şekilde çö
zülünceye kadar, Guomindang içindeki Japon yanlısı ve anti-komünist 
klikler tarafından tezgahlanan Güney Anhuy Olayını ve bunların her 
türdeki siyasi ve askeri baskılarını şiddetle protesto kampanyamızı 
hiçbir şekilde gevşetmemeli ve ilk on iki talebimize ilişkin pro
pagandamızı yoğunlaştınnalıyız. 

4. Guomindang. hakimiyeti altındaki bölgelerde Partimiz ve diğer 
ilericiler üzerindeki baskı siyasetini ya da anti-komünisl pro
pagaııdasını hiçbir zaman gevşetmeyecektir. Bu yüzden Partimiz uya
nıklığını yükseltmelidir. Guomindang, Huay Iııııağı'nın kuzeyindeki. 
Doğu Anhuy'daki ve Orta Hebey'deki bölgelerde saldırılarına devam 
edecektir. Silahlı kuvvetlerimiz bunları püskürtmede tereddüt et
memelidir. Bütün üs bölgeleri Merkez Komitesinin geçen yılki 25 
Aralık ıalimatını5 sıkı sıkıya uygulamalı. tak.tik konusunda Parti içi 
eğitimi yoğunlaştıı ıııalı, aşın sol görüşleri düzeltmelidir. Japonya'ya 
karşı demokratik üs bölgelerini ancak bu şekilde bocalamadan ko
ruyabiliriz. Kuşkusuz. bütün üs bölgeleri dahil olmak üzere baştan 
aşağı hütü11 ülkede Guomindang ile Komünist Partisi arasında nihai 
bir bölünmenin artık gerçe1cleştiği ya da gerçekleşmek üzere o!duğu 
yolundaki hatalı değerlendiııııeyi ve bundan doğan birçok yanlış gö
rüşü reddetmeliyiz. 
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(6) Düşmanın gerisindeki Japonya'ya karşı demokratik siyasi iktidar organlarını 
tanıyın. 
(7) Orta. Kuı.ey ve Kuzeybatı Çin'deki garnizon bölgelerinin dağılımında bu
günkü durumu koruyun. 
(8) Kon1ünistlerin önderliğindeki silahlı kuvvetlerin, Onsekizinci Ordular Gru
buna ek olarak, toplam altı kolordu olmak üzere bir grup ordusu daha kur
malarına izin verin. 
(9) Güney Ahnuy Olayı sırasında tutuklanan bütün kadroları serbest bırakın ve 
bu olayın kurbanlarının ailelerine yardım fonları kurun. 
( 1 0) Güney Anlıuy Olayı sı rasında esir alınan bütün subay ve erleri serbest bı
rakın ve bütün silahlarını geri verin. 
( 1 1 )  Bütün parti ve gruplardan. her birinden birer temsilci olmak üzere onak bir 
kon1ite kurun ve Guomindang ve Komünist Partisi teııısilcilerini sırasıyla başkan 
ve başkan yardımcılıklarına getirin. 
( 12 )  Siyasi Halle Konseyinin �şkanlık divanına koıııünist temsilcileri dahil edin. 
5. 25 Aralık talimatı, «Siyaset Uzerine>> başlığı altında bu cilde alınmıştır. 



lKlNCl ANTl-KOMÜNlST SALDIRININ 
PÜSKÜRTÜLMESİNDEN ÇIKAN SONUÇLAR* 

8 Mayıs 1941 

Merkez Komitesinin 18 Mart 194 1  tarihli talimatında belirtildiği 
gibi, ikinci anti-komünist saldın son bulmuştur. O zamandan bu yana 
meydana gelen olaylar, Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'nın gerek 
yurtiçinde, gerekse uluslararası alanda yeni koşullarda devam et
mesidir. Bu yeni koşullara eklenen etkenler. emperyalist savaşın ya
yılması. uluslarara.'iı devrimci hareketin yükselmesi, Sovyetler Birliği 
ile Japonya arasındaki tarafsızlık paktı 1 , Guomindang'ın ikinci anti
komünist saldınsın111 yenilgiye uğraması ve buna bağlı olarak Gu
omindang'ın siyasi itibarında meydana gelen gerileme ile Komünist 
Partisi'nin siyasi itibarında meydana gelen yükselme ve Japyonya'nın 
Çin'e karşı büyük çapta yeni bir saldırı için giriştiği en son ha
zırlıklardır. Direnme Savaşı'nda ısrar etmek için bütün halkı bir
leştinnek. teslimiyet tehlikesi ve büyük toprak ağalarının ve büyük 
burjuvazinin �nti-komüııist karşı akımını etkili bir şekilde alt etmeye 
devam etmek amacıyla Partimizin son anti-komünist saldırıya karşı 
verdiği yiğit ve zafer dolu mücadeleyi incelemek ve ondan dersler çı
karmak mutlaka gereklidir. 

1 .  Çiı1'in belli başlı iki çelişmesinden. Çin ile Japonya arasındaki 
milli çelişme hala esas çelişmedir; Çin'deki iç sınıf çelişmesi ise hala 
ikincil çelişmedir. Milli bir düşmanın ülkemizin ta içlerine kadar gir-

• Bu Parti talinıaıı, Çin Komünisı Partisi Meıtcez Komiıesi adına Mao Zedung yoldaş ta
rafından yazılmışıı. 
1 .  Sovyeıler Birliği ile Japonya arasında 1 3  Nisan 1 941 'de imzalanan ıarafsızlık an
laşması, Sovyeıler Birliği'rİin doğu sınınnda banşı sağladı ve böylece Sovyeıler Bir
liği'ne :Carşı giri�ilen ortak bir Alman, lıalyan ve Japon saldınsı ıertibini boşa çıkardı. 
ıfu, Sovyetl..!"r Birliği'iıin banşçı dış siyasetinin büyük bir başansını belirliyordu. 
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miş olması her şeyi belirler. Çin ile Japonya arasındaki çelişme şid
detini koruduğu sürece, büyük toprak ağası sınıfı ve büyük burjuvazi 
ihanet etseler ve teslim olsalar bile, bir ikinci l 927 durumunun, o yılın 
l 2 Nisan2 ve 2 l Mayıs Olaylannın3 tekrarlanmasını asla sağ
layamazlar. Birinci anti-komünist saldın4 bazı yoldaşlarca bir başka 
2 1  Mayıs Olayı olarak, ikinci saldın ise 1 2  Nisan ve 2 1  Mayıs Olay
larının bir tekrarı olarak değerlendirildi. Fakat nesnel gerçekler bu de
ğerlendiı ıııelerin yanlışlığını kanıtlamıştır. Bu yoldaşların hataları, 
esas çelişmenin milli çelişme olduğunu unutmalarından ileri gel
mektedir. 

2. Bu koşullarda Guomindang hükümetinin bütün bir siyasetine 
yöı1 veren İngiliz ve Amerikan yanlısı büyük toprak ağalan ve büyük 
burjuvazi, ikili niteliğe sahip sınıflar olarak kalmaktadırlar. Onlar, bir 
yandan Japonya'ya, bir yandan da Komünist Part isine ve Partinin tem
sil ettiği geniş halk kitlelerine karşıdırlar. Onların Japonya'ya karşı di
renmeleri de, komünizm düşmanlıkları da ikili bir nitelik taşır. Ja
ponya'ya karşı direnmelerinde, Japonya'ya karşı oldukları halde ona 
karşı etkin bir şekilde savaşmıyor. Vang Cingvey ve öbür hain lere et
kin bir şekilde karşı çıkmıyor ve ha!!a ı.aman zaman Japonya'nın barış 
elçileriyle flört ediyorlar. Komünizm düşmanlıklarında ise, Komünist 
Partisine, Güı1ey Anhuy Olayını yaratacak ve 17 Ocak Emrini ya
yınlayacak kadar karşıdırlar: bununla birlikte, nihai bir bölünmeyi is
temiyor ve bir yaı1dan kamçı. bir yandan baklava börek siya'ietiı1i sür
dürüyorlar. Son anti-komüııist saldın ile bu gerçekler bir kere daha 
doğrulaııdı. Çin'de siyaset son derece karmaşıktır ve bu yü1.deı1 de yol
daşlarımızın eı1 deri11 dikkatiı1i gerektiııııcktcdir. İngiliz ve Amerikan 
yanlısı büyük toprak ağalan ve büyük burjuvazi hala Japonya'ya karşı 

2. 1 2  Nisan Olayı. Şanghay'da Çan Kayşek tarafındaıı 12 Nisan 1927'dc tezgahlanan ve 
çok büyük sayıda konıünisıin ve dcvrinıci işçi. köylü, öğrenci ve aydının katledildiği 
karşı -devrinıci hükünıeı darbesiydi. 
3. Su Kesiang ve IIo Çicn de dahil olnıak üzere llunan'daki karşı -devrinıci Guornindang 
11rdu konıuıanlan Çan Kayşck ve Vang Cingvey'in teşvikiyle 2 1  Mayıs 1 927'de Çang
şa'da sendikaların. köylü derneklerinin ve başka devrimci örgütlerin il nıcrkczlerini bas· 
ıılar. Koıııünistler ve dcvrinıci işçi ve köylüler kille halinde tutuklanıp öldürüldü. Bu, iki 
karşı-dcvrinıci Guonıindang kliğinin. yani Vang Cingvey'in başını çektiği Yuhan kliği 
ile Çan Kayşek'in başını çektiği Nancing kliğinin açık işbirliğini onaya koyuyordu. 
4. Jap<.lnya'ya karşı savaş sırasında birinci anti-koıııünist saldın 1 939 kışında ve 1940 
ilkbalıannda Çan Kayşek tarafından yürütülnıüştü. 
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direndiklerinden ve hfila Partimizle ilgili olarak bir yandan kamçı, bir 
yandan baklava börek siyasetine başvurduklarından. Partimizin si
yaseti de <<onlar sana ne yaparlarsa sen de onlara aynısını yap>>5 si
ya'ieti, yani kamçıya kamçıyla. baklava böreğe de baklava börekle kar
şılık veı ıııektir. İkili devrimci siyaset budur. Büyük toprak ağaları ve 
büyük burjuvazi tamamen ihanet etmedikçe bu siyasetimiz de
ğişmeyecektir. 

3. Guomindang'ın anti-komünist siya'>etiyle mucadele etmek için 
birçok taktiğe ihtiyaç vardır ve bu konuda en küçük bir dikkatsizliğe ya 
da ihmale yer yoktur. Çan Kayşek'iı1 temsil ettiği büyük toprak ağalan 
ve büyük burjuvazinin, halkın devrimci güçlerine karşı düşmanlığı ve 
hunharlığı sadece on yıllık anti-komünist savaşla ortaya çıkmış de
ğildir. Bu. Japonya'ya karşı savaşın ortasında iki anti-komünist sal
dırıyla ve özellikle ikinci anti-komünist saldın sırasındaki Güney An
huy Olayıyla da tamamen gözler önüne serilmiştir. Eğer devrimci bir 
halk kuvveti. Çan Kayşek tarafından imha edilmeyi önlemek ve onu 
kendi varlığını tanımaya zorlamak istiyorsa. onun karşı-devrimci si
yasetlerine karşı dişe diş bir mücadele veı ıııekten başka bir yolu yoktur. 
Son anti-komünist saldın sırasında Siang Ying yoldaşın oportünizminin 
yol açtığı yenilgi bütün Parti için ciddi bir uyan olmalıdır. Ama mü
cadele haklı bir zemi11 üzerinde, faydalı ve il1tiyatlı yürütülmelidir. Bu 
üçünden l1erhangi birisi olmadığı takdirde. yenilgiye uğrarız. 

4. Guomindaı1g iflah olmazlarıı1a karşı mücadelede büyük komp
rador burjuvazi. komprador karakteri pek az olan, ya da hiç olmayan 
milli burjuvaziden ve en geric i büyük toprak ağaları da aydınlaıımış 
eşraftan ve sırack1Jl toprak ağalarından ayırt edilmelidir. Partimizin ara 
kesim leri kazanma ve <<üç üçte bir sistemine>> dayanan siyasi iktidar 
orgaıılan kuııııa çabasııı ı11 teorik temeli budur. Geçen yılın Mart'ından 
bu yana Merkez Komitesi buııun üzeriııde ısrarla duı·ıııuştur. Bunun 
doğruluğu. son a11ti-komünist saldırı sırasında bir kere daha ka
nıtlaıımıştır. 9 Kasım telgrafımızda6 da belirtildiği gibi. Güney Anhuy 
Olayıııdan önce takındığımız tutum, olaydaıı soııra siyasi karşı sal
dırıya geçebilmemiz için tamameıı gerekliydi. Aksi halde ara kc-

5. Bu siiz. S_ung Hanedanının bir filozofu olan Çu Si'nin (1 130-1200) Koııfiiı;yııs'ıııı Or
ıa_yo/cıılıık Oğreıisi'nin 13 .  Bölümü üzerin.e yaplı�ı yorun1dan alınn11ştır. 
6. 9 Kasım 1940 ıelgrafı. On Sekizinci Ordular Grubu (Sekizinci Yol Ordusu) Baş
kon1uıanı Cu De ve Başkoıııuıan Yardımcısı Feng Dehuay, Yeni Dördüncü Ordu Ko-
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simleri kazanamazdık. Çünkü ara kesimler, tecrübelerden defalarca 
ders ç ıkaı ıııamış olsalardı, Partimizin Guomindang iflah olmazlarına 
karşı niçin kararlı mücadeleler veııııek zorunda olduğunu, birliğin ni
çin ancak mücadeleyle kazanılabileceğini ve mücadele terk edildiği 
takdirde niçin hiçbir şekilde birlik olamayacağını anlayamayacaklardı. 
Bölgesel iktidar gruplarındaki yönetici unsurlar büyük toprak ağası sı
nıfına ve büyük burjuvaziye mensup oldukları halde, genellikle ara ke
sim olarak kabul edilmeli ve öyle muamele göııııelidirler: çünkü on
larla. merkezi hükümeti denetimi alunda tutan büyük toprak ağalan ve 
büyük burjuvazi arasında çelişmeler vardır. Birinci anli-komünist sal
dırıda en etkin bir şekilde yer alan Yen Sişan, ikincisinde ortada bir 
tutum aldı; Ciangsi kliği ise birinci saldırıda ortada bir tutum aldığı ve 
ikincisinde anti-komünisl safa geçtiği halde, Çan Kayşek kliği ile hfila 
çelişmesi vardır. ve onunla bir tutulmamalıdır. Bu, öteki bölgesel ik
tidar grupları için daha da geçerlidir. Ne var ki. yoldaşlarımızın bir
çoğu. sanki Güney Anhuy Olayından sonra topr.ık ağası sınıfının ve 
burjuvazinin tümü ihanet etmiş gibi. hfila farklı toprak ağası ve bur
juva gruplarını aynı kefeye koymaktadır; bu, Çin'in karmaşık si
yasetini fazlasıyla basitleştir ıııektir. Bu görüşü benimseyip. bütün top
rak ağalarını ve burjuvaziyi Guomindang iflah olmazlarıyla bir tut
saydık. kendi keııdimizi tecrit ederdik. Çin toplumunun ortasının bü
yük. iki ucunun küçük olduğu 7• ara sınıf kitlelerini kazanmadıkça ve 
onların keııdi koşullanııa uygun düşen rolü oynamalarına olanak ta
nımadıkça. Komünist Partisi'nin Çin'in sorunlarını çözemeyeceği kav
ranmalıdır. 

mutanı Ye Ting ve Başkomutan Yardımcısı Siang Ying tarafından Guonıindang ge
neralleri Ho Yingçin ve Bay Çungsi'nin 1 9  Ekim 1940 tarihli ıelgraflanna yanıl olarak 
gönderilnıişıi. Guomindang gericilcrinin Komünist Panisi'ne saldımıa ve Japonya'ya 
ıeslinıiycı ıenibini açığa vuran bu konıuıanlar, Ho Yingçin'in ve Bay Çungsi'nin Yeni 
Dördün<.ii Ordu ile Sekizinci Yıll Ordusu'nun güneyden. Sarı lııııak'ın kuzeyine kay
dınlnıası yıılundaki saçnıa önerilerini mahkum ettiler. Bununla birlikte. Japonya'ya kar
şı birliği kıırunıa uğruna uzlaşnıa ve taviz vemıe anlayışı içinde, kuvvetlerini güneyden 
San lııııak'ın kuzeyine kaydıııııayı kabul elliler. Buna karşılık Guomindang ile Ko
münist Panisi arasındaki belli başlı bazı önenıli sıırunlann çözünıe bağlannıasını is
tediler. Telgraf. ara kesinrlcrin senıpat isini ka1.andı ve Çan Kayşek'in tecrit olnıasına 
hiınıeı etli. 
7. Mao Zedung yııldaşın Çin ıoplunıu konusundaki bu sözleri. devrime iinderlik eder: 
Çin sanayi prıılctaryasının, gerici büyük tııprak ağalan ve büyük burjuvazi gibi. Çin nü
fusu içinde azınlıkta olduğu anlamına gelmektedir. 
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5. Bazı yolda�lar, Çin ile Japonya arasındaki çelişmenin esas çe
lişme olduğu konusunda bocaladıkları ve bu yüzden de Çin'deki sınıf 
ilişkilerini yanlış değerlendirdikleri için Partinin siyaseti konusunda da 
zaman zaman bocalamışlardır. Güney Anhuy Olayını ikinci bir 1 2  Ni
san ya da 21 Mayıs Olayı olarak değerlendiııııe noktasından hareket 
eden bu yoldaşlar. Merkez Komitesinin geçen yılki 25 Aralık siyasi ta
limatının artık geçerli olmaktan çıktığını ya da en azından tamamen 
uygulaııamayacağını düşünür gibi görünüyorlar. Artık bizim. di-

--

renmeden ve demokrasiden yana olan herkesi kapsayacak biçimde bir 
iktidara değil, işçilerin. köylülerin ve şehir küçük burjuvazisinin sö
ıüm ona iktidarına ihtiyacımız olduğuna, artık Direnme Savaşı dö
neminin birleşik cephe siya..etine değil, on yıllık iç savaş sırasında ol
duğu gibi bir toprak devrimi siyasetine ihtiyacımız olduğuna ina
nıyerlar. Kısacası. Partinin doğru siyaseti bu yoldaşların kafalarında. 
hiç değilse şu sırada. bulanık bir hale gelmiştir. 

6. Bu yoldaşlar Partimizin Merkez Komitesince kendilerine. Gu
omindang tarafından gelebilecek olası bir bölünmeye, yani olası en kö
tü gelişmeye karşı hazırlıklı bulunmaları talimatı verilince, bütün ola
sılıklan unuııular. En kötü olasılığa karşı hazır olmak mutlaka zorunlu 
ikeıı. bunun. elverişli olasılıkları göııııezden gelmek demek olmadığını 
anlamıyorlar: tam ıersine bu şekilde en kötü olasılığa hazırlıklı olmak. 
elverişli olasılıkları yaratmanın ve onları gerçekleştiııııenin bir ge
reğidir. Bu durumda biz. Guomiııdang tarafından gelecek bir bö
lünmeye ıamamen hazırlıklıydık ve bu yüzden Guomindang bir bö
lünmeyi gerçekleşliııııeye kolay k<>lay cesareı edemedi. 

7. Milli mücadele ile sınıf mücadelesinin birliğini kavrayamayan. 
birieşik cephe siyaseti ile sınıf siyasetini kavrayamayan. dolayısıyla da 
birleşik cephe eğilimi ile sınıf eğiliminin birliğini kavrayamayan yol
daşlarııı sayısı daha da fazladır. Bunlar Güney Anhuy Olayıııdan sonra 
birleşik cephe eğitimiııden ayn olarak sııııf eğitimine özel likle ağırlık 
verilmesiııi savunuyorlar. Partinin. bütün Japonya'ya karşı savaş dö
ııemi içiıı. büyük toprak ağası sınıfına ve büyük burjuvaziye ya da ara 
sınıflara mcıısup olsun olmasın. Japonya'ya karşı hala direnen üst ya 
da ortak tabakaların hepsine karşı tek bir bütünleşmiş siyaset, her iki 
yönü. yaııi birlik ve mücadeleyi birleştiren milli birleşik cephe siyaseti 
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(ikili bir siyaset) benimsediğini hala kavram ıyorlar. Bu ikili siyaset, 
kararlılıkla ezmemiz gereken asla iflah olmayacaklar dışında, kukla 
askerlere, haiı1lere ve Japon yanlısı unsurlara bile uygulanmalıdır. Par
timizin kendi üyeleri ve genel olarak halk arasında uyguladığı eğitim 
de aynı şekilde bu iki yöı1ü kapsar; yani proletarya, köylülük ve küçük 
burjuvazinin öbür kesimlerine. Japonya'ya karşı direnmek için bur
juvazi ve ıoprak ağası sınıfının farklı ıabakalanyla farklı şekillerde na
sıl birleşebileceğini ve aynı zamanda onların farklı ölçülerdeki uz
laşma, yalpalama ve aı1ti-kom ünizmlerine karşı nasıl farklı ölçülerde 
mücadele edileceği11i öğreıir. Birleşik cephe siyaseıi sııııf siyasetidir 
ve bu ikisi birbirinden ayrılmaz: bunu berrak bir şekilde kav
rayamayanlar, başka birçok sorunu da berrak bir şekilde kav
rayamayacaklardır. 

8. Daha başka yoldaşlar ise, Şensi-Gansu-Ningsia Sınır Bölgesinin 
ve Kuzey ve Orta Çi11'deki Japonya'ya karşı üs bölgelerinin toplumsal 
niıeliğini11 daha şimdiden yeni demokraıik olduğunu anlayamıyorlar. 
Bir bölgenin yeni demokratik nitelikte olup olmadığını anlamanın baş
lıca ölçüt ü. orada geııiş halk killelerinin ıemsilcilerini11 siyasi ikt idara 
katılıp katılmadığı ve bu siyasi iktidarın Komünist Partisi'ı1in ön
derliğiı1de olup olmadığıdır. Bu yüzden. komünist öı1derlik altındaki 
birleşik cephe siyasi iktidarı. yeni demokratik bir toplumun başlıca 
gösıergesidir. Bazıları Yeni Demokrasinin. ancak on yıllık savaş sı
rasıı1da olduğu gibi bir ıoprak devrimi olduğu ıakdirde gerçekleşmiş 
sayılabileceği11i saıııyorlar, ama yanılıyorlar. Ş u  anda. üs böl
gelerindeki siyasi sisıem. direnmedeıı ve demokrasideıı yana olaıı bütün 
halkın birleşik cephesiııin siyasi sisıemidir: şu aııda üs bölgeleriııdeki 
ekoııomi. yarı-stimürgeciliği11 ve yarı-feodalizmiıı uıısurlarının esa.'i ola
r.ık tasliye edildiği bir ekoı1omidir: şu anda üs bölgeleriııdeki küllür, ge
ııiş halk kiılelerinin anıi-cmpcryalist ve anti-fcodal külıürüdür. Do
layısıyla. ister siyasi, ister ekon(lntik, ister kültürel açıdan bakılsın. hem 
sadece kira ve lail'.iıı iııdirilmcsiııin zorunlu kılındığı Japoııya'ya karşı üs 
bölgeleri. hem de köklü bir ıoprak devrin1iııdeı1 geçmiş olaıı Şeıısi
Gaıısu-Niııgsia Sıııır Bölgesi. yeııi demokratik ııiıeliktedir. Japl>ııya'ya 
karşı üs bölgeleri bü1üı1 ülkeye yayıldığı zaman. bütüıı Çin yeni de
mokrJlik bir cumhuriyet haliııe gelecckıir. 
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