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KÖY ARAŞ'I'IRMALARI'NA 
ÖNSÖZ ve SONSÖZ 

Mart ve Nisaıı 1941 

ÖN SÖZ 

1 7  Maı·t 1941 

Partinin bugün köylük bölgelerde izlediği siyaset, on yıllık iç savaş 
sıras111daki gibi bir Toprak Devrimi siyaseti değil, Japonya'ya Karşı 
Milli Birleşik Cephe içi11 bir köylük bölge siyasetidir. Bütün Parti, 
Merkez Komitesi'nin 7 Temmuz ve 25 Aralık 1940 tarihli ta
limatlar11111 ve önümüzdeki Yedinci Milli Kongre'nin talimatlarını uy
gulamalıdır. Aşağıdaki belgeler, yoldaşların meseleleri incelemek için 
bir yöntem bulmalarına yardımcı olmak üzere yayımlanmaktadır. Bir
çok yoldaşımız hala kaba ve dikkatsiz bir çalışma tarzına sahiptir, me
seleleri tam olarak aı1lama çabasında değildirler ve hatta alt ka
demelerdeki durumdan bütünüyle habersiz olabilirler; ama gene de 
çalışmalan11 yönetilmesindeı1 onlar sorumludur. Bu. son derece teh
likeli bir durumdur. Çi11 toplumuı1daki sınıfların bugünkü durumları 
hakkıı1da gerçekte11 somut bir bilgi olmadaı1, iyi bir önderlik de ola
maz. 

Koşullan öğreı1me11iı1 biricik yolu, sosyal araştırmalar yapmak, her 
sosyal sınıfıı1 gerçek hayattaki durumunu ar.ıştıııııaktır. Bir çalışmaı1ın 
yöı1etimiı1deı1 sorumlu olanlar içj11 koşulları öğre11meı1i11 temel yön
temi belli bir plaı1 içiı1de. çalışmaları111 birkaç şehir ve köy üzerinde 

1. Merkez Konıitesiııiıı 7 Teııınıuz 1940 tarihli talimatı. "Şimdiki Durunı ve Partinin Si
yaseti Üzerine Çin Konıünist Partisi Merkez Konıitesinin Karan"dır. Merkez Ko
mitesinin 25 Aralık 1940 tarihli talimatı Mao Zedung, Seçnıe Eserler, Kaynak Ya
yınlan. cilt il "Siyaset Üzerine" (s.449) adlı nıakale olarak yer almaktadır. 
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yc>ğuııl<ıştırıp Marksizmi11 temel bakış açısıı11, yani sııııf tahlili yön
ıemiııi kullaııarak deriı1lemesiı1e araştırmalar yapmaktır. Çin'iı1 sosyal 
sc>ruı1larıı1a ilişkiı1 en basit bilgileri bile ancak bu yolla elde edel)iliriz. 

Buııu yapmak için, kafayı dik.ip gt>ğe bakacağııııza, öııce öı1üı1üze 
bak111. Bir insan öı1ü11e bakmaya ilgi duymadıkça ve buııu yapmaya 
kar;ırlı olmadıkça, ömrü boyuııca asla Çiıı'de olup bitenleri gerçekıe11 
aııl;ıy:ımayacaktır. 

lkiııci olarak, bilgi derleme toplaııtılan düzenleyin. Elbette sadece 
şöyle bir göz atmakla ve kulaktan dolma birkaç lafla dört başı mamur 
bilgi ediııilemez. Bilgi derleme toplaııtılan yoluyla edindiğim bil
gilerde11 Huııan Eyaleti'ne ve Çingkaı1gşaı1'a ilişkin olaıılar kayboldu. 
Burada yayımlaııan belgeler esas olarak ''Singkuo Araştıı ıııası", 
"Çaı1gkaı1g İlçesi Araşt1111ıası" ve "Zaysi İlçesi Araştıı ıııası"ı1daı1 oluş
makt<ıdır. Bilgi derleme toplaııtıları benim çok yararını gördüğüm. eı1 
basit. e11 pratik ve en güveııilir yöntemdir. Herhangi bir üniversitedeı1 
dalıa iyi bir okuldur. Bu toplaııtılara katılanlar, orta ya da alt ka
demelerdeki gerçekten tecrübeli kadrolar ya da sıradan insanlar ol
malıdır. Hunan Eyaleti'ndeki beş ve Çiııgkangşan'dak.i iki ilde yap
tığım araştuıııalarda, orta kademedeki sorumlu kadrolara. başvurdum. 
Sıırıvu araştıııııasında orta ve alt kademelerdeki kadrolara yoksul bir 
siıı:ai'ye2• ticaret odasıııın itlas etmiş eski bir başkanıııa ve il vergi da
iresiııde çalı�ırken işini kaybetmiş küçük bir memura başvurdum. . . 
Bütü11 bu iı1s.1nlardan çok şey öğreııdim. Bana ilk kez Çin l1a-
pislıaı1eleri11i11 bütün çürümüşlüğüı1üı1 eksiksiz bir tablosuııu çizeıı 
kişi. Huı1aı1'da Hcngşa11 iliııdcki araşt11·1ııam sırasında taıııdığım küçük 
rütl-ıcli bir gardiyaııdı. Siııgkuo lliııdcki. Çaı1gkru1g ve Zaysi il
çclcıiııdcki araştırmalarımda. ilçe kademesiııde çalışaı1 yoldaşlara ve 
sırad.111 köylülere başvurdum. Bu kadrolar. köylüler. siıı:ai, gardiyaıı. 
tücc<ır ve vergi meınuruydu. Buı1ları11 lıepsi beııim saygıdeğer öğ
ı·ctıncıılcrimdi ve bir öğrcııci olarak oıılara karşı saygılı. çalışka11 ve 
yc>ldaşça bir tavır içiııdc olmak zoruııdaydım. Aksi lıalde beııi dikkate 
:ılm;ıyacaklar. bildiklcriııi aıılatmayacaklardı. Bilgi derleme top
l:ıı11ısııı111 kalabalık alınası gerekmez. üç-beş ya da yedi-sek.iz kişi ye
!'�rlidiı·. Geııiş zamaıı ayrılınalı ve araştırma içiıı bir taslak lıa-

2. Siıı:ııi. iıııparıııorluk sınavlarından en alı de�ccelisiııi veren kinıselere der.ir. 



zırlanmalıdır. Aynca. araştuııtayı yapan kişi çeşitli sorular sormalı. 
11otlar almalı ve toplaı1tıya katılaı1larla tartışmalıdır. Bu nede11le. çaba 
göstermedeı1. öı1üı1e bakmada kararlı olmadaı1. bilgiye susamışlık duy
madaıı ve çirkiı1 iddiacılık l1uyundan kurtulmadaı1 ve istekli bir öğ
renci haliı1e gelmedeı1 araştırma yapılamaz. Gerçek kahramaı1ların kit
leler olduğu. buı1a karşılık bizim ge11ellikle acemi ve bilgisiz 
olduğumuz kavra11malıdır. Bu kavranmadıkça e11 basit bilgileri bile 
edi11mek mümküı1 değildir. 

Şuı1u tekrar belirtmek isterim ki, bu kayııak belgeleriı1 ya

yım la11ması11ı11 asıl amacı: yoldaşlara bu belgeleri ve bunlardaı1 çı
karıla11 sonuçları ezberletmek değil, alt kademelerdeki durumu araş
tırmak içi11 bir yöı1teme işaret etmektir. Genel olarak baktığımızda, 
şunu söyleyebiliriz: Çiı1'in cılız burjuvazisi: Avrupa. Amerika ve Ja
ponya burjuvazisini11 yaptığı gibi, sosyal koşullar üzerine görece ge
liştirilmiş. hatta en basit malzemey\ bile sağlayamamıştır ve asla sağ
layamayacaktır. Onun için bunları bız toplayacağız. başka çare yol1ur. 
Özel olarak baktığımızda, şuı1u söyleyebiliriz: Pratik çalışına ile uğ
raş:ın herkes. değişeı1 durumu her zamaı1 çok yakındaı1 izlemelidir ve 
bu koı1uda hiçbir ülkenin Komünist Partisi, ba.5ka bir ülkenin Ko
münist Partisiı1e bel bağlayamaz. Bu nedeı1le, pratik çalışma yapaı1 
herkes alt kademelerdeki durumu araştuıııalıdır. Böyle bir araştırma, 
teoriyi bilip de gerçek durumu bilmeyeı1ler içiı1 özellikle gereklidir, 
aksi l1alde buı1lar teori ile pratiği birleştiremeyeceklerdir. ''Araştuıııa 
yapmayaı1111 söz hakkı yoktur'' şeklindeki görüşüm ''dar de11eycilik'' 
olarak alaya alı11mıştı. Ama bugüı1e kadar. bu görüşü ileri sürmüş ol
makta11 pişmaı1lık duymadım. Pişmanlık şöyle dursuıı. araştıııııa yap
madaı1 l1iç kimseı1i11 söz l1akkı olamayacağı11da hala ısrar ediyorum. 
''Resmi arabasıı1daı1 i11er i11mez'' ortalığı velveleye veren. 11utuk atan, 
öı1üı1e gele11 lıer şeyi eleştirip, mahkum ede11 pek çok iı1saı1 vardır: 
ama aslıı1da böyle kaç kişi varsa. l1epsi de başarısızlığa uğramaya 
mahkumdur. Çüı1kü ayrı11tılı bir araştuıııaya dayaı1maya11 bu tür gö
rüşler ve eleştirileı·. cal1il gevezeliğiı1deı1 başka bir şey değildir. Her 
yerde l1azır ve ı1�ızıı· olaı1 "padişah elçileri"ı1deıı Partimizi11 gördüğü 
zarar saymakla bitmez. Stali11 haklı olarak ''Teori. devrimci pratikle 
birleştirilmezse, amaçsız hale gelir'' diyor. Ve geı1e I1aklı ola.rak şunu 
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ekliyor: ''Yolu devrimci teori ile aydınlatılmayan pratik, karaı1lıkta el 
yo�damıyla yüıür."3 Karaı1lıkta el yordamıyla yürüye11, kavrayışta11 ve 
uzak görüşlülükten yoksuı1 "pratikçi'' dışında hiç kimseye ''dar de-
11eyci'' damgası vurulamaz. 

Çi11 ve düı1ya olaylan üzerine ayrı11tılı araştırma yapma gereği11i 
bugün hala şiddetle hissediyorum. Bu. beı1im Çin ve dünya olayları 
üzeri11e bilgimin yetersizliğiı1de11 ileri gelmektedir; yoksa beı1im her 
şeyi bildiğim, başkalarını11 ise cahil olduğu aı1lamına gelmez. Ben Par
tili bütün yoldaşlarla birlikte kitlelerden öğrenen bir öğre11ci olarak 
kalmak istiyorum. 

3. J.V.Sıalin, leııiııi:nıiıı flkcleı·i, 
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SON SÖZ 

19 Nisaıı 1941 

On yıllık iç savaş döneminin pratiği, bugünkü dönem yani Ja
ponya'ya Karşı Direnme Savaşı dönemi için en iyi ve en uygun de
neyimdir. Bu, taktik açıdan değil. kitlelerle nasıl kaynaşacağımız ve 
onları düşmana karşı nasıl seferber edeceğimiz açısından geçerlidir. 
Partinin şimdiki taktik çizgisi, ilke olarak geçmiştekindeı1 farklıdır. 
Geçmişte Partiııin taktik çizgisi, toprak ağaları ve burjuvaziyle. mü
cadele etmekti; şimdi ise Japonya'ya direnilmesine karşı olmayan 
bütün toprak ağalan ve burjuvalarla birleşmektir. On yıllık iç savaşın 
son dönemiııde bile, bir yanda bize karşı silahlı saldırılara girişen ge
rici hükümet ve siyasi partiye, öte yanda bizim yönetimimiz altındaki 
kapitalist bir 11itelik taşıyan bütün sosyal kesimlere karşı farklı si
yasetler benimsememek yanlıştı; gerici hükümet ve siyasi parti içiı1-
deki farklı gruplara karşı farklı siyasetler benimsememek de yanlıştı. 
O sıralar. köylülük ve şehir l-Uçük burjuvazisinin alt tabakaları dışında 
toplumu11 her kesimine karşı ''hep mücadele'' siyaseti izleniyordu ve 
bu siyaset kuşkusuz yanlıştı. Toprak siyasetinde. on yıllık iç savaşı11 
ilk ve orta dönemlerinde4 çiftçilikle uğraşabilmeleri, yerleriııden yurt
larıııdan olmamaları. eşkiya olarak dağa çıkıp kamu düzeniııi boz
mamaları için toprak ağalarına köylüleriı1ki kadar toprak bırakılmasını 
öngöre11 doğru siyascti11 reddedilmesi de yaıılıştı: Bugün Partini11 si-
4. On yıllık iç savaşın ilk di'ıncmi 1927 sonlanndan 1928 sonlarına kadar sürdü ve ge

nellikle Çingkangşan dönen1i diye b.ilinir. Orta dönem 1929 başlanndan 1931 son
bah.ınııa kadar. yani Merkezi Kızıl Us Bölgesinin kuruluşundan üçüııcü "kuşalnıa ve 
basıımıa" harekalıııa karşı savaşın zaferle sonuçlanmasına kadar devanı eııi. Ve üçün
cü döne111 1931 sonlannılruı 1934 sonlanna kadar tllan. yani savaşın zaferle son bul
masından Parti Merkez Koıııiıcsi ıarafından Kveyçov Eyalcıi'ndeki Zunyi'de ıoplanan 
Siyasi Bürtl Genişleı ilnıiş Toplaıııısına kadar olan dönenıdir. (kak 1935'deki Zunyi 
Toplanıısı. Parti içinde "sol" opoıtünisı çizginin 1931'den 1934'e kadar süren 
hakimiyeıine son verdi ve Partiyi tekrar doğru çizgiye yönelııi. 
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yaseti k;lçınılmaz olarak farklıdır: bu. ne "hep mücadele. l1iç ittifak 
yok" '•e de ( 1927'deki Ceı1 Dusiuculuk gibi) ''l1ep ittit'at.. llİÇ rrıü-:adele 
yr;.:·· siyasetidir. Tersiı1e bu: Japoıı cmpcryalizıniı1e karşı çıkan bütü11 
sosyal kesimlerle birleşme. buı1larla bir birleşik cephe kunna, ama 
yiı1e de 011lara karşı müc;ıdele etme. ya11i 011larıı1 yalpalaya11 yaıı
lan11ın ya da düşmaııa teslim olma. Komüııist Partisi'ııe ve lıalka karşı 
çıkma şekliı1de keııdiııi gösteren gerici y;ıııl;ırıyla. o ölçüde ve değişik 
biçimlerde mücadele etme siyasetidir. Şimdiki siyaset. ''ittifak" ve 
"mücadele"yi birleştireıı ikili bir siyasettir. işçi siyasetinde bu, iş
çilerin yaşama koşullarını gereğiııce düzeltme ve kapitalist eko
nomiııiıı düzgüıı şekilde gelişimini eııgellememe ikili siyasetidir. 
Tarım siyasetinde bu. toprak ağalartRdaıı toprak kirasını ve faizi azalt
malarıııı isteıne ve köylülere de bu azaltılmış kirJ ve faizi ödemelerini 
şart koşma ikili siyasetidir. Siyasal haklar alaııında; J apoııya'ya karşı 
olan bütün topı·ak ağalarıııa ve kapitalistlere, işçiler ve köylülerle ayııı 
kişi haklarıııı, aynı siyasal hakları ve mülkiyet haklarıııı tanıma ve 
geııe de oıılardaıı gelebilecek karşı-devriınci ı·aaliyete karşı uyanık 
olma ikili siyasetidir. Devlet ve kooperatif ekoııomisi geliştirilmelidir. 
Aııcak bugüıı köylük bölgelerdeki üs bölgelerimizde gerçek ekonomik 
sekttirü devlet işletmeleri değil. özel işletmeler oluştuı ıııaktadır. Eko
nomimizdeki tekelci olmayaıı kapitalist sekttire gelişme olanağı ta
ıııııınalı ve bu, Japon empcryalizmiııe ve yan-ı·eodal düzeııe karşı kul
laı1ılmalıdır. Bu, bugün Çin içiıı eıı devrimci siyasettir; buııuıı 
uygulaıımasıııa karşı çıkmak ya da buııu eııgellemek kuşkusuz bir ha
tadır. Hem Parti üyeleriııiıı komüııist s;ıllığıııı titizlikle ve kararlılıkla 
korumak, hem de sosyal ekoııomiııiıı kapitalist sekttirüııüıı yararlı kıs
mıııı korumak ve oııuıı uygun bir biçimde gelişmesini mümkün kıl
mak. Japoııya'ya karşı direııme ve bir demokratik cumhuriyet inşa 
etme döııemiııde bizim içiıı zoruıılu görevlerdir. Bu döııemdc bazı ko
müııistleriıı burjuvazi taraı·ıııdaıı yoldaıı çık;ırılması ve Parti üyeleri 
arasıııda kapitalist t"ikirleriıı ortaya çıkması mümküııdür; biz. bu yoz 
fikirlere karşı rrıücadele etmeliyiz. Ancak Parti içinde kapitalist fi
kirlere karşı mücadeleyi yaıılış biı· biçimde S(>sy;ıl ekoııomi alanıııa 
yaymamalı ve ekoııomiııiıı kapitalist sektörüııc karşı çıkmalıyız. ikisi 
arasıııa kcsiıı bir çizgi çekmeliyiz. Çiıı Komüııist Partisi karmaşık bir 



ortamda çalışmaktadır ve her Parti üyesi, özellikle her kadro, Marksist 
taktikleri kavramış bir savaşçı l1aline gelmek için kendisiııi çc
likleştiı ıııelidir. Meselelere tek yaı1lı ve aşırı basitleştirilmiş \)ir yak
laşıın. asla devrimi z:ıı·ere götüremez. 
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iNCELEME TARZIMIZI YENiDEN 
DÜZENLEYELiM • 

Mayıs 1941 

Bütüı1 Parti içiııdcki iılCeleme yöntemimizi ve sistemimizi yeniden 
düzeıılcmemizi ö11eriyorum. Bunun nedeı1leri şunlardır: 

1 

Çiıı Komüı1ist Partisi'ı1in yiııııi yılı boyunca, Marksizm
Leı1inizmıı1 evreıısel gerçeği Çin devrimini11 somut pratiğiyle gittikçe 
daha çok kaynaşmıştır. Partimizin çocukluk döı1cmiı1de Marksizm
Le11inizmi ve Çiıı devrimi11i 11e kadar sığ ve yetersiz bir şekilde kav
radığımızı aı1ımsayacak olursak, bugünkü kavrayışırr.ızın çok daha 
derin ve zcııgin <>lduğuııu görebiliriz. Felakete uğrayaıı Çin millctiı,;:� 
cıı yiğit evlaıları, yüz yıl boyurıca. heı öleı1iı1 ycriı1i bir yenisı alarak, 
ülkeyi ve lı:tlkı kurtaracak gerçeği bulmak için sa\·aştılar ve ha
yatlarıııı ı·cda ettiler. Bunuııla gurur duyuyoruz. Ana Marksizm-

* Mao 7.cduııg yol<i<ış bu r.ıpı.lru Yenan'daki bir kadro toplantısı içiıı l.azırladı. 'Ju rapor 
ve "Ptıı·ıiııiıı Ç<ılışıııa 7"ar:ıııı Dii:elıe:;,,, .. ve "Basnıtıktılıp Ptıı·ıi y,,�ıl<ıı·ıııa I arşı Çı
ktı/1111" ııdlı iki ıııakıılc. Mao 7..edung y<>ldaşın düzcltnıc hareketi üz.:riııc yıızdıJ.ı tcıııel 
eserler<l ir. Mıı<l 7..e<luııg y<lld:ış. bu ıııı:kalelerde, Parti içiııdeki Pıırti ,-;�µisiyle ilgili 
ge�"1lıişteki ııyrılıklıın idetlltljik düzeyde özetlenıiş ve Mıırksiıııı-Leniniznı kisvesi al
ııııda Pıırti içiıı<le vıırlığıııı sürdürcıı. kendilerini esas <llıırak subjektivisı ve sekter eği
liıııler<le g<;sıcren ve ifııdc tıır.ı:ı <>lıır.ık basmakalıp Parti yazıl:ınnı kullanan kü�"iik bur
juva idct>l<ljisiııi ve çıılışnıa tarzıııı tahlil etnıişıir. Marksizııı-Leniııiınıiıı ideolojik 
ilkclcriııe uyguıı <>lıırıık. çalışıııa tarzını düzeltnıek üzere Parti çapıııda bir Marksist-
1..eniııist eğit iııı lııırckeıi için çıığnd:ı bulunnıuştur. Bu çağn. heıııen. gerek t>arti için
de. gerekse Parti dışındıı. pr<llctarya ideolojisi ile küçük burjuva id< olojisi arasında 
büyük bir ııırtışnıaya ycıl ııçııı ışıır. Bu ıartışnıa. proletarya idetlltıjisiiıı heııı t>arti için
deki. hcııı de t>arti dışıııdııki dunııııuııu sağlanılaştınııış. gcııiş kadrolanıı ideolojik.ba
kınıdruı büyük bir ilcrlenıc kaydeııııclerini ve Partiniıı eşi görübııenıiş bir birliğe ulaş
nıasıııı sağlanııştır. 
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Leniııizmi, yaııi gerçeklerin eıı doğrusunu, milletimizi kurtaracak si
lal1lar111 eıı güçlüsüııü aııcak Birinci Düııya Savaşı'ndaıı ve Rusya'daki 
Ekim Devrimi'ı1de11 soııra bulduk. Bu silahııı kullaııılınas flı. ya
yılmasıııı ve örgütle111nesiı1i ilk başlaıaıı Çiıı K<>müııist Partisi oldu. 
Marksizm-Leı1i11izmi11 evreıısel gerçeği Çiıı devrimiııiı; somut 1Jra
tiğiyle kayııaşır kayııaşmaz. Çin devrimiııe yepyeııi bir gl rünüm k1-
zaı1dırdı. Partimiz. Japoııya'ya Karşı Direıııne Savaşı'ı1111 patlak ver
mesiı1deı1 bu yaııa. Marksizm-Le11i11izmi11 evreıısel gerçeğiııe 
dayaııarak, bu savaşın somut pratiğini. Çiıı'i ve bugüııkü dünyayı in
celemede ileri bir adım attı ve ayııı zamaııcla Çin tarilıiııi incelt..meye 
başladı. Bütüıı buıılar çok olumlu belirtilerdir. 

il 

Ama hala eksiklerimiz. hem de çok büyük eksiklerimiz var. Ka
nımca. bu eksiklerimizi gidermezsek. çalışmalarımızda ve Marksizm
Leııiııizmin evrensel gerçeğiııi Çiıı devrimiı1i11 somut pratiğiyle kay
ııaştıııııa davamızda. bu büyük davamızda bir adım bile iler
leyemeyiz. 

tik oıarak, bugüııkü durumun iı1celeı1mesi11i ele alalım. Gü
nümüzüıı iç ve dış koşultaı·ıııııı iı1celeı1mesiııde bir ölçüde başanlı 
olduk; ama bizimki gibi büyük bir siyasi parti içiıı, bu koııulanıı lıer 
bir yöııüyle. siyasal. askeri. ekoııomik ve kültürel yöııleriyle ilgili ola
r.ık topladığımız malzeme bölük pörçük. y<ıptığımız araştırma ise sis
temsizdir. Geııelliklc soıı 20 yıl içiııdc, bu alaıılara yöııelik malzeme 
toplama ve buları iııcelcıne koı1usuı1da sistemli. kapsamlı bir ça
lışın•ıda buluıımadık. Dolayısıyla bugün nesııel gerçekliğin araş
tırılması ve iı1cele11mesi içiıı uyguıı bir <>rtamdaıı yoksuııuı .. ' 'Gözleri 
k•ıpalı serçe y<ık•ılam<ıya çalışaıı bir adam'' ya da ''el yordamıyla balık 
tutmaya çalışaıı bir kör" gibi davraıımak. özeıı gösıeı·ıııedeıı ve üs
tüııl·t>ı·ü çalışmak. tat· ebeliği yapmak ve yüzeysel bilgiyle y;!liıımek: 
Bu: rıaı1inıizdeki birçok yoldaş arasıııda lıala var olaıı soıı derece kötü 
Marksizm-Lcııiııizıniıı ruhuııa bütüııüyle aykın bir çalışma tarzıdır. 
Marks. Eııgels. Lcııiıı ve Sıaliıı; bize. koşulları ciddi bir şekilde iıı
cclcmemi• gerektiğiııi. keııdi isteklerimizdeıı değil, nesnel ger-
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çeklik1eı1 hareke! etmemiz gerekliği11i ögreımişlerdir. Ama birçok yol
daşımız bu geı·çcği <ıçıkça çiğı1emektedir. 

lkiı1ci olarak, ıaril1i11 iııcele11mes:11i ele a'�,lı ·1. Ge:çi birk:ıç Parti 
üyesi ve sempatizaı1 bJ işe girişti, aına bu çalışma örgjllü bir :>içimde 
y:ıpılmadı. Biı-çok Par!i üyesi gerek soıı yüzyılıı1. gerekse eski çağları11 
Çiı1 ıarilıi11deı' l1ala l1::bcı·sizdir. Birçok Marksisı-Leı1';ıisı l1iliın adamı, 
eski Yuı1a11isıa11':1 de;;i11medeı1 koııuşamıyor ama kcııdi :11al:u·1111 uı1u
tuyor. Günümüz koıulları11ı ve geçmiş taril1i cid li bir şekilde iı1-
celemek içi11 uygu11 t·ir oı·;-:-,m ynk.ıur. • • 

Uç üncü c!:-rak. iJlus'ararası devrim:i tt...:ri.: b<.:11iıı iııcele11mesini. 
Marksizm-Leı1iı1izmin e·;re11sel gerçeği11i11 iı1cele11mesi11i ele alalım. 
Birçok yoldaş. Marksizm-Le11inizmi devrimci orati�iı1 ilıtiyacıı1ı kar
şılamak içi11 �ğil. sııf iı1celeme yapmış olmak içi11 inceliyor. Bu yüz
deı1 de okuyorlar. :ıma okuduklanı11 özümleyemiyorlar. M:ırks. Engels. 
Le11i11 ve Staliı1'deı1 ıek yaı1lı birtakım aktarmalar yapıyorlar: ama oı1-
lan11 tutumunu. bakış açısını ve yöı1temiı1i. Çiı1'iıı bugüı1kü durumuna, 
taril1iı1e ya da Çiı1 devrimi11i11 soruı1lannın somut ıal1liliııe ve çözümüı1e 
uy�ulayamıyorlar. Marksizm-Leı1i11izme karşı bu ıuıum. özellikle orta 
ve üst kademelerdeki kadrolar arasında büyük zarara yol açar. 

Stizüı1ü eıtiğim bu iiç şey: ya11i güı1üınüzüı1 koşulları111 iııcelemeyi 
göz ardı etmek. ıarilıi iı1celemeyi göz ardı eımek ve M:ırksizm
Le11i11izmi uygulamayı gtiz ardı etmek. çok kölü biı· çalışına ı:ırzıı1ı do
ğurur. Bu çalışma ıarzıı1ı11 yaygıı1laşması. birçok y<>ldaşıınıza z:ırar 
verınişıir. 

Geı·çekıeı1 de. saflarımız :ırasıı1da. bu çalışma ı:rrzı ııedeııiyle yo-• • 
luııu şaşırınış birç<>k y<>ldaş vardır. Ulkc içiı1dcki ve dışıııdaki. eyaleı, 
il ve ilçelerdeki somuı durumu sisıemli ve kaps:ımlı bir hiçiı11de araş
lıı ıııak ve iı1celcınek isıeıneye11 bu yoldaşlar. s:ıdece keı1di daı· bil
gileriı1e ve ''b:ıı1a öyle geliyorsa tiyledir" gibi biı· aıılayışa d:ıyaı1arak 
sağa sola emirler y:ığdırıyorlar. Bu özı1elci çalışına ıari'.ı. yol
daşlarımızı11 çoğu arasıı1da lıala varlığıı1ı sürdürmüyc>r ınu'! 

Keı1di 1aril1imiz l1:1kkıı1da l1içbir şey bilmedikleri y:ı d:ı pek ai'. şey 
bildikleri için uıa11acakları yerde gurur duya11lar var. Eıı öı1cınlisi de. 
Afyo11 Savaşıı1daı1 bu yaı1a yüz yıllık Çiı1 taril1i11i ve Çiı1 Kc>ınüı1isı 
Partisi'ı1i11 tarilıi11i gcrçekıe11 bilcııleri11 sayısı pek az. Heıneıı l1iç kiınsc 
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soıı yüz yılııı ekonomik. siyasal. askeri ve kültürel tarilıini ciddi bir şe
kilde iııcelemeye girişmemişıir. Keııdi ülkeleriııdoıı habersiz olan ba
zıları ise. eski yabaııcı kitaplard;ııı edindikleri soıı derece yetersiz ve 
lmlük pörçük bilgilere d;ıyaıı;ırak. eski Yuııaııistaıı'a ve başka yabaııcı 
ülkelere aiı mas;ıll<ır aııl;ııın;ıkı;ıdırlaı·. 

2()-30 yıldır. yurtdışıııdaıı döııeıı t>ğreııcilerde bu hastalık var. Av
rupa'd;ııı. Amerika'daıı y<ı d;ı Jap<>ııya'daıı yurda döııen bu öğrenciler 
y<ıl1;11ıcı şeyleı·i p;ıp;ığ;ııı gil1i ıekrarl;ımakıadırlar. Birer gramot"oıı olup 
çıkmakla ve yeııi şeyleı·i k;ıvr;ım;ı ve yaratma görevleriııi uııuı
maktadırlar. Bu lı;ıstalık Kc)ınüııist P:ırtisiııe de bulaşmış bulunuyor. 

Gerçi M.ırksizmi iııceliy<)ruz. ama çoğumuzun iııceleme tarzı 
M.ırksizme tal1aıı ıabaııa zıııır. Dalıa doğrusu, bunlar Marks, Eııgels, 
Lcııiıı ve St<ıliıı'iıı bize içıeıılikle öğütledikleri ıemel ilkeyi, yaııi teori 
ile pratiğiıı birliği ilkesiııi çiğııiyorlar. Bu ilke çiğnenince, ona bü
lüııüyle zıı bir ilke. yani te<>ri ile pratiğiıı ayrılığı ilkesi icat ediliyor. 
Okullarda ve çalışaıı kadrolarııı eğiıimiııde, felsefe öğretmenleri öğ
reııcileriııe Çiıı devrimiı1iıı maııtığıııı iııcelemeleri için yol gös
termiyorlar: ekoııomi öğretmeııleri t>ğreııcileriııe Çin ekoııomisiııin 
özellikleı·iııi iııcelemelcri içiıı yol gösıeı·miyorlar; siyaset bilimi öğ
reımeııleıi t>ğreııcileriııe Çiıı devrimiııin taklikleriııi iııcelemeleri içiıı 
y<>I gösteımiyoı·Iar: askerlik bilimi öğrctmeııleri öğrencileriııe Çin'in 
özel k<>şull<ırıııa uygulaıımış sıraıeji ve t;ıktikleri iııcelemeleri için yol 
gösteı·ıniyoı·lar vb. Buııuıı soııucuııda. lıata yaygııılaşıyor ve lıalka 
l1üyük zarar veriyor. Bir kimse Yeıı;ııı'da t1ğreııdikleriııi Fusien'de1 

ııasıl uygulayacağıııı bilemiy<>r. Ekoııomi pı·ofesörleri Sınır Bölgesi 
parası ile Guomiııdaııg par;ısı2 arasıııdaki ili.,kiyi açıklayamıyor. Bu 
ııedeııle. birçok öğreııcide ç:ıı-pık bir ;ııılayış yaratılmıştır. Çiıı'iıı so
ruııl;ırıyl;ı ilgileııecekleri ve P:ırti t<ılimatl;ırıııı ciddiye alacakları yerde. 
öğreııneııleriııdeıı öğreııdikleri st>züm oııa edebi ve değişmez d<>g
malara l1;1ğl;ııımak1adırlar. 

� 

1. ı:usicn ili. Yeıııııı"ııı ycııııiş kilonıcıre güncyiıı<lc<lir. 
2. Sınır IJ<>lgcsi parıısı. Şcnsi -(laıısu Niııgsia Sınır B<>lgesi �lükümet i Bankasının bas

ı ı rllığı bı111knl)llııra verilen a<l<lı .  ()uoıııiıı<l;ıııg p;ırası ise. l 935"ten iıibaren lngiliz ve 
ABI) c11ıperyalisıleri ıaraf111<l;ın <lcslcklcııcn. Guoı11in<laııg'ın dört b üyük bürokr.ıt- ka
piıalisı bankasınııı basıırdığı baııkıll)tlııra vcrilcıı addı. Mao Zeduııg yoldaş burada bu 
iki  para arasındaki kurun gösıcrdiği dalgalaıın1alara değinnıektedir. 
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Hiç kuşkusuz. sözü11ü ettiğim çalışma tarzı, Parti içiı1deki en kötü 
çalışma tarzıdır: yoksa geı1el durumuı1 böyle olduğu11u söylemiyorum. 
Ama geı1e de bu tür kişiler vardır: üstelik sayıca çok fazla olmadı.klan 
halde. çok büyük zarara yol açmaktadırlar. Bu soruı1 hafife alın
mamalıdır. 

111 

Bu fikri dal1a iyi açıklayal1ilmek içiı1. iki zıt tutumu karşılaştıı ıııak 
istiyorum. 

Biri11cisi, özı1elci tutumdur. 
Öznelci tutuma sahip olaı1 bir kimse. çevreyi sistemli ve kapsamlı 

bir biçimde iı1celemez. sadece keı1di özel hevesiyle çalışır ve bugüı1kü 
Çi11'e ilişki11 bilgisi so11 derece bulaı1ıktır. Özı1elci olan, taril1i par
çalara ayırır; Çiı1'i değil, yalı1ızca eski Yuna11istaı1'1 bilir ve Çiı1'in 
uzak ve yakıı1 geçmişiı1deı1 l1abcrsizdir. Marksist-Leı1i11ist teoriyi 
soyut olarak amaçsız iı1celer. Marks, Eı1gels, Leı1in ve Staliı1'e, Çin 
devrimi11i11 teorik ve t�tktik soruı1ları111 çözmeye yarayacak tutumu, 
bakış açısı111 ve yöııtemi elde etmek içiıı değil, sırf teoriyi iı1celemiş 
olmak içi11 başvurur. Oku lıedeı·e göııdereceğine, gelişgüzel fırlatır. 
Marks, Eı1gels, Leı1iıı ve St�tliıı. bize. 11csnel gerçcklerdeıı hareket et
memiz ve eylemimize y<ıl gösterecek yasaları bu gerçeklerdeıı çı
kannamız gerektiğiııi öğretmişlerdir. Buı1u yapabilmek içiıı de. 
Marks'ıı1 dediği gibi, malzcıneyi ayrıı1tılı olarak toplamalı, oııu bi
limsel talılile tabi tutmalı ve seı1teze vardıııııalıyız.3 Birçoğu buı1uı1 
tam tersiııi yapıyor. Birçoğu araştuıııa çalışması yapmakla birlikte, ııe 
bugüııkü Çiıı'iıı, ııe de düııkü Çiıı'iıı iııceleı1mesiyle ilgileniyor. lıı
celemeleıi11i gcrçcklikteıı k<ıııuk boş ''teoriler'' arası11a lıapsediyorlar. 
Biı·çoğu ise, pratik çalışına yapıyorlar. ama ııesııcl koşulları iıı
cclcmcyc lıiç öııem verıniyor. biı· lıevcs l1aşlıyorlar ve siyasetiıı ycriı1e 
kişisel duygulanı11 geçiriy<ırlar. Buı1ları11 l1epsi de, özı1el olaı1a da-

3. Bkz. K<ırl Marks. Ktı/>İltıl. "lkiııci Alıııaııca llasınıa Soıısöz": '"ikinci incelenıc yöıı
tcıııi ıııalzeıııeyi aynnıılı bir şekilde t''l'lanıak. lllıuıı farklı gclişnıe biçiıııleriııi l;ılılil 
ctnıek ve onlann iç bağıntılannı bulup çık;ınııak zorundadır. Ancak bu çalışnıa ya
pıldıktan sonra, gerçek hareket doğru t1larak tanıııılanabilir. " (Ktıpital, lng. bas .. 
Moskova, Cilt 1. s. 19) 

· 
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yaı1arak 11esı1el gerçeği göz ardı ediyorlar. Koı1uşma yaparken A. B. C. 
D ve 1 .  2. 3. 4 gibi uzuı1 uzuı1 başlıklar sıralıyor. yazı yazarkeı1 de ge
vezelikten başka bir şey yapmıyorlar. Buı1larıı1. gerçeği olgularda 
arama diye l)ir meseleleri yoktur; sadece tum turaklı sözlerle göze hoş 
görü111nek isterler. Gösterişli. ama kofturlar; sağlam olmadıktan içi11 
çal)uk kırılırlar. Her zama11 l1aklıdırlar. dü11ya11ı11 bir 11umaralı oto
ritesidirler. l1er yeı·e yetişe11 ''padişah elçileridirler". lşte. saf
larımızdaki bazı yoldaşların çalışma t�trzı budur. Bu çalışma tarzını 
keı1di davraı1ışlarımıza hakim kılmak keı1dimize zarar vermektir; baş
kalarıı1a öğretmek başkalarına zarar veı ıııektir. Özetleyecek olursak, 
bilime ve Marksizm-Leı1i11izme aykırı olan bu özı1elci yö11ıem, Ko
müı1ist Partisi'ı1in, işçi sınıt"ını11, halkın ve milletin zorlu bir düş
maı1ıdır. Parti ruhunun saf olmayışının bir göstergesidir. Karşımızda 
zorlu bir düşma11 duı ıııaktadır. 011u atı etmeliyiz. Aı1cak öznelcilik alt 
edildiği zaman, Marksizm-Leni11izm gerçeği galebe çalabilir. Parti 
rul1u sağlamlaşabilir ve devrim zafere ulaşabilir. Şuı1u belirtmemiz ge
rekir: Eğer bilimsel bir tutum yoksa. yaı1i teori ile pratiği11 bir
leştirilmesi ko11usuı1da Marksist-Leninist bir yaklaşım yoksa. Parti 
ruhu ya hiç yok demektir ya da yetersizdir. 

Bu tür kimseleri çok iyi aı1latan bir beyit vardır: 
Dıı11aı·da biiyiiyeıı kanıışlaı·ııı ı'c'' ağıı·, göı•desi iııce, kökü yıı

kaı·/aı·dadıı·; 
1"eııeleı·deki bambııjili:/eı·iııiıı ııcıı siı•ı·i, kabıığıı kalııı, ir,;i boş o/ııı·. 
Bu si.)zler, bilimsel bir tutuma sahip olmayaı1 ve Marks, Engels. 

Lcı1i11 ve Staliı1'iı1 eserleri11den sadece sözcükler ve cümleler ak
tarJbi leı1 ve gerçek bilgiyle elde edilmemiş haksız bir üne sahip olaı1 
kimseleri 11e kadar güzel anlatıyor! Bu hastalıkta11 gerçekte11 kur
tulm:ık isteyeı1lere. bu bcyiti akıldaı1 çıkarmamaları1 11. l1atta daha da 
cesaret gösterip odaları11111 duvarıı1a yazmaları111 öğütlerim. Marksizm
Lcı1i11izm bir bilimdir: bilim ise. dürüst ve sağlam bilgi demektir: bi
limde yalaı1 dolaı1a yer yok1ur. Öyleyse. dürüst olalım. 

lkiı1cisi. Marksist-Le11i11isı tutumdur. 
Marksist-Le11i11ist tutuma sahip ola11 bir kimse, Marksizm

Lcı1i11izmi11 teori ve yö11temi11i çevreı1in sistemli ve kapsamlı bir bi
çiınde araştırılmasıı1a ve i11celeı1mesi11e uygular. Sadece hevesle ça-
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lışmakla yeti11mez. aynı zamaı1da Stalin'iı1 dediği gibi, devrimci coşkli 
ile pratikliği birleştirir.4 Bu tutumda ola11 bir kimse. taril1i parçalara 
·yırın� Y<ıl11ızca eski Yuı1aı1istaıı'ı bilmekle yeti11mez. Çiı1'i de öğ-

11mek ister. Yal11ızca yabancı ülkeleri11 devriınci tarilıi11i değil. 
Çin'iıı devrimci taril1i11i de: yalı1ızca bugüı1kü Çiı1'i değil. y:ıkııı geç

ınişteki Çiı1'i, l1<1tt<ı daha eski Çiı1'i de öğreı11nek ister. Bu tutuınd:ı <)laıı 
t)ir kimse, Marksizm-Lc11inizmi11 teorisiı1i belli bir am<ıçl;ı iııceleı·: 
M<ır•�sist-Leııi11ist teoriyi. Çi11 devrimi11i11 pratiğiyle k<ıy11aştıı·ın:ık Çiıı 
devı·imi11i11 teorik ve taktik soruıılaı·ı111 çözecek tutuınu. l)akış ;ıçısıııı 
ve yöııtemi elde etmek amacıyla iı1celer. Bu tutum, oku lıede ı·e gtiıı
derıne tutumudur. ''Hedef' Çiıı devrimidir: ''cık" ise M :ırksizın
Le11i11izmdir. Biz Çi11 Komünistleri bu oku arıyoruz. çüııkü <)ııu Çiıı 
devrimi ve Doğu devrimi l1edefiııe gö11deııııek istiyoı·uz. Böyle t)iı· tu
tumu beı1iınsemek. gerçeği olgularda aramak demektiı·. "Olgul;ır" 11es
ııel olarak var olaı1 şeylerdir: "gerçek'' olgularııı iç ilişkileı·idiı·. y:ıııi • • 
C)11lara l1ükmedeıı kaı1uı1lardır: ''aramak'' ise iı1celemek demektiı·. Ulke 
içi ile ülke dışındaki. eyalet. il ve ilçelerdeki gerçek durumdaıı lı:u ·eket 

etmeıniz ve eylemimize yol gösterecek k<ıı1uı1ları. ya11i l)u gcı·çcğiıı 
l):tğııııda var ola11 ve hayali olmaya11 kaııuı1ları geııe bu gerçek du
ı·uınd:ıı1 çıkaııııaınız gerekir. Başka bir deyişle. çevremizde meyd:ııı;ı 
geleıı olaylan11 iç ilişkileri11i bulup çıkannamız gerekir. Buııu y;ı
p:ıt)ilınek için de. gerçek dışı l1ay<ıllere. gelip geçici lıevesleı·e. c:ıı1sız • 
kit:ıpl:ır:ı değil, nesı1el ol:ırak var olaı1 olgul:ıra dayaıımanıız geı ·ekiı·. 
M:ıli'.eıneyi ayrı11tılı bir biçimde toplam:ımız ve Marksi7.m-Le11iııizıniıı 
geı1el ilkeleri11i11 relıbcrliğiııde. hu malzemedeıı doğru SC)ııuçlar çı

k:ırın;ımız gerekir. Bu tür soı1uçl:ır. bilimsel soııuçlardır: yc)ks;ı <>l:ıy
larııı A. B. C. D diye sıı·alaııdığı listeler ya da l)OŞ laı·1arl:ı cf<)lu y:ti'.ıl;ıı· 
değil. Bu tutum. tumturaklı sözlerle gtize l1<)Ş göı·üı1me tutumu değil. 

gerçeği olgularda araına tutumudur. P:ııti rul1uı1uıı ve teori ile pr:ıtiği 
l)irlcştire11 Marksist-Lc11i11ist ç:ılışma tar1.111111 bir iladesidiı·. Her Ko-• 
ınüııist P:u·tisi üyesi11i11 kesiıılikle salıip cılması gerekeı1 biı· tutu11ıduı·. 
Bu tutuınu bcı1imseye11 bir kimse 11e "ucu ağıı·. gtivdesi iııce. ktikü yu
k:ıı·l;ıı·d:ı''. 11e de ''ucu sivri. kabuğu kalııı. içi boş" olacaktır . 

. 
4. Bkz. J.V. Sıalin, leııiııi:nıiıı //kı!leri. 
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iV 

Yukarıdaki görüşlere uygu11 olarak. şu öııerilerde buluıımak is

tiyorum: 
1. Çevremizdeki durumu sisteınli ve kapsamlı bir şekilde in

celemeyi. bütü11 Partiııin görevi olarak s:.1ptamalıyız. Keı1dimizi11, dost

larımızı11 ve düşmaı1larımızıı1: ekoııomik. mali. siyasal, askeri. kültürel 

ve parti laaliyetleriııdeki gelişmeleri. Marksizm- Leı1inizmi11 teori ve 

yöı1Lemi11i11 ışığında ayrı11tılı olarak araştırmalı. iııcelemeli ve sonra da 

buıılarda11 doğru ve gerekli soııuçları çıkarrııalıyız. Bu amaçla. yol
daşlarımızııı bütüıı dikkatini bu pratik soruııların araştınlmasıııa ve in

celeıımesine yöııeltmeliyiz. Yoldaşlarımıza, Komünist Partisi'nin 
önder orgaıılarına iki yöıılü temel görevleriııiıı. S<)mut durumu bilmek 
ve siyasette ustalaşmak olduğunu kavratmalıyız. Somut durumu bil
mek. düı1yayı bilmek demektir Siyasette ustalaşmak ise. düııyayı de
ğiştinnek demektir. Yoldaşlarımıza. araştJııııa yapmayanın söz hakkı 
olmadığını: lafa1.aıılık yapmaııın ve olayları I, 2. 3.  4 diye sıralamanın 
hiçbir yararı olmadığını kavratmalıyız. Sözgelimi. propagaııda ça
lışmasıııa bakalım; düşmanlarımızın, dostlarımızııı ve bizim yap
tığımız propagaııdayla ilgili olarak duruındaıı lıaberiıniz yoksa, doğru 
bir propagaııda siyaseti saptamalıyız. Her bölümüıı çalışmasıııda ilk 
öııce durumu bilmek gerekir: çalışma aııcak o zamaıı doğru düzgün 
yürütülel)ilir. Partiııiı1 çalışma tarzıııı düzeltmede tutulacak esas lıalka, 
bütüıı Parti içiııde aı·aştırma ve iııceleme pl<ııılarıııı gerçekleştiııııektir. 

2. Çiıı'iıı soıı yüz yıllık tarilıiııe geliııce: bu işe yatkııı kişileri iş
birliği ve uyguıı bir işbölümü içiııde Çiıı t<ırilıiııi iııcelemek üzere bir 
araya getirıneli ve böylece bugüııkü dağııııklığ:ı s<>ıı verıneliyiz. ilk 
öııcc ckoııoıni. siyaset. askerlik ve kültür t•u·ilıiııiıı çeşitli alaıılanııda 

talılilci iııc.elemcler yapmak gcrekiı·: scııteze v<ıra11 iııcelemelerin ya

pılması aııcak o 1,aınaıı mümküıı olabiliı·. 

3. Kadrolanıı çalışma içiııdeki ya d<ı kadı·o okullanııdaki eğitimiııe 

geliııce: bu eğitimi Çiıı devrimiııiıı pratik soruııl<trıııııı iııceleıımesiııde 

yoğuııl<ıştıraıı. Marksizm-Leııiııizıniıı teınel ilkeleriııi relıber alaıı bir 
siyaset saptaıımalı ve Marksizm- Leııiııizıni durağaıı biı· şekilde ve 

bölük pörçük iııceleme yöııtemi terk edilmelidir. Ayrıca. Marksizm-
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Leı1i11izmi iı1celerkeı1. aııa malzeme olarak Soı')•etleı· Biı·/igi Konıiiııist 
Paı·tisi (Bo/şeı•ik) Taı·i/ıi, Kısa Deı·s kulltıııılmalıdır. Bu kitap. so11 yüz 
yıllık komüııist l1areketi11 e11 iyi seııtezi ve özeti. teori ile pratiği bir
leştiııııeı1i11 bir örneği. l)ugüııe kadar düı1yada yazılmış tek geniş k.1p
samlı örııektir. Leııin ve Staliı1'iı1. Marksizmin evreı1sel gerçeğini Sov
yet Devrimi'ı1i11 somut pratiğiyle 11asıl kayı1aştırdıkları11ı ve böylece 
Marksizmi 11asıl geliştirdikleriııi gt>rdüğümüz zamaı1. Çiıı'de 11asıl ça
lışmamız gercktiğiııi de aıılayacağız. 

Birçok lıaıa ytıptık. Ama lıaıa çoğu zamaı1 doğru11u11 habercisidir. 
Çin devrimi11i11 ve düııya devrimi11i11 böylesiııe caıılı ve böylesiı1e de
ğişkcı1 kapsamı içiııde. iııceleme tart.ımızı yeııiden düzeı1lemeı1in kc
siıılikle iyi sonuçlar vereccği11c inaıııyorum. 
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BiR UZAKDOCU MÜNIH'l KOMPLOSUNU 
AÇIÔA ÇIKARALIM• 

25 Mayıs 1941 

1 .  Japoı1ya ve Birleşik Amerika arasında. Çiı1'iı1 zararına bir uz
laşma, Komüı1izm ve Sovyetler Birliği'ne karşı bir Doğu Münil1'iı1in 
yaratılması: Bugüı1 Japo11ya, Birleşik Amerika ve Ça11 Kayşek ta
raı·ındaı1 tezgahlaı1an ye11i komplo budur. Biz. bu komployu açığa çı
kannalı ve 011a k<trşı mücadele etmeliyiz. 

2. Japon emperyalistleri Çan Kayşek'i teslim olmaya zorlamayı 
amaçlayan askeri saldınlannın en son rauı1duı1u da bitirdikleriı1e göre. 
şimdi 011u kaı1dınna yönünde atak yapacaklardır. Bu kaçınılmazdır. 
Bu. düşma111n eski siyaseti olan kamçı ve börek siyascti11i ya birbiri 
<trdı sıra ya da ikisi11i ay111 anda kullanması11111 tekrar piyasaya sü
rülmesidir. Biz, bu siyaseti açığa çıkannalı ve ona karşı mücadele et
meliyiz. 

3. Japo11ya, askeri saldırıyla ay111 sırada. ''Sekizi11ci Yol Ordusu'ı1un 
Guomiı1dang Merkezi Ordusu'yla birlikte hMeket ederek savaşmak is
temediğini''. ''Sekizinci Yol Ordusu'ı1un toprakları111 genişletmek içi11 
her fırsatı kullaı1dığını''. •• onu11 uluslMarası bir yol açtığ1111''. ''b•ışka 
bir merkezi l1ükümet kurduğunu'' vb. iddia ederek bir dedikodu kam
paııyası başlattı. Bu. Guomi11daı1g ile Komüı1ist Partisi ar.ısıı1a 11il"ak 
sokmak ve bt>ylece Guomiı1daı1g'ı teslim olmaya kaı1dıııııayı ko
laylaştımıak içiı1 Japoı1ya'nın çevirdiği bir dolaptır. Guomiı1daı1g 
Meı·kezi Haber Aja11sı ve Guomiı1daı1g basıııı bu dedikodulMı kopya 
edip yaymaktaı1 ve Japo11ya'ı1111 aı1ti-komüı1ist propagaı1dasıı11 tek
r.trl<ımaktaıı hiç çeki11memektedir. Onl•ırı11 ııiyetleri çok karaıılıktır. 

* Bu Parti talinıatı, Çin Konıünist Partisi Merkez Konıitesi için Mao Zedung Yoldaş ta
rafından yazılnııştı 
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Biz. buı1u da açığa çıkarmalı ve buı1a karşı mücadele etmeliyiz. 
4. Y cı1i Dördüı1cü Ordu'nun ''isyaı1 l1aliı1de olduğu"ııu11 açık

laı1masıı1a ve Sckiziııci Yol Ordusu'ı1un Guomiı1dang'taı1 bir tek kur
şuı1 ya da bir tek kuruş almamış olmasıııa k;ırşııı bu iki ordu. düşınaı1:1 

karşı savaşmakta11 bir a11 bile geri durmamışlardıı·. Üstelik. �ekiziııci 

Yol Ordusu'. bugüıılcrdc Güııcy Şaı1si'deki scf er sırasıı1d;1; 

l1arckatları11ı11 Gu<,miı1d;111g birlikleriııiıı haı-ckaılarıyl;ı uyuınuııu sa!,

lam;ık içiı1 i11isiyatil'i11i kullaıııyor ve şu aııda şiddetli çarpı�malarııı 

sürdüğü Kuzey Çiıı'dcki bütüıı ccplıelcrde saldırılara giri :iyor. Ko
müııist Partisi öııder�iğiııdcl:i �ilahtı kııvvcıler ve lıalk. dah . şimdiden 
J apoııya'ya Karşı Direııme Savaşı'nın bclkerııiği haliııe gelmiştir. Ko
müı1ist Partisi aleyhiııdeki bütün iftiralar. Dircııme Savaşı'ııı bal
talamayı ve teslimiyete gıden yolu açmayı l1cdef almaktadır. Sekiziııci 
Yol Ordusu' ve Yeııi Dördüncü Ordu'ııun askeri başanlarını ço
ğaltınalı. bütün bozguııcu ve teslimiyetçilerle mücadele etmeliyiz. 

1 .  Clüııey Şaıısi seferi ile Çuııgıia<) Dağl:ırı screri kasıedilnıckıedir. M:ıyıs 1941 'de 50 
biıı kişilik hir J:ıpt)IJ istila kuvveti Güney Ş;uısi'dc San lnııağın kuzeyindeki Çungti:ıo 
Ü;ığl:ırı bl>lgcsiııe saldırdı. Bu bölgede yedi Guoıııiııdaııg k<)ll)rdusu ve ku
zeydoğud.ıki K:t<)ııin bl)lgesinde de d<;n Gu(111ıiııdaııg kcılordusu ıoıılanıııı�tı. Hep
siııin ıoplaıııı 250 hiıı askerdi. San lnııağııı kuzeyindeki Gu<)nıiııd:ıng birlıi\lerinin 
esas g<>revi Koıııüııisılcrc k:ırşı savaşnıak olduğund;ın huııl;ır kcııdilerini asla Ja
ıxml;ıra k:ırşı savaşnıaya lıazırl:ın1an1ışl:ırdı ve hüyük kısnıı Jap<ll'I saldırganl:ın 
lıüı:unı ctıiğiııdc savaşlaıı kaç111n1:1ya çalıştı. Bu yüzden Sckiziııci Y<)I Ordusu'ııun bu 
serer sırasıııd:ı Gumıindaııg birliklerini düşnıana k:ırşı desteklenıck için Zl)rlu ça
bal:ırıııa rağıııen. üç lıafıa içinde 50 biıı asker kaybedeıı ve geri k alanı San lnııağın 
güneyiııe kaçaıı Guonıindaııg birlikleri bütünüyle bozguııa uğratıldı. 
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FAŞİZ ME KARŞI ULUSLARARASI 
BİRLEŞiK CEPHE ÜZERİNE* 

23 Haziı·cııı 1 941 

22 Haziraıı'da Almaııya'ııııı faşist yöneticileri Sovyetler Birliği'ııe 
saldırdılar. Bu, sadece Sovyetler Birliği'ne karşı değil. ayııı zamaııda 

bütün milletlerin özgürlük ve bağımsızlığıııa karşı caııice bir saldırıdır. 
Sovyetler Birliği'niıı faşist saldırıya karşı kutsal dircııme savaşı, sa
dece keııdini savuıımak içiıı değil, ayııı zamaııda faşist b<>yunduruktaıı 
kurtulmak içiıı mücadele edeıı bütüıı milletlerin savuııulması içiıı ve
rilmektedir. 

Şimdi dünyadaki bütüıı Komüııistlerin görevi. ı·aşizme karşı sa
vaşmak, Sovyetler Birliği'ni savuıımak. Çiıı'i savunmak ve bütüıı mil
letleriıı özgürlük ve bağımsızlığıııı savuıımak için l)ütün ülkeleriıı 
halklanııı seferber etmek ve uluslararJsı bir birleşik ceplıe kurmaktır. 
Bu döııemde bütüıı çabalar ı·aşist ooyunduruğa karşı mücadele üze
riııde yoğuıılaştırılmaldır. 

Çin Komüııist Partisi'ııiıı ülke ç<ıpıııdaki görevleri şuıılardır: 

l. Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Ceplıe'de ısrar etmek, Gu
omiııdaııg- Komüııist işbirliğiııde ısrar etmek. Japoıı emperyalistlcriııi 
Çin'deıı sürüp atmak ve böylece Sovyetler Birliği'ııe yardımcı olmak. 

2. Gericileriıı büyük burjuvazi içiııdeki bütüıı aııti- Sovyet ve aııti-

komünist faaliyetleriııe k<ırşı karaı·lılıkla mücadele etmek. 
3. Dış ilişkilerde: lııgilterc'de. Birleşik Amerika'da ve öbür ül

kelerde Almanya, ltalya ve Japoııya'ııııı faşist yöııeticileriııe karşı 

çıkan herkesle ortak düşmaııa karşı birleşmek. 

* Bu pani ıalinıaıı Çin Komünist Panisi Merkez Konıiıcsi için Mao Zedung yoldaş ıa
r.ıfından yazıbıııştı. 
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ŞENSI - KANSU NINGSIA SINIR BÖLGESi 
TEMSiLCiLER MECLiSiNDE KONUŞMA 

21 Kcısını 1 941 

Meclis üyeleri! Yoldaşlar! Bugüıı Sıııır Bölgesi Temsilciler Mec
lisi'niıı açılması, büyük bir öııem taşıyor. Meclisin tek amacı vardır: 
Japoıı emperyalizmiııi alt etmek ve Yeni Demokrasi Çiııini ya da 
başka bir deyişle devrimci Üç Halk İlkesi Çinini inşa etmek. Gü
ııümüz Çini'nde başka lıiçl)ir amaç olamaz. Çüııkü baş düşmanlarımız 
iç düşmaıılar değil: J<ıpoıı ı·aşistleri. Alm<ııı ve ltalyaıı faşistleridir. Şu 
aııda Sovyet Kızıl Oı·dusu'. Sovyetler Birliği'niıı ve bütüıı iı1sanlığıı1 
geleceği uğruııa dövüşüyor ve biz de kendi payımıza Japoıı em
peryalizmiyle savaşıyoruz. J<ıp<>ıı emperyalizmi Çin'i boyuııduruk al
tıııa almak amacıyla saldırısını sürdürüyor. Çiıı Komünist Partisi, 
Japoıı empcryalizmiııi <ılı etmek içiıı ülkeniı1 dört bir ya11ıı1daki Japon 
aleyhtarı güçleriıı birleşn1csiı1i ve bütün Japoıı aleyl1tarı partiler. sı
ıııll<tr ve mill iyetlerle işl)iı·liğiııi savunuyor. Haiııler dışıııda herkes 
ort<tk mücadelede birleşnıelidir. Komüııist Partisi'niıı tutarlı tavrı bu 
olmuştur. Gu<>miı1d<ıı1g ile K<>müııist Partisi'ı1in ve bütün sınıflar. par
tiler ve milliyetlcri11 işbirliğiyle yürütülen bir savaş olaı1 Direnme Sa
v<ışı 'ı1ı Çiı1 halkı. dt>ı1 yılı <ışkııı bir süredir kahrrımaııca sürdürüyor. 
Aııcak heııüz 1.afer kaı�111ılm<ımıştır. kaz<ıııılması içiıı savaşm<ıyı sür
dürıııeli ve devrimci Üç H<ılk llkesi'ı1i11 uygulaıımasını sağlamal ıyız. 

Devrimci Üç Halk llkesi'ııi 11edeı1 uygulamalıyız? Çüııkü Dr. Suıı 
Yatscı1'iı1 devrimci Üç Halk ilkesi bugüııe kadar Çiı1'iı1 her yerirıde 
gerçekleştirilmemiştir. Sosyalizıniıı uygulaı1masıı1ı ı1edeı1 şimdi is
temiyoruz'? Elbette s<>sy<ılizm üstün bir sistemdir ve uzun süreden beri 
Sovyetler Birliği'ııde uygulaıımaktadır: ama bugün Çiıı'de sosyalizmiıı 
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li:<>şulları heı1üz oluşm:ımıştır. Bizim Şeı1si-Gaı1su-Ni11gsia Sıı11r Böl

gemiz'jı· uygul:u1aı1. devrimci Üç Halk llkesi'dir. Pı·:ıtik so

ı·t··· �.ırıınızd:ıı1 l1erl1:111gi biri11i çözmede. buı1l:ırıı1 ötesiı1e geçmiş de

ğıliz. Bu ilkelere geliı1ce. bugüı1 Mil liyetçilik ilkesi Japo11 

eı111JC1·y:ılizmi11i :ılı etmek. Demokı�ısi ve H:ılkıı1 Reı·aı11 l lkeleıi de. sa

dece ()ir kesimi11 değil. J:ıpcl11ya'ya karşı <ll:111 l1erkesi11 çık:ırlan uğruı1a 

ç:ılışın:ık den1ektiı·. Bütü11 ülkede l1:1lk. kişi öı.güı·lükleriı1e. siy:ıs:ıl ı·a

liyete k:ıtılın:ı l1akkıı1a ve mülkiyeti11 koru11ması l1:ıkkıı1a s:ıl1ip ol

m:ılıdıı·. Bütü11 ülkede düşüı1celeri11i :ıçıkl:ım:ı olaı1:1ğıı1a. giyeceğe. 

yiyeceğe. çalış:ıcak işe ve okuyacak okula sal1ip <>lm:ılıdır: kısacası 

l1erkesi11 b:ızı il1tiy:ıçları k:ırşıl:ıı1m:ılıdır. Çiı1 toplumuı1u11 iki ucu 

küçük. <ıı·ıası büyüktür: ya11i bir uçt:ıki prolet:ırya ile t>bür uçt:ıki top

r:ık ağ:ıl:ırı sıı11ı·ı ve büyük burjuv:ızi. sadece küçük birer azıı1lığı oluş

tuı·uı·keı1. l1:ılkıı1 l)üyük çc>ğuı1luğu köylülerdeı1. şel1ir küçük bur

_juv:ızisiı1deı1 ve t)l)Üf ar:ı sıı1ıllard:ıı1 oluşur. Çiı1'de işleri gereği gibi 

yürütmek isteyeı1 bir siy:ısi p:ırti: siyaseti11de bu s111ıtl:ırı11 �·ık:ırl:ırıııı 

dikk:ıte :ıln1:1zs:ı. l1u sı11ıll:ırı11 meıısupl:u·ıııııı h:ızı ilıtiyaçl:ırıııı k:ır

şıl:ım:ızsa ve bu sııııllar görüşleı·i11i :ıçıklaına lı:ıkkıı1a s:ılıip <>1-

m:ızlars:ı. baş:ırılı <>lamaz. Çiı1 Koınüııist P:ırtisi'ı1i11 cıı·t:ıya koyduğu si
y:ısetleı·. J:ıııoı1y:ı'ya k:u·şı çık:1 11 l1ütüıı iı1s:ıı1l:u·ı biı· leşti1111e :ıın:ıcı 

güdeı· ve lx>yle davr.111:111 l1eı· sııııı·111 çıkaı·l:ırı111. tizellikle de köy

lülüğüı1. şelıir küçük burjuv:ızisiııi11 ve til1ür ara sıı1ıll:ırı11 çıkarl:ırıııı 

dikk:ıte :ılır. Kcıınüı1ist P:ırtisi'ııiıı l1:ılkı11 l1ütüı1 kesimleı·iııe görüşleri11i 

:ıçıkl:ıı1ı:ı c>l:ııı:ığı vereıı ve oı1l:u·ı11 ç:ılış:ıcak işe ve yiyeceğe s:ılıip <>l-

111:ı l:ıı·ıııı gözeteıı siy:ısetleri. geı·çekte11 devı·iı11ci Üç H:ılk flkesi'ııi içe

ı·cıı si)':ısetlcı·diı·. T:u·ııns:ıl ilişkileı·de. l1ir y:111<l:111 ktiylüleriıı yiyeceğe 

s:ılıip <>lın:ıl:ıı·ı içi11 l<>pr:ık kirasıııı ve ı·:ıizi :ıı.:ıltıycıruı .. tile y:ıı1daı1 l<>ı>

ı·:ık :ığ:ıl:u·ııı:ı d:ı yaş:ıy:ıl1ilıneleı·i içi11 :ız:ıltılınış kiı·:ı ve ı·aizi11 tideıı-

111esiı1i s:ığlıy<ıruz. Eınek ile seı·m:ıye :ır:ısıı1d:ıki il işkileı·de. l1ir y:ıııd:ıı1 

lıe111 i�e l1e111 yiyeceğe s:ıl1ip olın:ılaı·ı içi11 işçilere y:ırdıın ediycıruz. t>te 

y:ıııd:ııı k:ıpit:ıl istleri11 hiı· ıniktaı· kfır elde edebilı1ıeleri içi11 saı1:1yiyi ge

liştirıne siy:ıseti izliy<ıruı .. Bütü11 buı1l:ırdaıı aınacıınız. hütüıı ülke l1:1l

kıı11 J:ıp<ıı1ya'y:ı k:ırşı direıııne ort:ık mc:ıdelesiı1de l1irleştiı·ıncktir. Yeııi 

Deınokrasi siyaseti dediğimiz şey budur. Gü11üınüz Çiı1'iı1i11 ko-
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şull:ırı ıı:ı gerçekteıı uyguı1 c>l:ııı siy:ısl�t buduı·. Bu ııygul:ıı11 :111 11ı l'efJlle 
geı·isi11deki J:ıp<>11y:ı'y:ı k:ıı·şı üs lxilgeleri ile sıı1 1 ı·lı k:ılın:ıyııı (Jij t üıı ül
ke)'e y:ıy ı l:ıl·:ığı111 umuycıruı .. 

Bu siy:ıseti  IJ:ış:u·ıyl:ı uyguladık ve Ç�iı1'i11 lltiı·ı l1ir y:1111 ııll:ıki lı:ılk111 
desteği11i k:ıı.:111dık. Aın:.ı geııc ele ll:tzı şcyleı· eksik k:tl <lı .  B:ıı ı k<ı-
111üı1istleı·. P:u·ti üyesi <>l 111:1y:111 l:ıı·ı:1 ıı:ısıl deııı<>kı·:ıtik lliı· şekilclc iş
lıiı·liği y:ıı>ı l:ıc:ığ ıııı l1tıltı !Jil111iycıı·l:ıı· ve ll:ıı·. ''k:ıp:ıl ı -k:ıpı "cı )':ı d:ı sek
ıeı· (Jir ,,;:ılı ş111:1 ı:ıı·ı.ı ıı:ı s:ılı itJt iı·leı·. Kcıın üııistler. P:ıı·ıi  üyesi cılııı:ı)':111 
:1111:1 J :ıp<>11y:ı'y:ı k:ıı·şı cıl:111 iııs:ıı1l:ırl:ı işlliı·l iği  y:ıııın:ık v<: cıııl:ırı dı
ş:ırcl:ı lıı ı·:ıkı11:11n:ık teınel i lkesiııi lı�lfı :ıııl:ıınıycırl:ıı·. Bu i lke.  kit leleriıı 
gtiı·üşleı·iııi c:ııı ku lağıy l:ı di ııleıneıı1 i1 .. <ıııl:ıı·l:ı y:ıkııı il işki lı:ıl i ııcle <ıl
ın:ıı11 ız ve cııılard:ııı kopın:ım:ıı1111. gerekı iği aıı l:.11111 11:1 ge 1 iı·. Şeı1si
G :111su-N iıı !!si:.ı S 111 ır Bi.il !!esi Y öııet iın Pı·c>!!ı·:ıın ı 'ııd:ı. kcıın ü ıı i sı leri ıı 

... . ....... ..... 
P:u·ı i l i  <>l111:1y:.ıııl:ırla denı<>kratik biı· şekilde iş!Jirl iği y:ıp111:1l:u·ııı ı .  keyı·i 
lıareket etıneme leı·iııi y:ı d:ı lıeı· şeyi keııdi el  leı·i ııde tc>pl:ıııı:ıııı:ı 1:11·1111 
iiıı gi.iı·eıı lıiı· m:ıdde v:u·d ır. Bu ın:.ıclde. i.izell ikle Paı·ıi11i11 siy:ıset i11 i l1fıl:i 
:ıııl:ım:ıy:.111 yold:ışl:ırı lıedeı· :ılın:ıkt:ıdrr. Koınüı1ist ler. P:ıı·ı i l i  cı l
ın:.ıy:111 l:ıı·:ı l'ik i ı·leri11i :ıçıkl:ıın:ı ı·ı ı·s:.ıtı t:ııı ı ın:ı l ı  ve <>11J:.u·ı11 giiı·üşleı·i11i 
c:ıı1 kul:ığıyl:ı d iıılemelidi ı·. Eğer si.iyledikleri d<>ğruysa. (Juııl:ııı se
vi 11çle k:ırşılam:ıl ı ve i leri sürdükleı·i l1akl ı  ııcıkt:ıl:ırd:ııı clersler çı
k:ır111:ı l ıy ız: eğer si.iylcdiklcri y:ıı1 l ışs:ı. stiı.leı·iı1i biti 1·111eleriııi lıck
leı11el i .  sc>11 r:ı d:ı cı11l :ır:ı 111eseleleı·i s:ılıırl:ı :ıçı kl:.ıın:ı l ıyız. Biı· Kcın1üııisı. 
:ısl:ı kcı1di !Ji ldiğiı1de direteıı y:ı cl:ı IJ:tşk:ıl:ırı üzeriı1de baskı kuı�111 lıir 
ki 111se <ılın:ıı11:ı l ı  y:ı d:ı keı1diııi11 l1er şeyde eı1 iyi .  başk:ıl:ıı·111 111 l1eı· 
şeycle ki.itü <ılcl uğuı1u s:111m:ıınalıd ır: küçük cıd:ısıı1:1 k:ıp:111n1:1ın:ıl ı .  l1:1ş
k:ıl:ıı·ıı1:1 k:ıı·şı p:ıl:t\'r:ı sıkı11:1y:ı. lxilıürleı11neye ve ağ:ıl ık t:ısl:ın1:1y:ı k:ıl
kış111:11n:ı l ıcl ı ı·. J:ıııcıı1 s:ıldı ı·g:111 l:u·ı \'e l1:1 iı1leı·le işbirliği l1:1 l i ı1cle cıl:ıı1. 
cliı·eı1111e ve IJirliği l1:ılt:ıl :ıy:111 ve l1iç kuşkusuz s(iz l1:1kkıı1:1 s:ıl1iıı <>l-
111:1y:ıı1 i ll:ılı <>lın:ız geı·iciler dışıııd:ıki l1eı·kesi11 si.iz l1:ıkkı v:ıı·dıı· ve c111-
l:ı1·111 siiylccl ikleı·i y:ıı1 l ış cıls:ı lıile. !Ju ti11en1 l i  deği lclir. Devlet işleı·i. lıir 
tek p:ıı·ıi y:ı d:ı gıulıuıı i.izel işleı·i değil .  lıütüı1 ın i l leti i lgi leı1d iı·eı1 iş
leı·di ı·. Bu ııc�deııle k<>ınüııist leı·iıı P:u·t i l i  <>l ı11:1y:ııı l :ırl:ı demc>k ı·:ıtik lıiı· 
şekilde işlıiı·l iği  y:ıpm:ı giirevi \':ırdır: <>ııl:ırı işleı·i11 dı şıı1cl:ı l111·:1kın:ıy:ı 
ve lıer şeyi ıckellcı·iııde l<>pl:ıın:ıy:ı lı:ıklaı·ı y<>ktur. Kcıın üııist P:u·ı isi. 
ülkeııiıı ve l1:1lkı11 ç ık:ıı·ları uğruıı:ı çalışaıı ve kesiıılikle lı içlı ir  tizcl 
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amaç pcşiı1de koşm:ıya11 bir siyasi partidir. P:ıni. l1alkıı1 gtizetiıni al-

1111da olmalı ve :ısla l1alkıı1 ir:ıdesiı1e k•ırşı gelmemelidir. P:u·ıi üyeleri 

l1:ılkıı1 içiı1de ve l1•ılkla birlikle <>lın:ılı. ke11dileri11i 011ları11 üzcıiı1de • • 
gönncınelidir. Meclis Uyeleri ve Y <>ld:ışl:ır K<>müııist Partisi'ı1i11 hu il-

kesi. P:ınili <>lm:ıy:ıı1l:ıı·l:ı den1okr:ı1ik işl1irliği ilkesi. kesiı1dir ve de

ğişmez. P:u·tiler v:tr <>lduğu süı·ecc hu p:ırıileı·e üye <>l:ıı1lar daiın:ı azı11-

lıkı:ı k:ıl:ıc•ık. huı1:1 k:ırşılık l1uı1l:ıı·111 dışıı1d:ıkiler d:ıiın:ı ç<>ğuıılukıa 

<>l:ıc:ıkl:ıı·dır. Bu 11edeı1le P:u·ıi üyelerimiz. P:u·tili <>lm:ıy:ıı1l:ırl:ı daiın:ı 

işbirliği y:ıpmalı ve l1eıneı1 l1urada. Mecliste. buı1:1 iyi bir şekilde l>aş
la11m:ılıdır. Bizim l1u siyasetimizle. Meclisi11 k<>ınüııist üyeleri11i11 bu

rJda iyi bir eğitiın gtirecekleriııe ve ''k:ıp:ılı-kapıcılık''larıı11 ve sek

terlikleriııi •ılı edecekleri11e iııaıııy<>rum. Biz. s:ıl1it ı ·ikiı·li, d:ır bir tekke 
değiliz ve k:ıpıl:ırımızı 11asıl :ıç:ıcağın1ızı. P:ıı·tili olmayaı1laı·la 11asıl de

mokratik bir şekilde işbirliği y:ıpac:ığıınızı ve haşk:ıl:ını1a 11:1sıl d:ı-

111ş:ıcağımızı tiğreı1mcliyiz. Belki. şu :111d:ı hile şt1yle diyebilecek ko

müı1istler v:ırdır: ''Eğer l1aşkal:ırıyl:ı işl1irliği y:ıpm:ık zoruı1luys:ı. o 
1.:ıma11 hcı1 hu işte yokum." Am:ı l1uı1l:ırıı1 Ç<>k :ız <>ldukl:ırıı1a eıni11im. 
Üyelerimizi11 ezici l1ir çoğuı1luğuı1u11 P:ınimiz Merkez Komitesiı1i11 
çizgisi11i kesiı1likle izleyeceğiı1e sizi tcıni11 edel1iliriın. Ay111 zamaı1da. 

Partili olmayaı1 bütü11 yold:ışl:ırd:ıı1. l1izim 11eyi s:ıvuı1duğumuzu aı1-
l:ımal:ırıı11 ve K<>müı1ist P:ıı·tisi'11i11 kişisel :ıın:ıçl:ır pcşiı1de k<>ş:ıı1 dar 
bir tekke y:ı d:ı klik olm:ıdığıı11 k:ıvr:ım:ıl:u·ı111 isteyeceğim. Hayır! Ko
ınüı1ist P:ınisi. s:ııniıni ve dürüst hiı· şekilde devlet işleri11i düzeltmek 
istemektedir. Aın:ı l1fılfı l1iı·ç<>k eksiklikleı·iıniz v:ıı·dır. Buı1l:ırı k:ıhul ct

mekte11 k<>rkınuyoru1. ve l1uııl:ırd:ııı kunulın:ıy:ı k:ır:ırlıyıl' .. Buııu. P:ıni 
içiııdeki eğitimi güçleı1direrek ve P:ırtili <>lın:ıy:ıı1l:u·ı:ı demokr:ıtik bir 
şekilde işhiı·liği y:ıp:ır:ık gerçekleştiı·eceğiz. Eksiklikleriınizi :111cak. 
heın içeı·ideıı lıenı clış:ırıd:ıı1 iki y:ııılı :ıteş :ıltıı1d:ı ıuı:ır:ık ted:ıvi ede

bilir ve devlet işleıi11i geı·çekteıı düzeltebiliril' .. 

Meclis Üyeleri! Bu l<>J>laı11ıya k:ıtılın:ık içiı1 l'.:ılımeıe edip buray:ı 
geldiı1iz. Bu seçkiıı lc>pluluğu sel:ıınl:ım:ıkt:ııı ınuıluyum ve cıı1:1 ha

ş:ınl:ır diliy<>rum. 
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PARTi NiN ÇALIŞMA TARZINI DÜZELTELiM * 

1 Şııl>ııl 1942 

P:u·ı i Okulu hugüıl :ıçı l ıyor: lıer l1:1kıınll:11l l1:1ş:u·ılı l>lm:ısıılı di
lerim. 

P:u·ı imiziıl ç:ılışma t:tr.lı soruııuyla ilgili  l1azı şeyler stiyleınek is
i i y<>ı·u ın. 

Nedeıl hiı· devriınci p:ıı·ıi l>lnı:ılıdıı-"? Biı· devriınci p:ırti <>lın:ı l ıdır: 
çüılkü düıly:ıd:ı ll:ılkı ezeıl llüşın:ııll :ır v:ıı·dı ı· ve ll:ı lk. düşm:tılı ıl lJu zul
müılü y<>k eıınek istemektedir. K:ıpit:ı lizm ve eınpcı·y:ıl izm çağııld:ı. 
Kc>ınüılisl P:ırt isi  g il1i devriınci biı· p:u·ıiye illt iy:ıç v:ırdır. Bt>yle bir 
p:ırti olm:ıd:ııl . llalkııl düşın:tıl ı ıl ı.ulnlüılü y<>k etmesi ınümküıl de
ğildir. Biz Komüılistiz. düşm:ıılı :ılı etıııede ll:ılk:.ı <>ııderl ik etmek is
teriz: dol:ıyısıyl:.ı. s:ıll:ırımızı düzeılli tutın:ıl ı .  uyguıl :ıdıın yüı·üıııeli. 
birl ikleı·im iz i  seçkiıl birlikleı·deıl. sil:ıll l:ırımızı iyi  sil:ılll:ırd.:ııl oluş
ıurııı:ılıyız. Bu kc>şull:ır s:ığl:ııl ın:ıd:ııı. düşın:ııı yeıl i lgiye uğr:ıt ıl:ıın:ız. 

Bugüıl P:u·ı imiziıl tiılüıldeki s<>ı·uıl ıledir'? P:ıı·ıiıliıl geııel çiı.gisi 
dc>ğı·udur ve oı·t:ıy:ı lıiçl1iı· sc>ruıl çık:ıı·m:ıııı:ıkı:ıdır. Ayı·ıc:ı P:ıı·ı iıliıl ç:ı
l ışm:ısı d:ı veriııl l i  <>lmuşıur. P:ıı1 i .  clüşm:ııl:ı t)ıldeı·l i k  edeıl birk:ıç yüz 
l1iıl üyeye s:ıll iptiı·. Bu. llerkes iç iıl :ıçık <>l:ııl su gt>türmez bir gerçekt ir. 

Öyleyse l1ugüıl P:u·ı im iziıl t)ılüılde lıerll:tıl gi  bir s<>ruıl v:u· mıd ır. 
y<>k ınuduı·'? Beılce. v:u·cl ır: üstelik ııleselc hiı· l1:1k ıına sc>ıı deı·ece cid
didiı·. 

Ned ir  hu S<>ı111l'? B:ızı y<>ld:ışl:ıı·ıınızın k:ı ı·:ısıııd:ı pek clcığı·u y:ı d:ı 
pek uyguıl gtirüılmeyeıl bir şey v:u·dı ı·: soruıl l1ucl ur. 

B:ışk:ı hiı· deyişle. iııcclcıllC ı:ıı·zı ıllıı.d:ı. P:u·ıiıliıı iç ve clış i l iş
kileriıldeki ç:ılışına ı:u·zınıızd:ı ve y:ızış t:ırzıın ıı.d:ı. llftlft y:ııl l ış  <>l:ııl l1iı· 

* Bu kl11ıu�ı11;1. M<lll ZcJuııg yııJJ;ı� l;ır;ıfıııılaıı �·iıı Klııııüııisı J>;ıı1 İsi Merkez Kl>· 
ııı itcsi'ııin !'ani Okulu'ııuıı ;ıçılışı ııll•ı y;ıpı lnıı�tı. 
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şe)' v:ıı·d ıı·. l ııceleıııc 1:11·1.1 ııda y:ııı l ış olaıı biı· şey derkeıı. tizııelcil ik 
lı:ısı:ı lığıııı k:ısıetli )1cıı·u1 .. P:ıı·ıi il işkileriııdeki çal ışına ıarzı ınızda yaıı l ış 
cıl:ııı l1ir şey tleı·keıı. l1:1sııı:ık:ılı 1> Part i yazıları 1 lıastal ığııı ı  k:ıs
ıetliycıruz. Buııl:ıı·ııı lıepsi de y:ııı l ış şeylerdiı·. kölü rüzgfu·l:ırdır. am:ı 
l1üıüıı gtiğü k:ıpl:ıy:ııı scığuk kuzey rüzgarl:ırıııa hcıızemezleı·. Çüııkü 
tiı.ııelci l ik. sckll�ı·lik \'C lı;ısınakalııı Parti y:ızıl:ırı :ırt ık lıakiın ç:ıl ışına 
ı:ıı·ı.ı:ıı·ı değ ildirler: l1iı·deıı eseıı k:ıı·şı ıiizgfu·lardır: surdaki gediklcrdeıı 
eseıı ktilü rüı.gfırl:u·dır. (Giiliişnıc•lc•ı·.) Ama geııe de. h<iyle rüzgfıı·l:ırııı 
P:ırıi içiııde lıfılfı esiyor cılınası ktilü bir şeydir. Oııl:ıra geçil vereıı ge
tliklcri k:ııı:ıııı:ı l ıyıı .. Bülüıı P:ırı imiz ve Parti Okulu. bu gedikleri k:ı
ıı:ıtın:ı göreviııi üsıleıımelidir. B u  üç kölü rüzgfu·ııı.  yaııi özııelcilik. 
sekıerlik ve lıasınak:ılıp P:ıı·ıi yazıl :ıı·ıııııı t:ıri lıi kt>kleri v:ırdır. Buıılar 
:u·ı ık lıütüıı Paı1 i içiııde lıfıkiııı durumda olmadıkları lıalde. lıala d ur
mad:ııı güçl ük ç ık:ınnakı:ı ve ayakbağı olın:ıkıadıı·l:ır. Bu yüzdeıı. oıı
lar:ı k:u-şı koyınalı .  oııl:u·ı iııceleıneli .  talı l i l  etıneli ve ort:.ıdaıı kal
dıı·ınal ıy ız. 

Öııüınüzdeki gtirev şudur: lııceleme ıarzııı ı  düzelıınek içiıı tiz
ııelciliğe k:ırşı ınücadele eımek. Parti i l işkileı·iııdeki çal ışına ıarzı ıı ı  dü
ı.elı ınek içiıı sekterliğe k:ırşı mücadele etmek ve y:ıı.ış tarzııı ı  dü
zelıınek içiıı l1:1smak:ıl ıp  P:ırti y:ızılarıııa karşı mücadele etmek . 

Düşın:ııı ı :ılı eııne göı·eviııi yeriııe getirebilmemiz içiıı. Paı1i içiıı
deki lıu ç:ılışnı:ı larL l:ırıııı düzeltme gtireviııi yeriııe geı iııneıniz ge
rekir. l ııceleme 1:11"1.1  ve y;ızış t:ırzı ayııı zamaııda Parti'ııiıı çalışın:ı t:ır
zıdır. P:ırı i ııı iziıı ç:.ıl ışm:.ı ı:ır1.ııı ı  büıüııüyle düzelltiğimiz zamaıı. büıüıı 
ülke lıalkı bizi tinıek :ıl:ıc:ıktır. Parti dışı ııda olup ayııı kt>ıü ç:.ılışın:ı ıar
zııı ı sürdüreıı iııs:ıııl:.ır da. eğer iyi ve düıiisl iseler. bizi önıek al:.ıc:ık ve 

1. ll;ısııı;ıkıılıı) yıızı )'il ı.lıı "sekiz ;ıyııklı ı.leııcnıc" 15. yüz)·ıl ile 1 9. yüzyıl ;ır.ısıııı.lıı 
<;"iıı'ı.lcki fcıxlııl lı•ıııe<l;ıııl;ınıı iıııı.,.ınııorluk <)kullıırıniliıki sıııııvları.l;ı iitıgüıiileıı özel 
yazı lıırlıyı.lı. llu )'<IZr tıır1.ı. kcliıııc <)yuııl:ınna J;ıyıııı ıyılr, saı.lc�-ı: hiçiıııe iineııı vc
riyı>rı.lu: iiz<lcıı yııksuıı<lu. llıı yıızılıır es;ıs <)l;ır.ık sek iz t>iilüıııı.leıı <)luşuyorı.lu: Giriş. 
kı.>ııuııuıı ;ıçılııı;ısı .  iitı sergileıııe. ilk giiıiişiiıı ort;ıy;ı kllllulıııası. h:ışlıuıgıç l'•ıragranarı. 
kitrşıl gllriişlcri sılVlın,111 iki par;ıgr,,1·111 ol111tısı gt!rckiytlrdu: ''setıra Jlrıınıgntlltır. ıırt pa
nıg11ıll:ır ve Sllııııç ı>•ınıgr:ıllıırı. llcşiııci lıiilüıııdeıı sekiziııci t>iilüıııe kaı.l;ır lıer lıii
liiıııüıı iki ";ıyağı" v;ırı.lı .  "Sekiz :ıy:ıklı ı.lcııeıııc" ııı.lı hııra<lan gcliyorı.lu. "Sekiz ayaklı 
<leııcıııe". Çiıı'<lc y;ızıl:ırı.l;ıki hııs111;1k;ılı1) biçiıııciliği ve y;ıvıııılığı bcli rtıııck için kul
lııııılaıı l)ir  ı.leyiııı <llı.lu. " ll;ısııı;ık;ılıp l'ıırti yazısı" deyiıııi ı.le. ı.levriıııci salları.1.�ki bazı 
kiıııscleriıı. <)lgııl;ın ı:ılılil eılccek yerı.le. hir sürü ı.levriıııci l;ıf ve teriıııi kanııakanşık 
ı : ir  l)içiıııı.lc kull;uıaıı yazıl;ınııı ıaıııııılaıııaktaı.lır. Bu yazılar ı.la, ııpkı "sekiz ayaklı ı.lc
ııeı:ıe" gibi, hir laf salatasıııı.l;ııı başka bir şey ı.lcğildi. 
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lı:ttal:ıı·ı ııı düzelteceklerdir. Btiylece bülüıı mi l let ctkileıııniş <llacakı ır. 
Eğcı· Koınüııisı s:ıllaı·ıınızı düzgüıı ıuıaı·. uyguıı adıın yürüı· ve l)ir
l ikleı·im izi seçkiıı l)iı·l iklcrdcıı. sil:ılılarıın ızı iyi silalıl:ırcl:ııı <lluş
tururs:ık. ııe k:ıd:ır güçlü olursa <>lsuıı lıiçbir düşınaıı karşıınızda dtı
r:ım:ıı .. 

Ş iındi tizııclciliktcıı stiz eıınek isıiy<>ruın . • • 
Ozııclcilik. y:ıııl ı ş  l)İr iııcclcmc ı:rrzıdıı·. M:u·ksizın-Lcııiııizıne :ıy-

kırıdır ve koınüııist paı1isiyle b:ığd:ışınaz. B iz. M:ırksisı-Lcııiııisı iıı
cclcmc ı:ıı·zıııdaıı yaıı:ıyız. lııccleme ı:ırzı derkcıı. sadece <lkull:u·d:ıki 
iııcclcıne t:rrzıııı değil .  ayııı zam:ıııd:ı l)ülüıı Paı1 ideki iııcclcınc ı:u·zııı ı 
kasıediyc>ı·uz. Bu: yöııeıici org:ııı l:u· ımızd:tki y<>ldaşl:ıı·ııı . l)ülüıı k:ıd
rc> lru·ııı ve Parıi üycleriııiıı düşüıııne ytiııtcmiyle. M:rrksizın-Lcııiıı izıne 
k:ırşı ıuıuınumuzla. llütüıı Parıil i  yold:tşlarııı ç:ı l ışm:ıl:ırıııd:ıki ıu
tuml:rrıyla i lgil i  bir koııudur. Buııuıı içiıı de. soıı derece t>ııcınli .  geı·
çekıcıı eıı öııeml i koııudur. 

B iı·çc>k kimsede l)iı1ak ım bul:ıııık l"ikirleı·e r:ıstlaıııy<>r. Stizgel iıni. 
biı· ıcorisyeııiıı ııe olduğu. l>ir aydıııııı ııc olduğu. IC<lri i le jlr:ııiği lliı·
leştirmekteıı ııe kastedi ldiği gibi k<>ııul:rrda llulaııık ı·ikiı·leı· v:u·. 

l lkt>ııce şuııu sor:ı l ıın : P:u·ı iıniziıı IC<>rik düzeyi i leı·i ııı idiı·. ycıks:ı 
gcı·i ın idir'? Soıı zaın:ıııl:u·d:ı dil iınizc dalıa ı·:ızla M:ırksisı-Lcııiııist eseı· 
çcvı·il ın iştir ve lluııları dalıa ç<>k s:ıyıda iıısaıı <>kuın:ıktadıı·. Bu. Ç<lk iyi 
l)ir şeydir. Am:ı buııa l):tkar:ık . Paı1 iın iı.iıı ıcc>ı·ik düzcyiııiıı ç<>k yük
scldiğiııi söyleyebilir miyiz'? Evci. P:rrı imiziıı lc<>rik düı.cyiııiıı cs
kisiııc cıraııla yüksek olduğu doğruduı·: :ıma tc<>rik ccplıeıniz Çiıı dcv
riınci lı:ırcketiııiıı zcııgiıı içeriğiyle llüyük bir uyumsuzluk içiııclcdiı· ve 
ikisiııi karşılaşıırac:ık <>lurs:ık. ıcc>ı·ik y:ıııııı Ç<>k geride kaldığıııı gö
rürüz. Geııcl <>l:u·:ık b:ıkıldığıııd:ı. le<>ı·iıniz. dcvı·imci pı·:ıtiğ iıııize ı·clı
llCı·lik cınıck l)ir y:ııı:ı. <>ıı:ı :ıy:ık !)ile uydur:ıınaınakı:ıdır. Zcııgiıı ve 
Ç<lk ytiıı lü praliğiınizi lıcııüz ycıcı·li l)iı· tcc>rik düzeye çık:ıı·:ıınaclık. 
Hcııüz devriınci pı·:ıliğiıı büıüıı sc>ı·uııl:ıı·ı. lı:ıııa eıı öııemli leriııi llilc ııc 
iııcelcclik. ııc de IC<>ı·ik lliı· düzeye çık:ırdık. Bir düşüııcliın. :ıc:ı l1:1 içi
ııı iı.tlcıı k:ıç kişi Çiıı'iıı ck<ltl<>ııı isi. siy:ıscıi.  askeri soruııl:ıı·ı y:ı cl:ı kül
türü üzcriııc. kalla ve gelişigüzel clcğil. bil iınscl ve kaps:ıın l ı  s:ı-• •  
yıl:tllilecck. st1zü cdilıncye dcğcı· teoriler y:ıraıınışıır. Ozcl l iklc 
ckoıı<>ınik teori alaıııııda. Çiıı k:ıpilalizıniııiıı At"yoıı S:ıv:ışıııdaıı bu 
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y:ııı:ı yüz yı l l ık l)iı· ge lişınesi \':ıı·(lır. oys:ı Çiıı'iıı ekoııomik ge
lişıııesiııiıı gerçekleı·iııc uyguıı düşeıı ve gerçekıeıı l)i l imsel cılaıı tek hir 
ıecıı·ik eser y:ızılııı:ııııı şlıı· . Bu duruıncl:ı. Çiıı'iıı ekcıııc)nı ik S()1·uıılarıııııı 
iııceleıımesiııde te(ıı·ik düzeyiıı yüksek cılduğuııu söyleyel)ilir ıniyiz'? 
P:ırı iınii'.iıı siizü etlilıııeye (!eğer ekcııııııııi ıecıı·isyeııleı·iııe s:ılıip ()1-
tluğuııu stiyleyel)i l ir  ın iyiz'? H iç kuşkusui'. lı:ıyır. Biı· yığ ııı M:ırksist
Leııiııisı kiıaı) cıkuduk: aııı:ı ()uıı:ı )):ık:ıı·:ık . ıecırisyeıılere s:ılıip ol
tluğuıııui'.U iddi:ı edcl)il i ı· ıııiyiı.'! H:ıyıı·. edeıııeyii' .. Çüııkü M:ıı·ksizm
Lcııiııii'.m. M:ırks. Eııgels. Leııiıı ve Sı:ıliıı ı:ır:ıı·ıııd:ııı pr:ıtiğc da
y:ııı ı l:ıı·ak y:ır:ıı ı l ın ış l)ir ıeoridiı·: (Jrı l:u·ı ıı ı:u·ilıi ve de\•riınci ger
çeklikteıı çık:ırdıklaı·ı geııel scıııuçıur. Eğeı· cıııl:ırııı eserleriııi sadece 
cıkumakla yeıiııiycır. Çiıı ıaı·ilıiııiıı ve Çiıı devı·iııı iııiıı gerçekleriııi oıı
l:ırııı ıeoı·isiııiıı ışığıııd:ı iııcelemiy(>t· ve Çiıı'iıı devı·imci pratiğiııi ıec)ri 
:ıçısıııdaıı dikk:ıt li l)iı· şekilde (lüşüııınek içiıı lıiçhir ç:ıha lıar
c:ıııııycırs:ık. keııdiıııize M:ırksisı ıccıı·isyeıı diyecek kadaı· kil)irli ol
m:ıın:ımız gerekir. Eğer Çiıı Kc)ınüııisı P:ıı·ı isi üyeleı·i C)l:ırak. göz
leı·iııı iı.i Çiıı'iıı keııdi scıı·uııl:ırııı:ı k:ıp:ıı· ve M:ıı·ksisı y:ızıl :ırdıııı tek tek 
l)iı·ı:tkıın scıııuçl:u· ve ilkeler ezl1Cı·leıııekle yetiıı iı·sek. teorik ceplıedeki 
ç:ı l ışnı:ıl:ırıınız gerçekıeıı çok yeteı·sii'. k:ıl:ıc:ıktır. Eğer l)ir kimseııiıı 
l)ütüıı yap:tl)ildiği. M:ırksisı ekcıııcıııı iyi ya d:ı felseı·eyi ezl)erlemekteıı . 
B iı·iııci Btilüındeıı Oııuııcu Btilüıne k:ıd:ır ç:ırı,'.:ıbuk okuın:tktaıı iba
ı·eıse. cıkuduklııı·ıııı uygul:ıın:tkı:ııı l)ütüııüyle ycıksuııs:ı. <) kiınse Mark
sist l)ir ıecırisyeıı cılar:tk gtirülel)il iı· ıni'! H:ıyıı·! Göı·ülemez. Biz ııasıl 
ıecıı·isyeııleı· istiycıı·ui'.'? Biz. ı:ırilıiıı ve devı·inıiıı :tkışı içiııde cırtaya 
ç ık:ııı pı·:ııik ıneseleleı·i M:ırksisı -Lcııiııisı ıuıuın. l):ıkış :ıçısı ve yöıı
ıeıııe uyguıı l)ir biçiınde dcığı·u cıl:ıı·:ık ycıı·uın l:ıy:ıhi leıı ve Çiıı'iıı eko
ııcını ik. siy:ısi. :ıskeri. kül lüı·el ve (liğcı· ıııeseleleı·iııi hi li ınsel hiı· şekilde 
:ıç ıkl:ıy:ıl)i leıı ve ıecıı·ik l):ıkımd:ııı :ıç ıklığ:ı k:ıvuşıuı·:ı l)ileıı ıccıı·isyeııler 
isıiycıı·ui' .. Biz btiyle tecıı·isyeııleı· istiyoı·ui' .. Biiyle hir ıecıı·isyeıı cıla
l)ilıııek içiıı: M:u·ksii'.ın-Leııiııii'.ıniıı iizüııü. M:u·ksist-Leııiııisı ıuıuın. 
l):tk ış :ıç ısı. yiiıııeıni ve Leııiıı ile Sı:ı l i ıı'iıı stiıııürge ülkelerdeki devrim 
ve Çiıı devı·iın i lı:ıkkıııd:ıki ıecırileı·iııi clcığı·u ()İr şekilde k:ıvı·:ıın:tk. huıı
l:ıı·ı Çiıı'iıı pr.ıl ik meselclcı·iııiıı deı·iıı ve ()i l i ııısel ()ir t:ılı l i l i ııe uy
gul:ımak ve hu ıııeseleleı·iıı gel işıne k:ıııuııl:ıı·ıııı keşı·eıınek gerekir. 
B iziın işte lmyle ıecırisyeıılere ilıtiy:ıcıııııi'. v:u·. 
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P:.trtiın iziıı Merkez Kc>mitesi. yold:ışlarımızı. Marksist-Leııiııist 
ıutum . b:ıkış açısı ve yt>ııte11ıi Çiıı'iıı tMilıiııiıı. ekoııomisiııiıı. si
yasetiııiıı . :ıskeri soıııııl:u·ıııııı ve kültüı·üııüıı ciddi <>l:ırak iıı
celeııınesiııe ııasıl uygulay:ıc:ıkl;u·ıııı. lıeı· koııuyu ayrıııt ı l ı  malzemeye 
d:ıy:ııı:trak soınut ol::ır:.ık ıı:.ısıl talı l il edeceklcı·iııi ve soııra d:.ı l)uıılard:ııı 
ııasıl tec>ı·ik sc>ııuçlar çık:ıı·:ıc:ık l:u·ııı ı öğı·eıııneye ç:ığır:ııı bir k:ır:ır alınış • • 
buluııuyor. Ustleıımemiz gerckeıı scıı·umluluk l)udur. 

P:ırti Okuluııd:tki yc>ld:ışl:u·ımız. M:ıı·ksisı teoriyi caıısız bir dc>gm:ı 
c>l:tr:ık görmemelidir. M:ıı·ksist tecıı·iyi t>l'.üınleınek ve uygul:ıınak. lıeın 
de sadece uygul:ımak amacıyl:.ı <>züınleınek gerekir. M:ırksist-Leııiııist 
!)akış açısıııı bir-iki ı>rat ik ıneseleııiıı aydıııl:ıtı lmasıııa uy
gulayabil iyorsaııız. bir ölçüde l>aş:.ırıy:ı ul:ıştığıııız söyleııebilir. Ne 
kadar çok koııuyu aydıııl:ıtıı·saııız ve l1uııu ııe kadar deriıı ve k:ıps:ıınlı 
bir biçimde yapars:ıııız. b:ış:ırıııız d:ı o k:ıd:.tr büyük olur. Ayııı 1.:t
ın:tııda Parti Okuluınuz. M:ırksizın-Leıı iııizmi iııceledikteıı soıır:.ı 
Çiıı'iıı soruıılaı·ıııı ııasıl gt>ı·dükleriııe. sc>ı·uııl::ırı berrak bir şekilde 
<T()rüp o()rınedikleriııe ya da lıeı·lı:lll!!i l)iı· -:ekilde •1()1·üp •T()rmediklerine o e �- � e o 
bakarak t)ğreııcileri iyi ya d:t z:ıyıı· diye sııı ı llaııdınnayı bir kurJI lıa-
l iııe getiı ıııelidir. 

Şimdi de "aydıııl:tr'' soruııuııd:ııı st>z edelim. Çiıı yarı-sömürge. 
yarı-ı·eodal ve kültürü pek gel işıneın iş l1ir ü lke olduğuııd:ııı. aydııı l:.ır 
t>zellikle değerlidir. Aydııı l:ıı· scıruııuyl:ı i lgi l i  ol:ır:.ık Parti Merkez Kc>
mitesi, iki yıl öııcc. çok s;ıy ıd:.t :t)1dıııı s:.ıll:ırımıza kaz:.ııımaınız ge
rektiğiıı i .  devrimci oldukl:ıı·ı ve J:ıJJ<>ııy:ı'y:ı k:.trşı dircııişe k:.ıt ıldıkları 
sürece cıııl:trı iyi karşıl:ıın:ıınıl'. gerektiğiııi kararlaştırrnıştı.2 Aydııılara 
değer verınemiz soıı derece doğru biı· şeydiı·. çüııkü devrimci aydııılaı· 
c>lmad:ııı dcvriın zat.ere ul:.ış:ıın:ız. Aın:ı lıepiıniziıı bildiği gil)i. keıı
dilcriııi çc>k !)i lgili saıı:.ııı. l)i lgiçlik t:ısl:ıy:ııı ve buııuıı kt>tü.  ı.:ır:u·lı .  
keııdi gelişıneleriııi köstekleyeıı biı· şey cılduğuııu ı·ark etmeyeıı l1irçok 
aydııı vardır. Oysa l1uııl:ıı· şuııu iyi bilınelidiı·leı· ki. aslı ııda bu st>züm 
oııa aydııılarııı çc>ğu bir b:tkıı11:1 eıı c:ılıi l  kişilerdir; b:.ızeıı işçiler ve 
köylüler <>ıı l:.ırd:ııı d:ılı:.ı çc>k şey l>i l i ı·ler. Şimdi l>azılan şt>yle di-

2. llu. A r:ılık 1939'd:ı Çin K<ııııüııisı (>:ınisi l\1crkcz Klııııiıcsiııiıı :ıydınlarııı s:ıll:ır.ı k:ı
�.ıııııl ııı:ısına ilişk iıı aldığı karardı. llu k:ır:ır. "<;'l>k S:ıyıd<ı Aydını S:ıtl:ırıııı ıza K:ı
z.ınalıııı" :ıdıyla y:ıyınılaıını ışıır. M:ı<> Zcduııg.. Sc·�·rııc· r.:scı·/eı·. Cilı il. Kayııak Ya
yıııl:ın s. 304-305. 
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yecekıir: "Haydi caııım seıı de! sorunları ıepcıaklak ediyorsuıı. saç-
111alıyorsuı1. " ((liilii�·nıeleı·.) Sakiıı oluıı. yoldaşlar: söylediklerim o 
kad:ıı· d:ı s:ıç111:1 deği 1. 

Bilgi ııedir'? Sııııllı l<>plumuıı ort:ıya çıkışıııdaıı bu y:ıııa düııyada 

y:ılıııı.ca iki tür l)ilgi v:ır olmuştur: Üretim 111ücadelesi l)ilgisi ve sııııf 

111üc:ıdelesi !)ilgisi. Doğ:ı biliı11i ve ıopluı11s:ıl bilim. bu iki ıüı· l)ilgiııiıı 

l)illuı·t:ışm:ısıdıı-. Felseı·e ise. dc>ğa bilgisiyle l<>plum l)ilgisiııiıı gc

ııelleşıiı·ilmesi ve t>7.elleıı111esidir. Başka tür l)ir l)ilgi v:ıı· 111ıdır'? H:ıyır. 

yc>klur. Şiı11di de. l<>plum pr:ıtiğiııdeıı l)ülüııüyle kopuk <>kull:ırd:ı ye

tişmiş öğı·eııcileı·e l)ir l):tkalım. Nedir bu t>ğrcııcileı·iıı duı·umu'? Bir 

kimse ilkc>kuld:ııı üııiversileye kadar lıep bu tür okull:ırd:ı okuyup • 
ı-;;ezuıı <>lur. soııra d:ı <>ııuıı eııgiıı bir bilgiye sahip olduğu kabul edilir. 
Oysa bülüıı salıip <>lduğu. kitabi bilgideıı l)aşka l>ir şey değildir: lıeııüz 
lıiçbir pr:ııik ı·:ıaliyeıe k:ııılm:ımış, t>ğreııdikleriııi lıayaıııı lıiçbir alaıııııa 
uygul:ıı11:1mışııı·. Bt>yle bir kimse ıam bir :ıydııı ol:ınık göı·ülebilir 111i? 
Beııce pek göı·üleı11ez: çüııkü salıip olduğu !)ilgi lıeııüz ıa111 değildir. 
Peki. gt>rece ıa111 !)ilgi ııedir? Gt>rece lam bilgi. iki :ış..-ıı11:ıda <>luşur: Bi
ı·iııci aşaı11:ı. algıs:ıl l)ilgidiı·: ikiııci aşama ise. akli bilgidir. lkiııcisi bi
riııciııiıı dalıa yüksek l)ir aşamaya gelişıirilnıesidir. Öyleyse. öğ
reııcileı·iıı kit:tl)i !)ilgisi ııe tür bir bilgidir? Bülüıı bilgileriııin gerçek 
olduğuııu k:tl)ul etsek !)ile. keııdi deııeyimleriyle ediııdikleri bir bilgi 
değil. keııdileriııdeıı öııcekileı·iıı üretim nıücadelesi ve sııııı· mücadelesi 
deııeyiı11leriııi t>zetleyerek oı·ıaya koydukları teorilerdeıı <>luşaıı bir bil
gidir. Öğreııcileriıı l1u ıür bir bilgi ediıımeleri soıı derece gereklidir: 
aı11:1 biliı1111elidiı· ki. lx>yle l>ir bilgi bir bakım:ı lıftlfi tek y:ııılı bir bil
gidir ve dc>ğı·uluğu b:ışkal:u·ıııca sap1:111111ış. :1111a keııclileı·i ıar:ı ı·ıııdaıı 

lıeııü zsap1:111111a11ıış l>iı· şeydir. Öııemli olaıı. bu l1ilgiyi lıay:ııa ve pra
tiğe uygul:ıy:ıl1ilı11ek1iı·. Dolayısıyla. sadece kiıal>i bilgiye salıip olaıı. 
ama gerçeklikle lıeııüz lıiçl>iı· bağı olmayaııl:ırJ ve :ıyııı 7.aııı:ıııd:ı çc>k 
az deııeyiıııi l>uluııaııl:ıra. keııdi eksiklikleriııi gt>n11eleriııi ve biraz 
dalıa :ılçakgt>ııüllü olı11:ıl:ırı111 t>ğüllerim. 

Yalııızc:ı kiıal>i l1ilgisi olaııl:ır. gerçek :ıydıııl:ıra ııasıl dö· 

ııüştürülel>iliı·'? Buııuıı tek yolu. oıılarııı pr:ıtik ç:ılışı11:ılaı·a k:ıtılı11alarıııı 

ve pratikle uğı·:ışaıı iıısaıılar lıaliııe gelı11clcriııi sağl:1111:ık. teorik ça

lışma yapaıılanıı öııe111li pratik sc>ruııları iııcelemeleriııi sağlamaktır. 
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Hedel"iı11ize :ıııcak IXiyle ul:ışahili ı·iz. 
Bu si)v ledikleı·iın . llazıl:trıııı kızd ır:ıl)il i ı·. ''S:ııı:ı k:ılırs;ı. M:ıı·ks'ı l)i lc • 

:1y(l11ıd:ııı s:ıyın:ım:ıın ız gcı·ekiı·." d iyehiliı·leı·. Aın:ı () eıı dc-
y:111ıldık l:u·ı111 siiyleıim. M:ırks. l1cın devriınci lı:ıı-ckctiıı ı)r:ıt iği11e k:ı
ı ı l ıııış. lıem ((e devriınci tc<ııiyi y:u·:ıt11ı ı�t ı ı·. K:ırıiı:ılist tc>ııluıııuıı eıı 
l):ısiı uı1suı11 <>laıı ıneı:ıc.1:111 l1:1ı·ekct ederek. k:ıpit:ılist t<>tıluı1ıuıı ckc>
ıı<ıınik )'<ıpıs11111ı k:ıps:ıınlı ()İr iııccleı11csiı1i y:ıııınışııı·. l\1 i ly<>ıı l :ıı·c;ı 
iııs;ııı nıct:ıl:ıı·ı lıer güıı gi)ı·üp kul l:ııııyc>ı·: :ıın:ı <>ııl;ıı .. ı Ç<>k :ılışkıı1 <>lduğu 
içi11 ı·:u·kııı:ı \';ırın ıyordu. Met:ıl:ııı hil iınsel l)ir şekilde iııcelcyeı1. y:ılı1 1z 
M:ırks <>ldu. M:u·ks. metalaı·111 gcı·çek gel işn1eleriııe ilişkiıı <ıl:ığ:ıııüstü 
()iı· :ıı-:ıştınn:ıy:ı girişti ve evrcıısel olarJk v:ır <ılaıı şeydeııtüınüylc ()İ
l imsel l)iı· teoı·i elde etti. Doğ:ıyı. t:ırilıi ve prolet:ırya devı·imiııi iııceledi 
ve diy:ılektik ın:ıtery:ılizı11 i .  t:ıı·il1i 11ı:ıtery:ı l izmi ve pr<ılet:ıry:ı de\•ri111 
le<ıı·isiııi yaı·:ıttı. Böylece M:ırks. iııs:ıı1 aklıııııı dcıruk ıı<>kt:ısıııııı l)iı· i l�ı
desi <>l :u·:ık. kusursuz ()ir :ıydııı <>ldu. Y :ılııızc:ı kiı:ıl)i lıilgisi ol:111l :u·d:ııı 
teıneldeıı ayı·ıJ ıy<>ı·cJu. M :ırks. pr.ıtik nıücadeleııiıı seyı·i içiııcle :ıyı·ıııtı l ı  
ar:ışı 11·111:1 ve i11celeıne y:ıptı. geııellcmeler ç ık:ırdı ve soııı·:ı d:ı çık:ıı·c.tığı 
l)u s<ıııu�·l:ırı pı .. ıtik ınücadele içiıı<lc sııı:ıy:ıı-:ık d<>ğrul:ıdı .  lşıe lıiziın te
<ırik ç:ıl ışınac.1:111 aıılad ığıınız lıudur. Partimiziıı . l)U tür ç:ılışınayı {)ğ
reııe<'.ek ç<ık s:ıyıd:ı yold:ışa ilıt iy:ıcı v:ır. Paı·ı inı izde hu tüı· te<ıı·ik :ıı-:ış
tır111:1 y:ıpın:ısııı ı öğreııehi lecek lıi ı·�·ok y<ıldaş v:ır: lıuııJ:u·ııı ç<ığu :ık ı l l ı  
ve uıııuı verici kimseleı·diı·. <ıııl:ıı·ı değeı·leııdiııneliyiz. Aın:ı <>ııl:trııı d:ı 
<l<>ğı11 i lkeleri izleıneleri. geçınişteki lı:ıı:ıl:ınııı tekr.ıı·l:ım:ını:ı l :u·ı ge
ı·ekir. D<ıgm:ıt izıni bir y:ıı1:1 lıır.ıkm:ılı. k itapl:ırd:ıki l1azıı·lop cüınlelerle 
yetiııınektcıı v:ızgeçınclidiı·teı·. 

Düııy:ıd:ı s:ıdecc tek lıir d<ığru tec>ıi v:ıı·dı ı·: o da. 11esııel geı·
çeklikteıı çık:ırıl:ııı ve geı1e ııesı1el gerçekliğiıı d<ığı11l:ıd ığı. te<ıritlir. 
Biı.ce. lı:ışk:ı lıiçlıiı· şey teoı·i <>l:ır:ık :ııı ıl ı11:1y:ı lı:ık k:ız:ıı11n:ını ışııı·. St:ı
liı1. ıctıı·i ııiıı . ııratikteıı k<ıııuk tılcluğu z:ıı11:1ıı ııın:ıçsız ()iı· lı:ıle gcl<liğiııi 
si)yleı11 iştiı·.·' Aın:ıçsız te<ıı·i l1eın y:ıı·:ırsız. lıem de salıtecliı·: lıir keıı:u·:ı 
:ıt ı lnı:ısı gerekir. An1:1çsız teoı·i lerle uğr:ışınakt:ıı1 l1<>şl:ııı:ıııl:ırı c iddi lıir 
lı içi11ıde uy:ırınal ıyız. M:u·ksizın-Leııiıı izın eıı (l<ığru. eıı lıi liınsel ve eı1 
dcvı·iınci geı·çektir: ııesı1el geı·çeklikteı1 doğınuş ve geııe 11esııel gcı·
çeklik t:ır:ıı·111d:ıı1 doğı·ul:ıı11nışt ıı·. Aın:ı çcıkl:ırı. M:ıı·ksizm- Le11iııizıni 

·'· llkz. J .V.  Stalin. uııiııizıııiıı llkı•/,·ı·i. 
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iı1celerkeı1. <>11u cansız bir dogma olar.ık görüyor. b()ylece de l1em te
<>ı·i11i11 gelişınesi11i köstekl iyor. l1em de keı1dileri11e ve başk:ı y<>ld:ışlara 
z:ır:u·! ı  oluyorl:ır. 

B uı1:1 karşı l ık .  pratik ç:ılışmayl:ı uğı·aş:111 yoldaşlarımız d:ı eğer de-
11eyimleı·i11i yaı1l ış değcı·leı1dirirleı·se l):tş:ıı·ıs ızlığ:ı uğraı·laı·. E vei bu 
yold:ışlarımız. geı1el l ikle zeı1gi11 ve ç<>k <leğerl i dcı1eyiınlere sa
l1ipt iı·ler: :ıına sadece ke11di deı1eyleı·iy le yetiı11neleri s<>11 derece teh
likeli l)ir şeydir. Keı1di l)ilgi leri11i11 büyük t>lr;üde :ılgıs:ıl ve kısmi ol
duğuı1u. akı lc ı  ve kapsamlı  bilgideı1 yoksuı1 <ıldukları111 gt>ımel idirler. 
Başka l)ir deyişle. te<>rideı1 yoksu11 <ılduklaı·ıı11 ve l)i lgileri11i11 gt>rece 
eksik olduğuı1u gt)ı·melidirleı·. Görece ı:ıın l)iı· l)ilgiye s:ıl1ip olın:ıdaı1, 
iyi l)ir devrimci çal ışma yürütmek ınüınkü11 değildir. 

Bu  11edeı1le. iki tür eksik bilgi v:ırdıı·. Biı·i. kit:ıpl:u·d:111 e lde edilen 
11:1zıı·lop l)ilgi: ötekiyse. hüyük t>lçüde :ı lgıs:ıl ve kısın i 01:111 hilgidir. 
Buı1l:ırı11 l1er ikisi de tek y:111 lıdır. S:ığl :1111 ve göı·cce t:ıın bilgi :111cak bu 
ikisi11i11 l)iı·leşınesiyle <ırtaya çıkar. 

Ne var ki.  işç i  ve kt)ylü kt>keı1 l i  k:ıdr<ı l:ıı·ı ın ız.  te<ıriyi in
celeyehilınek içi11 ilkt>ı1ce teınel biı· eğitiın gt)1·111elid iı·ler. Teınel bir 
eğitiın olınad:ıı1. M:ırksist- Leı1iı1isı te<ıı·iyi t>ğrc11en1ezler. Bu temel 
cğitiıni gördüktc11 soı11·a. M:ırszi ın- Leı1i11izıni l1er 7.ltın:ıı1 in
celeyel)ilirler. Bcı1 çocukluğumda 11içl)i1· 7.:1111:111 M:ıı·ksist- Leı1iı1ist bir 
okul:ı gitınedim ve yalı117.ca. "H<ıcamız dedi ki: l 11sa11111 t)ğre11mesi ve 
öğı·eı1diği11i süı·ekli ol:ır:ık gt)zdeı1 geçirmesi ııe k:ı<l:ır güzel''4 gihi şey
leı· t>ğreıı<l im. Buı1lar kt>lıııeın iş şeyler <ı ldukl:ırı l1:ılde. geı1e de baııa 
bir l)akın1a y:ır:ırl:ırı d<ıkuıı<lu. çüı1kü <ıı1l:.1ı·<l:111 okuı1ı:ıyı öğı·cııd iın. 
Bugüıı aı1 ık K<>ııı·uçyus'uı1 kl:ısik cserleı·i iııcelcı11niyoı·: :ırt ık ycııi 
Çiııce. ıaı·il1. c<>ğr:ıı·y:ı ve dcığa l)i liıni gil)İ t>ğı·eı1 ildik leı·i 7.:ıın:ıı1 her 
yeı·dc y:u·:ırlı <>1 :111 yeııi k<>ııul:ır iııceleı1iy<ıı·. Bugüı1 P:u·ı iınizi11 Merkez 
K<ıın iıesi. işçi ve kt>ylü kt>keıı l i  k:ıdr<ıl:ıııınıı.111 ıeınel l)iı· eğiti111 gör
mesiııi kesiı1 l ikle istcınektedir. çüı1kü o 7.:ı ın:ııı siy:ıset. :ıskeı·lik biliıni 
ya da ekoı1cıın i gil)i lıerl1:1ııgi l)ir iı1ce leı11e d:ıl 1111 scçel)i leccklerdir. 
Aksi lı:ıldc. l)ugüı1 7.cı1giıı deı1eyiınleriııe k:ıı·ş111. ıccııiyi l1içl)ir 1.amaıı 
i11cclcyeıneyeccklcrdir. 

4. IJu. Koııfüçyus ile ıııüriılcri ıırasınc.lııki konuşıııııl<ırllaıı ııluş•uı Kıııı(ii�·.ı·ıı.<'ıııı .'lı·ı·ıııı• 
l:.'l·cı·/cı·i'ııin ilk cüııılesidir. 
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Bu ılcdeıllc. özılc lcil ikle müc:ıdclc elılıck içiıı. llu iki ıip i ııs:ııı ııı 
eksik olduklan yöıılcrde gclişınelcı·iııi ve llirlliı·leı·iyle k:lyıl:ışııı:ıl:ıı·ıııı 
s:ığl:ımal ıyız. Kiıabi llilgisi <ıl:ıııl :u· llı·:ııik )'tiıı<leıı gel işıııeli<lir: s:ı<lect'. 
kilaplarl:ı yeıiııınckıcıı ve d<>gıııaıik lı:ıı:ı l:ır işlt�ıııekıcıı :ıııc:ık lliiyle 
kurıul:ıbi l i ı·lcı·. Pı·:ııik ç:ılışın:ıd:ı ı.lcııcyiınli <ıl:ıııl:u· ise ıeııı·iyi iıı
celeıııeyc ve c iddi bir şeki lde <ıkuııı:ıy:ı girişıııcl i<liı·ler. Aııc:ık lliiyle 
yapaı·lars:ı. deııeyimleriıli sisteııı li llir lı:ıle gctiı·elliliı·. lliı· seıııeze \':ıı·
dır:ıbi l irler ve le<ıri düzeyiııe ı;; ık:ır:ılli lirleı·: :ıııc:ık lliiyle y:ııı:ıı·l:ıı·s:ı. 
keııdi pı·:ııikleı·iııi evreıısel geı·çek <ıl:ıı·:ık giiı·ıııt�kıcıı \'e <l:ıı· dcıleyci lı:ı
t:ılaı·:ı d üşınekıeıı kurt u l:ılli 1 i ı·leı·. Z ıı k u ı uıı l:u·<l:ııı k:ıyıı:ık 1 :ııı<l ık l:ıı·ı 
lı:ılde. d<ıgm:ıtizm de. d:ıı· deııeycil ik de iiı.ııclcil ikı iı·. 

lşıe bu yüzdeıı. Partimizde lliı·i dııgııı:ııiı.ın. lli ı·i de d:u· dcııeycilik 
olmak üzere iki tizılelc i l ik \':ıı·d ıı·. Heı· ikisi de llülüııü <leği l .  p:u·ç:ıyı 
gtirürler. Eğer uy:ııı ık <>lmaz. btiylc lliı· tek y:ııı l ı l ığııı !lir eksiklik <ıl
duğuılu ı·:ıı·k eımez ve oııu ycılnıeye �'.:ı l ışııı:ıı.s:ık . y<ıl uılıuzu ş:ı
şıra ili 1 iriz. 

Aına llu iki tür öı.ılelcilikıcıı llugüıı P:ırt i ıııiı. içiııclc lıfılfı d:ılı:ı ıelı
l ikcl i  cıl:ııı ı .  dcıgınatizıııdir. Çüııkü d<ıgın:ııikleı·. k<ıl:ıyca M:ırksisı bir 
kisveye bürüııcllilir ve oıılarııl gcı·çek yüzüııü giiı·emeyeıı işçi ve ktiylü 
ktikeıı l i  kadı·oları ald:ıı:ıbi l ir. clclc edellili ı· ve keııdi aınaçl:ırı içiıı kul
l:ııı:ılli l irlcı·: :ıyrıca deııeyimsiz geıı�· l iği de :ıld:ııallil ir ve ıuzağa dü
şüre lıil irleı·. Eğeı· d<ıgınaıiı.mi :ı l ı  edeı·sek. kilalıi llilgi s:ılıibi ol:ııı k:ıd
r<ılaı·deııeyimli ol:ııı kadrol:ırl:ı lıcmeıı lliı·leşecek ve praıik soıuıılaı·ı 
iııceleıncyc koyulacakl:ırdır: o ı,;ııııaıı cıı1:1ya lıcııı teori ile tecrütıeyi 
biı·leşı ireıı k:ıdrcıl:ır. lıem de gerçek ıecıı·isyeııleı· ç ık:ıc:ıkıır. Eğer dog
ınaı izıni :ı l ı  edersek. praıiği ol:ııı ycıld:ışl:ır <leııeyiıııleı·iııi tecıri dü
zeyiııe yükselımeleriııe yardııııcı cıl:ıc:ık iyi tiğı·eııııeıller k:ızaılac:ık ve 
lltiylecc d:ır deııeyci lı:ııal:u·:ı düşmekıeıı kurıul:ıc:ıkl:ırd ır. 

Birçok y<ıld:ış :ırasıııda ''ıecırisyeıı" ve "aydııı" k<ıııusuıı<�ıki lıu
l:ıılık düşüııceleriıl yaııı sıra. lıer güıı cl i l leriııcleıı düşünnedikleri lıir 
deyim ol:ııı ''teori ile prJliği lliı·leşıirıııe" k<ıııusuııd:ı d:ı bulaıııklık vaı·. 
Buıll:u· duı 111adaıl ''birleştirmek"ıeıı st)z ediy<ır. :ıın:ı aslıııda ''kıı
parm:ı''yı kasıediyorlar. çüııkü lliı·leşıiı·ınek içiıı eıı küçük biı· ç:ılıa gös
ternıiyoı·lar. M:ırksist- Leııiılisı teori Çiıl devı·iın iıliıı pı·aı iğiyle ııasıl 
birleştiri lmelidir'? Yaygııı biı· deyiıııle. "<ıku lledefe gtiııdererek''. 
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Hedeı· içi11 <)k 11eyse. Çi11 <levriın i için de Marksizm- Leııi11izm odur. 
Oy�;:ı l1:1zı y<)ld:ışl:ır "<ıku l1edeı·e gti11dermiyor". gelişigüzel :11ıy<ırl:ır. 
Btiyleleri <le,,ı·iıne ı.:u·:ırl ı  <ıl:ıl1i l ir. B:ızıl:.ırı d:ı "Ne güzel ok! Ne güzel 
<ık ! "  <liye l1:1ğır:ıı·:ık ııku <ıkşuy<)ı·. :ırn:ı l1içl1ir 1.:ıın:ıı1 :ıtın:ık is

te111iv<ıı·l:ır. Bti\rlcleri \' :ılı1 ızc:ı l1iı·eı· :.ıııtik:ı ıneı·:ıkl ısıdır ve devrimle . . . ' 
uı.:ıkt:ıı1 y:ıkıı1<l:ıı1 il işkileı·i y<ıkıur. M:1rksizın- Leııiııizın <ıkuııu Çiıı 
devı·iııı i l1e<lcl·iı1<' gtiıı<leı·11ıck geı-ckir. Bu 11<ıkı:ı aç ıkl ığa ka
\'uşıuı·u lın:ıdıkç:ı. P:u·ıiıı1izi11 le<)ı·ik düzeyi l1içl1iı· 7.<tm:.ııı yükseltilmez 
ve Çi11 devı·iı11i l1içl1iı· z:ıın:.111 7.<ıl·ere ulaş:ım:.ız. 

Y<ıld:ışl:u·ıınıı . .  M:ıı·ksiı.111 -Le11i11izmi gtisteriş olsuı1 diye y:ı d:ı gi
zemli l1iı· y:ı111 <ılduğu içi11 değil .  salı prolet:ıry:.111111 devrimci d:ıv:.ısı111 
ı.<ıl'ere gtitüreı1 l1iliı11 <ılduğu içiı1 iı1celed iğimizi k:ıvr:ıınal ı <lırlar. 
Bugüı1 lıi le. M:ıı·ksisı-Leı1iı1isı eserlerde11 yaı)1l:111 gelişigüzel :ık
ı:ınn:ı ları . l1iı· keı·e eld<� edildi ıni l1er l1ast:ıl ığı k<ıl:ıyca iyileştirecek 
11:11.ır ı·eçeıeler <)l :u·:ık gtiı·eı1 l1iı·çokkişi v:ıı·dır. Buııl:ıı· ç<ıcukç:ı hiı· ce
l1:ılet iı,; iııded iı·: <)lll:u·ı :ıydıı1latm:ımız gerekiı·. M :ırksizm-Leı1iı1izmi 
diı1i l1ir d<ıgın:.ı <)l:ıı·:ık kalıul edeı1ler. işte l1u c:ıl1 il kişilerdiı·. Oı1l:ıra 
:ıçıkç:ı. ''S iziıı <l<)g1n:ı 11 11. değersizdir" deıneliyiz. M:ırks. Eı1gels. Leı1i11 
ve Sı:ıl iı1 . lıiı.iın IC<)1·iın izi11 hir dogma deği l .  bir eylem kı l:ıvuzu <>l
duğuı1u deı·:ıl :ırca :ıçıkl:ımışl:ırdır. Am:ı bu kişiler. l1u eı1 ti11eın l i .  ger
çektc ı1 cı1 tiı1eın li :ıç ıkl:1111:1yı  gtiz :ırdı etmeyi yeğ tuım:ıkt:ıdırl:ır. Çi11 
k<ımüı1istleri: :111(·:1k M :ıı·ksisı-Leı1iı1ist tutuın. h:ıkış :1çısı ve yti11temi 
ile Lcı1iıı ve Sı:ıl iı1'iı1 Çi11 <lcvriıniı1e ilişki11 öğreti leıi11i usı:.ı lıkla uy
gul:ıdık l:ıı·ı ve <l:ıl1:1sı .  Çiı1 ı:ıı·iJ1i11i11 ve Çiı1 dcvı·imi11i11 gerçekleı·iııi 
ciddi lıiı· l1içi n1de :ır:ışıır:ıı·:ık. Çi11'iı1 çeşit l i  :ıl:111l:u·d:1ki il1tiyaçl:u·ını  
k:u·şıl:ıy:111 y:ıı·aııcı te<ıı·ik ç:ılışm:ıl:ır y:ıplıkl:u·ı z:ın1:111. te<ıı·i i le pr:ıtiği 
birleşı iııı1 iş s:ıyı l:ıl1i l irler. Geı·çekte l1içbir şey y:ıpı11:ıd:ı11 tc<ıri i le pra
tiği lıiı·leşı iı·ıı1eı1i11 s:ı<lece l:ıı·1111 etıneı1 iı1. yüı. yı l  d:ı k<ıı1uşs:ık. lıiçbir 
y:ır:ırı y<ıktuı·. S<ıruı1l:ı ı<ı t'ıı.11elci ve tek y:ıı1 l ı  y:ıklaşı ın:ı k:ırşı ç ıkın:tk 
içiı1. d<ıgın:ıtik ti1.11elliği ve tek y:ıı1lılığı oı·ı:ıd:ıı1 k:ıld ırın:ılıyız. 

P:ıı1i içiı1deki <; :ılışııı:ı 1:11·7.1111 düzelııı1ek içiı1 tizı1elci l iğe k:ırşı mü
c:ı<lele k<ıı1usuı1d:ı stiyleyecekleri111 bugüı1 lük l1u k:ıd:ıı·. 

Şi ııı<li <le sekterlik kcıı1usuı1d:ıı1 stiz etınek istiy<ıruın. 
Yiıı11 i yıl l1<)yuı1c:ı çeliklcşıniş <ıl:ı ıı P:ıı·t iınizde :u·tık sektcı·l ik 

lı:tkiın değild ir. Ne '':tr ki. P:ırt i11iıı geı-ck iç. gerekse dış i l işkileriı1de 
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sekterliğiıı k:ılıııtılarııı:ı lıala ı·astl:ııım:ıktadıı·. Partiııiıı iç il işkileriııdeki 
sekter eğilimler. P:ırti içiııdcki yoldaşlara karşı kapalı-kapıcılığa yol 
:ıçm:ıkt:ı ve Partideki birlik ve dayanışmayı kösteklemektedir. Partiııiıı 
dış il işkilcriııdeki sekter eğilimler ise. Parti dışındaki iıısanlara karşı 
k:ıpalı  kapıcılığa yol aç makt:ı ve Partiııin bütüıı halkı birleştirme gö
reviııi yeriııe getirmesiııi eııgellemektedir. Parti. aııcak bu k<>tülüğün 
lıer iki y<>ııüııüıı de köküııü kazıdığı takdirde. bütün Partili yoldaşlar 
ar:ısıııda ve l)ütüıı ülke lıalkı :ır:ısıııda birliği s:ığl:ıma büyük göreviııi 
lıiç eııgelleıımedeıı yeriııe getirebilir. 

Parti içiııdeki sekterliğiıı kalıııtı ları ııelerdir'? Es:ıs olarak şuıılardır: 
B iriııcisi. "h:ığımsızlık" ilaıı etmektir. B:ızı yoldaşlar bütüııüıı çı

karlarıııı değil, s:ıdece parçaııııı çıkarlarıııı g<>ııııektedirler: bütüıı ı·a
aliyetiıı içiııde keııdileriııiıı sorumlu olduğu bölüme gereğiııdeıı çok 
öııem vermekte. bütünüıı çıkarlarıııı keııdi hölümleriııiıı çık:ıı·larıııa 
tabi ·kılmak istemektedirler. Partiniıı demokratik merkeziyetçilik sis
temiııi kavr.ım:ım:ıkta ve Komüııist P:ırtisi'ııiıı sadece demokrasiye 
değil. hatta demokr:ısideıı de çok merkeziyetçiliğe ihtiyacı olduğuııu 
görmemektedirleı·. Azııılığııı çoğuııluğ:ı. alt k:ıdemeııiıı üst k:ıdemeye. 
parç:ıııııı bütüııe ve bütüıı üyeleriıı Merkez Komitesine tabi olduğu de
mokratik meı·keziyeıçilik sistemini uııutmaktadırlar. Çaııg Kuotao5 

Parti Merkez Komitesi'ııdeıı ''bağımsızlığıııı'' ilaıı etti ve huııun so
ııucuııd:ı. Partiye ihaııetiııi " ilaıı etmiş" oldu ve bir Guomiııdaııg ajaııı 
olup çıktı. Bugüıı tartışmakt:ı <>lduğumuz sekterlik bu derece ciddi de
ğildir. ama geııe de oııa k:ırşı uyaııık olm:ılı ve bütüııüıı dağııııklık bc
lirtileriııi bütünüyle y<>k etıneliyiz. Yoldaşları, bütüııüıı çıkarlarıııı gö-

5. Çang K.u<>lao. Çin devrinıine d<;neklik elnıiş lıir kiıııscdir. Gençliğiııdc. devrinıi kcııdi 
çıkıırlıın içiıı kuUıuıııııık ıını<ıcıylıı \'in K<ııııüııisl Pıırtisi'ııc kalıldı. Parti içinde birçok 
hala y<ıpl ı ve bunuıı s<�ıucund;ı ci<ltli suçl;ır işledi. llunlann cıı öııeııılisi, 1 9J5'te Kızıl 
()rdu'nuıı kuz.eye ilcrlcıııcsiııe k;ırşı çı kııı;ısı ve Kıı.ıl Ordu'ııuıı Seçuaıı-Sik;ıııg sı·  
ııınııd;ıki azııılık ıııiUiyeılcrin ı-.:;Jgelcriııc geri çckilıııcsiııi s;ıvuıı;ırak ıcsliıııiyclçilik 
ve lasfiyecilik yapnıasıdır. Dalıası. ı>ıırtiyc ve Merkez K<)fllilcsine k;ırşı ;ıçıklaıı açığa 
lıaince f;ıaliycllcrc girişli. kcııdi s;ılıle ıııcrkez ktııııilcsiııi kurdu. l'ıırtiııiıı ve Kızıl 
Ür<lu'nun birliğini sarslı ve Kızıl ()r(lu'ııuıı Di;rdüncü Ceıılıe Ordusu'ııuıı ağır k;ı
yıplara uğr.ını;ısına yol •ıçlı.  Aııııı M<ı<> Zcduııg ytıldıışııı ve Merkez K<ınıilesiııin sa
lıırlı eğiıinıi s;ıyesinde. l)i)rdüııcü Ceplıe Ordusu ve <>ııuıı birçok katlr(ısu ç<>k gcç
ıııcdeıı P<ııti Merkez K<ıııı ilesiııiıı doğru i;ııderliğini yeııideıı bcııiıııscdiler \'e dıılıa 
soııraki ıııücadclelerde şaıılı bir r<>I oyııııdılar. Ne v;ır ki .  Çııng Ku<>la<> akıl.l;uııııııdı ve 
1 938 ilkhahannda Şcıısi-G;ııısu -Niııgsia Sınır Bölgesi'nden kaç;ırak Gu<ııııiııdaııg 
gizli polisine kaııldı. 
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i'.etıneye teşvik etıneliyiz. Heı· Parti üyesi. lıer çalışma kolu. lıer söz ve 
lıer eyleın bütüıı Paı·tiııiıı ç ıkarlarıııdaıı lıareket etmelidir. Bu i lkeniıı 
çiğııeıımesiııe asla iziıı verilemez. 

B u  türdeıı ' 'L)ağıınsızlık" ilaıı edeıı kimseler çoğuıılukla ''öııce ben" 
aıılayışıııa s:ılı iptirler ve geııellikle birey i le Parti arasıııdaki ilişkiyi 
yaııl ış kavrarlar. Lafta Partiye karşı saygı l ı  <>ldukları halde. uy
gulamada keııdileriııi biı·iııci plaııa çıkarır. Partiyi ikiııci plaııa atarlar. 
Bu kimseler ııeyiıı pcşiııdedirler'! Oıılar. üıı ve mevki peşiııdedirler: 
lıerkcsiıı lıayraııl ığıııı toplamak istemektedirler. Ne zaman bir çalışma 
kcıluııuıı başıııa getirilseler. ''bağımsızl ıklarıııı "  ilaıı ederler. Bu amaç
la. bazı kiınsclcı·i tutar. !)azı kimseleri atarlar: yoldaşlar arasında bö
bürleıımeyc. dalkavukluğa ve ispiyoııculuğa başvurarak. burjuva siyasi 
partilcriııiıı aşağılık usul leriııi Komüııist Partisi'ne bulaştırırlar. Dürüst 
olmadıkları içiıı de. başarısızl ığa uğrarlar. Beıı her şeyde dürüst ol
nıamız gercktiğiııe iııaıııyorum. çüııkü bu dünyada dürüst bir tutum ol
madaıı lıiçbir şey başarılamaz. Kimler dürüsttür? Marks, Engels. Leııiıı 
ve Staliıı dürüsttür. bil imdcıı yaııa olaıılar dürüsttür. Kimler dürüst de
ğildir'! Troçki. Bulıariıı. Ceıı Dusiu ve Çang Kuotao kesiııl ikle dürüst 
değildirler: kişisel çıkarlarıııı ya da keııdi bölümleriııiıı ç ıkarlarıııı her 
şeyiıı üstüııde tutarak "bağımsızlık" i laıı edeııler de dürüst değildir. 
Samaıı alt ı ııdaıı su yürüteıılcı·. çalışmalarıııda bilimsel bir tutuma sahip 
olınayaıılar keııdi leriııi çok becerikli ve zeki saııırlar. Oysa aslıııda soıı 
derece aptaldırlar ve beş parJ etmezler. Part i Okulu'muzdaki öğ
rcııciler bu soruııa dikkat etmelidirler. Merkezi ve birleşik bir Parti 
iıışa etmeli.  l)ütüıı i lkesiz hizip mücadeleleriııi ortadaıı kaldırmalıyız. 
Partimiziıı uyguıı adım yürüyebilmesiııi ve tek bir ortak hedeı· uğruııa 
savaşal)ilnıesiııi sağlamak iç iıı bireycil iğe ve sekterl iğe karşı mücadele 
etmeliyiz. 

Dışaı·daıı geleıı kadrol:ırla yerel kadrolar J)irleşmeli ve sekter eği
limlere karşı m ücadele etmelidirler. Dışardaıı geleıı kadrolar ile yerel 
kadrolaı· arasıııdaki i lişkilere l)üyük <>zeıı g<>stermek gerekir: çüııkü Ja
poııya'ya karşı üs bölgeleriııiıı birçoğu aııc:ık Sckiziııci Yol Ordusu ya 
da Y eııi D<>rdüııcü Ordu geldikteıı sc>ııra kurulabilmiş ve yerel ça
l ışmalaı·ııı birçcığu aııcak dışaı·ıdaıı gelcıı kadrolarııı katılmasıııdaıı 
soııra gelişebilm iştir. Yoldaşlarımız şuııu kavramalıdır: Bu koşullarda 
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üs lxilgeleriıniziıı s:ığl:ım l:ışınası ve Partiıniziıı or:ı l:ırda ktik s:ıl ınası 
:ıııcak l)u iki lür k:ıdroııuıı ıek bir bülüıı lı:ıliııdc ()İrleştiı·ilmesi ve ç<>k 
s:ıyı<tı yerel k:ıdro yetişıirilmesi ile müınküııdür. Yoks:ı buııl:ıı·ııı lıiç
biri b:ış:u·ı l:ımaz. Gerek dı�ırd:ııı geleıı k:ıdrolarııı. gerekse yerel k:ıd
r<>larııı lıeın güçl ü. lıem de z:ıyı ı· yaııl:ırı v:ırdıı·: i leı·leıne k:ıydeıınek 
içiıı . l)iı·l)irleriııiıı güçlü y:ıııl:ırıııd:ııı ders çıkaı·ar:ık zayıı· y:ııı l:ırıııı :ı lı  
etmel idirleı·. Geııei l ikle. dışardaıı geleıı k:ıdı·ol:ır. yi)ı·eyi ıaıııın:ıd:ı ve 
kitlelerle ():ığ kurm:ıda yerel kadrc>l:ıı·ıa ayııı düzeyde değild irleı·. Siiz
gelimi ()C11i :ıl ııı. Beş-all ı  yıldır Kuzey Şcıısi'de l)ul uııcluğum lı:ılde. yti
ı·eııiıı iizelli kleriııi k:ıvramad:ı ve iııs:ıııl:ırl:ı b:ığ kurın:ıda buı·alı yc>l
d:ışl:ırdaıı çok geriyiın . Şaıısi. Hebcy. Ş:ıııduııg ve tilıür cy:ıletlerdeki 
J:ıpoııya'y:ı k:ırşı üs bölgeleriııe gideıı yold:ışlarıın ız buııa dikkat eı-• • 
ınelidiı·. Ustel ik. b:ızı yöreler dalıa öııce. l):ızı l :ın d:ılıa geç geliştikleri 
içiıı. :ıyııı üs bölgesiııde bile lıir yöreıı iıı yerel kadı·ol:ırı ile c>r:ıya dı
ş:u·d:ııı geleıı k:ıdr<ıl:ır arasıııda ı·:ırk v:u·cl ır. Dalıa gelişıniş biı· ytiredeıı 
d:ılıa :11. gelişmiş biı· ytireye geleıı kadrc>l:ıı· d:ı o ytire açısıııclaıı dı
ş:ırd:ııı geleıı k:ıdr<> sayıl ırlar ve oııl:ırııı da. yeı·eı kaclı·cıl:ıra destek ve 
yardımcı c>l ııı:ıya büyük öııem veııııeleri gerekiı·. Geııell ikle. dış:ırd:ııı 
geleıı k:ıdı·ol:ırııı ytiııetici durumd:ı oldukl:ırı yeı·lercle. yerel k:ıdı·ol:ırla 
i l işki leı·iııiıı lxızuk cılmasıııııı es:ıs scırumluluğu keııdileriııe :ıittir. Üst 
k:ıdemedcki ycıld:ışl:ır ise d:ılıa d:ı 1·:11.l:ı scıruın luluk üstleıımel idir. Bazı 
yerlerde l)u koııuy:ı verileıı tiııeın lıfı lfı ç<ık yetersii'.diı·. B:ızı kimseler 
yeı·el k:ıdı·ol:ıı·:ı tepedeıı b:ıkmakt:ı ve ''Buııl:ır ııe l)iliı· ki'? Kiiylü ıa
kıın ı .  ıı'ol:ıc:ık!"  diye <ıııl:ırı küçümseınektediı·. Biiyle i ııs:ıııl:ır yeı·eı 

k:ıdı·c>l :u·ııı tiııemiııi :ısla aııl:.ıy:ım:ızl:ır: ııc� )1erel k:ıdı·cıl:ıı·ııı güçl ü y:ııı
l:ıı·ı ııı gtirürleı·. ııe de keııdi z:ıyı ı· y:ıııl:ırı ıı ı :  l)uııuıı s<ıııucuııd:ı d:ı. lı:ıt:ı l ı  
ve sekter lıir tutum t:ık ıııırlar. Dış:u·d:ııı geleıı l)ütüıı k:ıdı·<ı l:ır yerel k:ıd
ı·<ıl:ırı clestekleıncli ve cıııl:ır:ı y:ıı·ctıııı etıııelidir. Dış:u·d:ııı geleıı kad
ı·<ıl:ırııı yeı·eı k:ıdı·cıl:ıı·ı küçüınseınesiııe y:ı d:ı <>ııl:ırııı :ıleylıiııde lıu
luııın:ısııı:ı iziıı \'eı·il ıneınelidiı·. Kuşkusui'. yerel k:ıdrcılar d:ı dı şardıı ıı 
geleıı k:ıclı·<ıl:ırııı güçlü y:ııı l:ırıııd:ııı cleı·s c,· ık:ıı·ın:ılı ve ''cıııl :u·" ve " l)iz" 
:ıyrıın ııı:ı s<ııı verip tek l)ir l)ütüıı lı:ıl iııde l)irleşel)ilınek iı;iıı keııd ileriııi 
y:ııı l ış \1e sığ gtiı·üşleı·deıı :ırıııcl ırın:ılı ve !)öylece sekteı· eğil iııılerdeıı 
kurtulmal ıdırl:ır. 

Ayııı .}ey <>rdud:ıki k:ıdnılar ile cı ytirede ç:ıl ış:ııı t)l)ür k:ıdrol:ır :u·:ı-
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sıııdaki ilişkiler içi11 de geçerlidir. Buııl:u· bülüııüyle biı·leşmeli ve sek
ter eğilim lere k:ırşı ç ıkm:ı l ı<lıı·l:rr. Ordu içiııdeki k:ıdrol:ır yeı·eı k:ıd
r<llara. yerel kadrol:u· d:ı <lı·du içiııdeki k:ıdrolar:ı y:ırdımcı <llmalıdırl:ır. 
Eğer :ır:ıl:rrıııda biı· sürı üşıne v:ırs:ı. llirbiı·lcri11e k:rrşı aı1 l:ıyışl ı dav
r:ııımalı ve gercğiııce <>zeleşıiıi y:ıpm:ılıdırlar. Geııe l l ikle. ordu k:ıd
rolan11111 llilcı1 <>ııdeı· duı·uıııd:ı <lldukları yerlerde. yerel k:ıdr<>l:ırl:ı il iş
kileri11iı1 iyi <llın:ıın:ısıııııı S<lı·uın luluğu ordu k:ıdr<>l:ırıı1:1 :ı iıtir. 
S:ıvaşma koııusuııd:ıki çallal:ıı·ı ınızıı1 ve üs h<>lgeleı·iııdeki iıış:ı ça
l ışmal:ırımızıı1 düzgüıı !lir şekilde gelişmesi içiı1 geı·ekli koşullar. 
:111cak ordu kadrol:trı keııdi s<ıruın l ul ukl:ırıı11 k:ıvr:ıdıkl:ırı ve yerel kad
rolar.ı k:ırşı alçakgöııül lü bir ıutuın ı:ıkıı1dıklaı·ı zam:ıı1 yarat ı l :ıbilir. 

Ayı11 şey f:ırklı ordu lliı·l ikleri. ı·:ırklı yöreler ve l�ırklı çalışm:ı ke
simleri :ırası ııd:tki il işkileı· içiıı de geçeı·lidir. Keııdi ç:ıl ışlığı birimi11 çı
k:trlarıııı <>teki lliriınleri11 çık:ıı·l:11·111 11ı üslüııde ıut:111 llCııcil d:ır
kısımcılık eğilim iııe karşı çıkın:ı l ı)1ız. Başk:ıl:u·ı 11ıı1 k:ırşı l:ıştığı güç
lüklere kayıtsız kal:ıı1. gerektiğiııde ll:ışka l1irim lere kadı·o göııdenneyi 
reddedeı1 ya d:ı s:ıdece z:ıyıı· k:ıdı·cll:u· gi>ııdererck "keııdi t:ırl:ısıı1daı1 
:rrtaı1 sul:ırı komşusuı1u11 t:ırl:ısıııa çevireı1" ve ll:tşk:ı lx>lümleri, yö
releri ya d:ı iıısaııl:u·ı zerre k:ıd:ır dikkate :ıl ınay:ııı lliı· kiınse. komüııist 
rulıuııu bütüııüyle yitinniş. llcııc i l  l1ir dar-kısımcıııııı özcllikleriııi ta
şıyor demektir. Böyle kiıııselcri eğitıncmeliyiz. Beııcil d:rr-k ısımcılığıı1 

gelişmesiııe gt>z yuınulduğuıı<l:ı. Ç<lk telılikeli <ll:ıbilecek sekter llir 
eğilime döııüşcceğiııi <lııl:ır.ı k:ıvı·:ıt ınalıyız. Buı1uı1 içi11 yoğuı1 çaba 
lı:ırc:ımalıyız. 

B ir başka soı·uıı da. eski k:ıdı·<ll:tr ile yeııi k:ıdrol:ır :ır.ısıııdaki i liş
kilerdir. Direıııne S:ıv:ışı'11111 ll:tşl:111gıcıı1daıı l1u yaııa. Partimiz <>la
ğ:ıııüstü büyüınüş ve ort:ıy:ı Ç<>k s:ıyıda yeııi kadr<l ç ıkınıştır. Bu.  çok 
iyi bir şcydiı·. St:ıliıı y<>ld:ış. S<lvyetler Birliği Konıüııist P:ırtisi ( B<ll
şevik) 011 Sckiziııci K<>ııgresi'ııe suııduğu raporuııd:ı şt>yle demişti: '' ... 
lıiçbir 1.amaı1 yeteriııce eski k:ı<iı·<ı y<>ktur. eski k:ıdı·<ll:ırııı s..1yısı gerekli 
olaı1d:ı11 çok d:ılıa az.dıı· ve <l:ılı:ı şimdideı1 yavaş y:ıvaş. d<ığ:ı ka
ııuııl:ırııııı1 bir S<lıı ucu cıl:ınık görevdeı1 ayrılınakt:ıdırl:rr." Sı:ıliı1 yoldaş 
l1u k<>11uşın:ısıııda. s:ıdecc d<>ğa k:ıı1uı1l:u·ıııı değil. kadrol:ırı11 durumuııu 
<la ele alınaktaydı. Eğer P:u·t inıiz. eski kadrolarla birlik ve işl1irliği 
iç iııde çalışa11 çok s:ıyıda yeııi kadnlya �ıhip olmazsa. d:ıvamız yarı 
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y<>lda k:.ıl ır. Bu ııedeıı le. l>ütüıı eski k:ıdı·c>l:.u· yeııi kadr<>l:ırı büyük bir 
coşkuyl:ı karşı l:ıın:ılı ve <>ıı l:ıı·:ı y:ıkıııl ık gtistermelidir. Y eııi k:ıdrcıl:.u·ııı 
d:.ı keııdileı·iııc giire eksiklikleri cılduğu d<>ğı·udur. Devriın içi ııde uzuıı 
l>ir süı·e bul uıı 11ı:ıın ışlaı·dıı· ''e deııeyimsiz<lirleı·: l1:.ızıl:u·ı eski t<ııılunıuıı 
z:.tr:ırlı idecılo.i isiııiıı iı.leı·iıı i .  l)iı·eyci küçük l>urjuv:.ı idecılcı.iisiııiıı k:ı
l ı ııtı l:ıı·ıııı kaçııııl ın:ız. <>l aı·:ık l1cı·:.ılıeı·leı·iııde getirınişlerdir. Aın:ı Jıu ek
siklikler. devriın içiıı<le eğitileı·ek ve �'.el ikleşeı·ek yav:.ış y:.ıv:.ış gi
deı·i Jelıi l iı·. St:.ıl iıı'iıı <led iği  gi lı i .  yeııi k:ıdrcıl:ıı·ııı güçlü y:.ııı ı .  yeııi <>l:.ıııa 
scııı dcı·ccc :.ıç ık olın:ıl:.ıı·ı \'<.� l>u yüzclcıı de l>üyük tilçüde c<ışkulu ve 
t"a:.ıl <>lnı:.ıl:.ırıdıı·. Buıı l :ır. l):.ıı. ı eski k:ı<lı·cıl:.ırııı vcıksuıı cıldukl :ırı ııi-• 
teliklerdiı·.6 Gerek eski. geı·eksc )'eııi k:ıdı·cıl:ıı·. <>rt:ık d:.ıv:ıd:ı tek l)ir 
bütüıı lı:ıl iııdc lıirleşınek ve sckteı· eğil iın lcre k:ırşı uy:ııı ık cılm:ık içiıı 
i>irbiı·leriııe s:.ıygı gtisteı·ıııel i .  l)irl)iı·leı·iııdcıı tiğı·eıııneli ve l)irl1irleriııiıı 
güçlü y:ııı larıııd:.ııı deı·s ç ık:ıı·taı·ak eksikl iklcı·iııi g i<leı·nıelid iı·ler. Ge
ııel l ikle. eski k:.ıdrııl:ırııı ytiııetici duruınd:.ı cılduğu yerlerde. eğer yeııi 
kadı·cıl:.u·l:.ı i l işki lcı· iyi  deği lse. l>uııuıı soruınlul uğuııu eski k:ıdrcıl:ır 
yüklcıııne l i<1 iı·. 

Bütüıı bu yuk:ıı·d:ı s:ıydı kl:.u·ııııız: y:.ıııi p:.ır�·:ı i le l>ütüıı :ır:ısıııd:.ıki 
i l işki leı·. l)iı·ey ile P:.u·t i :ır:ısı ııd:ıki i l işkileı·. dış:ıı·d:ııı geleıı k:ıdrol:ır ile 
yeı·el k:ıdrol:ıı· :ıı·asıııd:ıki il işkiler. cır<lu içiııcleki k:ıdı·cıl:ıı· i le <> ytirede 
ç:ılış:ııı til>üı· k:ıdı·cıl:ıı· :ır:ısıııd:ıki il işki lcı·. tek tek ııı·du l)iı·J ikleı·i. tek tek 
ytireleı· ve tek tek l>tilümler :ır:ısııı<l:ıki i l işki leı· ve eski k:ıdı·c>l:ır i le yeııi 
k:ıdı·c>I :u· :u·:ısıııd:ık i i 1 i şki leı·. lıep P:ıı·ti içi ııdeki i 1 i şkilerdiı· . . P:u·ti miı.i ıı 
s:ıll:ıı·ııı ııı düzcıı l i  <>lın:ısı .  uyguıı :1<1 1 111 yüı·üıncsi ve iy i  s:ıv:ışm:ısı içiıı. 
l>ütüıı bu i l işkileı·de k<>ın üııizın ı·ulıuııu geliştiı·ıneli ve sektcı· eğili mlere 
k:ırşı uy:ııı ık <>lın:ı l ıyız. Bu.  P:ıı1 iı1iıı ç:ı l ışııı:ı t:ırı.ııı ı düzcltirkeıı köklü 
bir l)iç iıııde çtiı.111e111 iz geı·ekeıı ç<>k öııeın li  l)ir s<ıı·uııduı·. Sekterlik.  öz
ııelci l iği ıı tirgütsel i l işki lcı·deki )':ııısı ııı :ısıdı ı·: tiı.ııclci l iktcıı kurtulınak 
ve M:ıı·ksizın-Leııiıı iı.11ı i ıı gcı·çeği cılgul:ırd:ı :ıı�ıın:ı aııl:ıyışıııı yük
seltmek istiyııı·s:ık. P:ıı·t i)1i sektcı·l iğiıı k:ılııı t ı l :ıı·ıııd:ııı anııdırııı:ı l ı .  P:ıı·
t iııiıı ç ık:u·l:ıı·ıııı tek l>iı· kişiııiıı y:ı da tek l>ir l)iilüıııüıı çık:u·ı:ırıııııı üs
tüııde tutııı:ı i lkesiııdeıı lı:ıı·eket eııncl i ve l>iiylccc P:ıı1iııiıı t:ıın bir 
d:ıy:ıııışm:ı ve l>iı·liğe k:ıvuşm:ısıııı s:ığl:ıma lıyız. 

6. IJkz. J.V. St;ıliıı. "Sııvyctlcr llirliği K<>ıııüııi,ı l'•ınisi ( IJııl�cvik ) ()ıı Sckiziııci Kc>ııg
rcsiııe �1erkez K<ııııitcsi Ç;ılı�ııı:ılıın Uzcriııc Raıxır"', f..t.·ııiııi:ıııiıı M,•,·e/c·lc•ı·i, lııg. 
bas. Mcıskova. 1954 s.  784-86 
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Sektcrliğiıı k;ıl ı ıı ı ı l:trı. Partiııiıı iç i l işkileriııcleıı <>lduğu kad:tr. dış 
il işkileri ııdeıı ele ıası·iye edilmelidir. Buııuıı ııedeııi şudur: Düşmaııı sa
dece l1ütüıı Paı·ti içiııdeki yoldaşları birleştirerek :ılt edeıneyiz. düş
ın:ıııı :ıııc:tk hüıüıı ülke lıalkıııı birleştirerek alt edehiliı·iz. Çiıı K<>
ıııüııist P:ırtisi 20 yıldır l1ütüıı ülke lı:ılkıııı l1iı·leştiı·ıııe d:ıv:ısı uğı·uıı:ı 
l1üyük ve zoı·lu uğraşl:ır verm iştir. Bu uğraşl:ırda Direııme S:ıv:ışı'ııııı 

ı>:ııl:ık verınesiııdeıı soııı·a elde edileıı hıış:ırılıır. geçın işteki l1a

ş:ırıl :ırdaıı d:ı l1üyükt ür. Am:ı lıu. artık l1ütüıı y<>ldaşlıırıınızııı kitleler 
ıır:ısıııd:ı d<>ğru l1ir ç:ı l ışm:ı tıır1.1 11;1 sıılıip <>ldukl:u·ı ve sekter eği
liın lerdeıı :ırıııd ıkl;u·ı ıııı l;ıın ı ıııı gelmez. Hııyır. Aslıııda sekıeı· eğiliınlcr 
lııti'.ı yold;ışl:ır ;ırıısıııd:ı. l1;1zı duruml:u·da çok d;ı ciddi tilçülerde lıalfı 
ınevcuttur. Birç<>k yoldıışımız. P;ırti l i  <>lm;ıyaıılarla ilişkileriııde. <>ıı lara 
ıeı>cdeıı l1:1kmıık. oıılıırı lı<>r gönnek y;ı d;ı oıılara saygı gtisterıııeyi ve 
<>ııl :ırııı güçlü y:ııılarıııı değerleııdinneyi reddetınek eğil iın iııdediı·ler. 
Bu.  geı·çekteıı de sekter hir eğilimdiı·. Bu yoldaşl:u· hi ı·k:ıç M:ırksist 
kit:ıp okuduktıııı s<ıııı-a d:ılıa :ılçııkgöıı üllü <>laeakl:ırı yeı·de. ki
l1irleııınekte ve keııdi l1il !!ileriııi11 lıeııüz lıııın olduğuııu ı·:ıı·k etıııeksiziıı 

.. � 

lıeı·kese işe y:ırıı ın;ız d:ııııg:ısı vuım:ıkt;ıdırl:ır. Yolcl:ışl:ırı ınıi'.. Ko
ınüııist P:ırtisi üyeleı·iııiıı P:ırt ili <>l ııı:ıyııııl:ıı·a or:ı ııl:ı lıer i'.;ıın:ııı :ızııı
lı kt;ı <>lduğuııu k:ıvraın:ılıdır. Heı· 1 CX) kişideıı hiriııiıı K<Jın üııist <ıl
duğuııu kııl1ul etsek. Çiıı'iıı 450 mily<ııı luk ııü l.usuııuıı 4 ııı i lyclıı 5<Xl 
l1iıı i kc>ın üııist cılurdu. Oys:ı üyeleı·i ıniziıı sayısı hu dev ı�ık:ıııı:ı ul ;ışs:ı 
l1ile. kcını üııisıleı· t<lpl;ıın ııül.usuıı y:ılıııi'.ca yüzde l 'iııi <lluştur:ıc:ık. ııü
ı·usuıı yüzde 99'u ise P;ıı·ı ili  <llın:ıy;ııılard:ııı meydaıı:ı gelecekt iı·. Öy
leyse ıı:ısıl oluı· da. P:ırt ili <ılm;ıy;ııılaı·l;ı işbirl iği y:ıpııı;ıııı:ıyı dü
şüııel1i liriz"! Biziııı le işhiı·l iği yııı>ınak isteycıı y:ı cl;ı işhiı·liği 
y:ıp:ıl1ilecck lıeı·kesle işl1irliği y:ıpınıık lıii'.iııı içiıı l1iı· giiı·evdiı·. cııılar;ı 
k;ıpıınızı k:ıpaın;ıy;ı :ısl:ı lı;ıkkımıi'. y<ıktw·. Am:ı l1:1zı Pııı1i üyeleı·i l1uııu 
k;ıvı·:ımıyt>r \'e l1iziınle işl1iı·liği y:ıı>ın;tk. isteycııleri lıtıı· giiı·üytll'. lı:ıtta 
<lıılıır..ı k:ıpımızı kııı1:1tıy<l1·ı:11·. Btiyle lı:ırckct etmek içiıı lıiçl1iı· ııedcıı 
ycıktuı·. Maı·ks. Eııgels. Leııiıı ve St:ıliıı höylc lıareket etıneıııizi gc
ı·ekt irecck lıerlıııııgi lıir ııedeıı göstermişler ıııicli ı·'? H:ıyır. gös
ıeı·ınemişlerdir. Tııııı tersiııe. lıize. lıer zııınıııı kiılcleı·ıe s:ığl:ıın lı;ığl :ır 
k uı·ıııaınızı ve kitlelerdeıı kcıpınııın:ıın ızı tiğütlcmişleı·d ir. Y <lksıı Çiıı 
Kcıınüııist Partisi Merkez Kclınitesi ın i llÖyle lıareket eıınemizi ge-
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rcktiı·ccck l)ir 11edeı1 gösleı ıııiştir'? Hayır. Kitlelerdeı1 kop:ıbileceğiınizi 
ve keı1diıniı.i kit lelerdeı1 s<>yutlaı1:1c:ığımızı söyleyeı1 tek l)iı· Merkeı. 
!<'. <;rr.:: ... �; ;,_;ır:ıı·ı y<>ktuı·. Tam teı·si11e. Meı·kez Koınitesi biı.e iter ı.:ıınaı1 
kitleleı·Ie sıkı l):tğl:ır kunn:ımızı ve kitlelerde11 kopınaınaın ızı stiy
leıniştir. D<>l:ıyısıyl:ı. ()İ7.i ki t lelerdeı1 kop:ıraı1 l1içbir l1:ıreket :ısl:ı l1:1klı 
gtiı·üleıneı .. Btiyle l)iı· eyleın. ()azı yc>ld:ışl:ırıınızıı1 keı1di ic:ıı ettikleri 
sekter d üşüı1celeı·i11 ı..:ırarlı S<>ı1ucuı1d:ıı1 b:ışka l)iı· şey değildir. B u  tüı· 
sekteı·tik ():tı.ı y<>ld:ışl:ıı·ıınız ;ır:ısıı1d:ı v:ırl ığ1111 çc>k ciddi <>l:u·:ık k<>
ruduğuı1d:ıı1 ve l1fılfl P:ıı1i ç izgisi11i11 uygula11m:ısıı11 eı1gellediğiı1deı1 bu 
scıruı1u11 üstesiı1deı1 gelınek üzere P:ırti içi11de y:ıyg111 l)ir eğitim ç:ı
l ışm:ısı yüı·üt111eıniz gerekir. Her şeydeı1 ö11ce. k:ıdrol:ırıınızıı1. soruı1uı1 
11e k:ıd:ır v:ıl1im olduğu11u ve Parti üyeleri11i11 P:ırti l i  olmaya11 k:ıd
rcıl:u·I:ı. P:ırti l i  ol ı11:ıy:111 i11s:ıı1l:ırl:ı birleşmediği t:tkdirde düşınaı11 :ılı 
etıneı1i11 ve devı·iın l1edel"iı1e ulaşmaı1111 müınküı1 <ılm:ıy:ıcağı111 ger
çekte11 k:ıvı·:ıın:ıl:ırı111 sağlamalıyız. 

Bütüı1 sekter düşüı1celer özı1clcidir: devriın i11 gerçek il1tiyaçl:ırı11a 
ters düşerleı·. Bu 11edeı1le sekterliğe k:ırşı mücadele ile tiz11elciliğe 
karşı ınücadele l)iı· :ır:ıd:ı yürütülmelidir. 

Bugüı1 b:ısm:ık:ılıp P:ırti y:ızıl:ırı soruı1 uı1u k<>ı1uş:ıcak v:tkt in1iz 
y<ık. Bu k<>ı1 uyu l):ışk:ı bir tcıpl:ıı1 t ıda ele al:ıc:ığım . B:ısmak:ıl ıp  Parti 
yaz.ılaı·ı l):tt:ığa gtitüı·ür: tizı1elci l ik  ve sekterliği11 l)ir i ı·:ı<le biçimidir: 
l1:ılk:ı ve devı·iıne z:ıı·:ır verir. Dolayısıyla. <ıı1d:ıı1 l)ütüı1üyle kur
tulınaınız geı-ckir. 

Özı1elcilikle ınüc:ıdele edel)ilmek içi11 m:ıtery:ıliz111 i ve diyalektiği 
y:ıygıı1 l:ışt11·111alıyız. Aına P:ırtiınizde m:ıtery:ılizıni11 ve diy:ılektiği11 
prop:ıgaı1d:ısı ı1:1 l1iç öı1eın venncyeı1 birçok y<ıld:ış v:ırdıı·. Bazıl:ın tiz-
11elci prop:ıg:ıı1d:ıyı l1cış gtirüyor ve ses çıkarın:ıd:ıı1 k:ıbul leı1iycıı·I:ır. 
M:u·ksizn1e i11:111dıkl:ıı1 11 1 saı11ycır. :ıma matcry:ı l izıni y:ıygıı1laştı1·111ak 
içi11 l1içl)ir ç:tl):t l1arc:ıınıy<ıı·: tizı1elci bir gtirüşle k:ırşıl:ışt ıkl:ırı ı1d:ı 
<ıııu11 üstüı1de k:ıl�ı ycıı·n1uyor. l1crl1aı1gi bir l'ikiı· l1Cl irtmiy<ırlaı·. Bu.  ()iı· 
Kcıın ü11isti11 tutun1u değildir. Bu tutum. birçcık yoldaşıınız111 tizı1elci 
gtirüşler ı :u·afıı1d:ıı1 zel1irleı1mesiı1e ve duyarl ıkl:u·ı 11111 körclınesiı1e yol 
:ıçmaktadır. Bu ııedeı1le. yold:ışlarımızıı1 zil1iı1leri11i tiz11clci lik ve d<ıg
ın:ıt izın l):ıt:ıklığıı1d:ıı1 kurt:ııınak üzere P:ırti içiı1de ()iı· :ıydıı1l:ıı1ın:ı 
kampaı1yası başlatmalı  ve yoldaşlarımızı özı1clciliği. sekteı·tiği ve bas-
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ınakalıp P:u·t i yazıları11 1 lx>ykot etıncye çağırınal ıy11 .. Bu tür kötülükler 
J:ıpo11 m:ıllanııa bcı17.eı·: c>ııl:u·ı kc>rum:.ımı7.ı ve k:ıı·anıızı oıılarl:ı l1u
l:ıı1dıı·ın:ıınızı sadece düşmaıı1111ız ister. Dc>layısıyla. J:ıpc>ıı malları111 
ııasıl  l)(>ykc>t ediyors:.ık. l1u kt>tülükleı·i de öyle lx>ykc>t etıneliyiz.7 Öz
ııelciliğiı1. sekterliğiıı ve 11:.ısm:ık:ı l ıp P:u·ı i y:ızıt:u·ıııııı l1ütüıı ın:ılt:u·ıı11 
l1c>ykot etıneli .  l1u nı:ıl larııı satı l ın:ısıııı eııgel leıneli ve c>ıı l:ırı s:ıt:ıııl:ırıı1 
P:ırti iç iııdeki tec>ı·ik düzeyiıı clüşük olm:.ısıı1d:ııı y:ır:ırl aıı:ıı·:ık ti
c:ıretleriııi sürdürmeleriııe iziıı verıııeıneliyiz. Bu :ım:t<,'.l:ı yc>ld:ışl:ırııııız 
kc>ku :.ılın:ı duyularıııı gel iştirıneli: k:ıl1ulleıı111ek y:.ı d:ı lx>ykc>t etıııek 
üzere karar vennedeıı öııce lıeı· şeyi iyice kc>kl:ıın:ılı ve iyiyi kt>tüdeıı 
ayıı·t etmelidiı·ler. Kc>ıııüııistleı· lıeı· z:ıınaıı hiı· şeyiıı ııedeı1 ve ıı:.ısı l  c>l
duğuııu araştınnak. keııdi kaı·:.ıl:u·ı ııı kull:1111n:.ık ve hiı· şcyiıı gerçeğe 
uy•ıuıı <>lup olın:ıdıl'tıııı ve •ıeı·c·ekteıı s:.ığlaın hiı· teınelc d:ıy:.ııııp da-o o e ;ıı: ...., 
yaııın:ıdığıııı dikk:.ıtlc düşüıı111ek 7.c>ı·uııd:.ıclıı·ı:u·. Ne oluı·s:ı olsuı1 l1ir 
şeyi kt>ı·ü kt>rüı1e izlemeıneli. köleliği teŞ\'ik etıııeınelidiı·ler. 

Sc>ıl c>l:ırak. özııele i l iğe. sekterliğe ve l1asm:ık:ılıp P:.u·ti yazı l :ırı11a 
k;u·şı çık:ırkeı1 iki amaç gütıneliyiz: Biı·iı1cisi. ''gelecekteki l1:1t:ıl :ırı ti11-
leınek içi11 geçınişteki l1:1t:ıl:ıı·d:ıı1 deı·s çıkaı·nıak": ikiııcisi. ''l1ast:.ıyı 
kuı·t:ırın:ık içiıı lıast:ılığı tcda\'i etıııek ".  Geçmişteki lıat:ıl :u· ki ınseııi11 
gt>züııüı1 y:.ışıı1:1 h:ıkın:ıcl:.ııı :ıc,: ığ:ı çık:u·ı lı11:1l ıdır: gelecekteki ç:.1-
lışın:ıl:ıı·ıı1 dal1:1 dikkat l i  ve d:ılı:ı iyi y:ıı>ı l:ıl1ilınesi içiıı. geçın iştcki ktitü 
<>l:ııı şeyleı·i11 hi l imsel hir t utunıl:ı t:ılı l i l  edilınesi ve eleştirilmesi ge
rekir. "Gelecekteki lı:ıt:ıl:.ırı tiııleınek içiıı geçın işteki lıat:.ıl:.ırdaıı deı·s 
çı k:ıı·ııı:ık''t:ııı k:ıstedileı1 l1ucluı·. Ne v:ıı· ki. lı:ıt:ıl:ıı·ı :ıçığ:.ı çık:u·ırkeıı ve 
eksiklikleı·i eleştiı·irkeıı :1111 :1c 1111 17 .. ı 111kı l1:1sı:ı lığı ıed:ıvi edeıı hir l1ekiın 
gil1i. s:ıclecc lıast:ıyı kurı:.u·ııı:ıkt ır. yc>ks:.ı <>ııu :ışırı ted:ıviyle tildüııııek 
cleğil . Ap:ıııd isiti c>l:.ııı l1iı· kiınseııiıı :ıp:ıııclisi ceıı·:ılı t:ıı·:.ıı·ıııd:.ııı :ılıııırsa. 
<> kiınsc kurtulur. H:ıt:ıl:.ır işleıııiş cıl:ııı l1iı· kiınse tedavideıı kc>rkar:.ık 
lı:.ıst:ı l ıel't ıııı ·!!izleıııecliği y:ı da lı:ıt:ıl:u·ıııcl:ı ted:ıvi edileınez duruın:ı !!C-

� � � 

leııe k:ıdar diretınecliği süı·ece. dürüstçe \'e içteıılikle ted:ıvi <>lm:ık ve 
keııdiııi düzeltınek istecliği süı·ece. <>ıı:.ı k:ıı·şı iyi cl:ıvr:ııııııalı ve iyi l1ir 
yc>lcl:.ış <>l:.ıl1i lınesi içiıı lı:ıstalı ğıııı ted:ıvi etıneliyiz. Keııcliınil.i kay-

7. Jıııxııı ıııııllıırıııııı lxıyk<ıl e<lilıııcsi: 1 ') 1 9'<l:ıki yurıscvcr 4 Mııyıs l larckcıiıı<lc. 
1 931  '<lcki 1 H l�ylül Olııyııı<l:ııı s<ııırıı ve Jııp<.Mıya'y:ı Ka�ı J)ircıııııc Sav:ı�ı sır.ısı ıı<lıı <•l
<luğu gihi. 20. yüzyılııı ilk yıırısı ııJ;ı Ç'iıı lıalkı tıır:ıfıııJıııı cnıpcryalisı J:ııx.ııı sal
Jınsın:ı karşı sık sık haşvurulan hir ıııücaJclc yöıııeııı iyJi. 
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bedip 011a vaı·gücümüzle yükleı1irsek, hiçbir zamaı1 başarılı olamayız. 
İdeolojik ya da siyasi biı· hastalığı tedavi ederken, hiçl)ir zama11 kaba 
ve sabırsız olmamalı. l)iricik doğru ve etkili yöı1tem ola11 ''hastayı kur
tarmak içi11 l1a<;talığı tedavi etmek" tutumunu beı1imsemeliyiz. 

Parti Okuluı1u11 açılışı dolayısıyla uzuı1 uzu11 koı1uşma olaı1ağı bul

dum. Yoldaşları11, söylediklerim üzeriı1de düşüneceklerini umarım. 
(Coşkıııı Alkış/aı·.) 
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BASMAKALIP PARTİ YAZILARINA KARŞI ÇIKALIM* 

8 Şııbat 1942 

Kay-feı1g yoldaş bugünkü toplant1111n amacını az öııce belirtti. 
Şimdi bcı1. özııelcilik ve sekterliğiı1. basmakalıp Parti yazıları111 (ya da 
Parti içiı1deki ''sekiz ayaklı deneme'' yi) 1 keııdi propaganda araçları ya 
da ifade biçimleri olarak 11asıl kullandıklarını ele almak istiyorum. 
Gerçi özı1elciliği ve sekterliğe karşı mücadele ediyoruz. ama aynı z;ı
maııda basmakalıp Parti yazılarıı1a karşı mücadele etmezsek. öz-
11elcilik ve sekterlik gizleııecek bir delik bulmaya devam edeceklerdir. 
Eğer basmakalıp parti yazılar1111n da öııünü alabilirsek özııelcilik ve 
sekterliği ''mal etmiş" ve bu iki caı1avarı11 gerçek yüzü11ü açığa çı
karm ış olacağız. O zaman onları . ''sokaklarda kaçışırken arkalarıııdan 
l1erkesiı1. 'Öldürüı1'! Öldürü11! diye bağırdığı fareler" gibi kolayca yok 
edebileceğiz. 

Bir kimseı1i11 sadece ke11disiı1i11 okuyacağı basmakalıp Parti ya
zıları yazması o kadar <>11emli değildir. Ama eğer bunları başka birine 
aktarırsa okın sayısı iki kat111a çıkmış olur ve bunu11 doğuracağı zarar 
lıiç de az sayılmaz. Eğer bu yazıları duvarlara asar. çoğaltır. ga
zetelerde yayımlar ya da kitap l1aliı1de basarsa. olay gerçekten büyük 
bir soruı1 l1aliı1e gelir: çüııkü o zamaı1 bu yazılar birçok iıısaııı el-• • 
kileyebilir. Ustelik basmakalıp Parti yazıları ya:t.aıı kimseler daima çok 
sayıda okuyucu ararlaı·. Dolayısıyla. basmakalıp Parti yazısıııı açığa çı
karmak ve ortadaıı kalduıııak zorunlu olmuştur. 

Ayrıca. basmakalıp Paı·ti yazısı. uzuı1 zaınaıı öııce Lu Suıı'uıı karşı 

* llu ktlııuşıııa Mııo Zedung yoldaş tıırııfınd.1nYenaıı'<laki bir kadro loplanlısın<la ya
pılnııştı. 

1 . Basnıakıılıp Parti yazısı için. "Pcıı·tiııiıı Çalışnıcı Tar:ıııı Oii:elıelinı " adlı yazıııın bi
riııci ııtlluna bakınız (s.37). 
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çıkmış olduğu "yabaııcı basmakalıp yazı"ııııı biı· t ürüdür.2 Peki öy
leyse. biz ııiçiıı buııa Parti içiııdeki ''sekiz ayaklı deııeınc" diyoıuz'? 
Çüııkü yabaııcı tadıııııı yaııı sıra. yerli bir kokusu da vardır. Belki bu 
da bir çeşit yaratıcı eser sayılabilir! Kim demiş lıalkımız lıiçbir ya
ı·at ıcı eser meydaııa getinncmiş diye'? Alııı işte! (Yiik,çek sesle ,gii
liişnıeleı·.) 

Ba.<;makalıp Parti yazısıııııı Parti miz içinde uzuıı bir gcçınişi vardır. 
Özellikle Tc>prak Devrimi sırasıııda zaman zamaıı epeyce öııe çıktığı 
görülmüştür. 

Tarilıi olarak bakacak olursak. basmakalıp Parti yazısı 4 Mayıs Ha
reketiııe karşı bir tepkidir. 

4 Mayıs Hareketi sırasıııda çağdaş kafalı iıısaıılar. klasik Çiıı di
liniıı kullaııılmasıııa karşı çıkarak koııuşma diliııi savuııdular: ge
lcııcksel dogmalara karşı çıkarak bilimi ve demokrasiyi savuııdular. 
Bütüıı bunlar soıı derece doğruydu. O sıralar hareket güçlü ve caıı
lıydı. ilerici ve devrimciydi. O güıılcrde lıakim sııııflar öğı·eııcilere 
Koııfüçyus öğretileriııi aşılamakta ve bütüıı lıalkı diııi bir dogma ola
rak Koııfüçyusçuluğuıı debdebesi karşısıııda boyuıı eğmeye zor
lamaktaydılar. Bütüıı yazarlar klasik dili kullaıımaktaydı. Kısaca 
hakim sııııflar ve oıılarııı çaııak yalayıcıları taraı·ıııdaıı yazıları ve öğ
retileıı her şey gerek öz. gerek biçim bakımıııdaıı basm:tkalıp yazı ve 
dogma ııiteliğiııdeydi. Bu, eski basınakalıp yazı ve eski dc>gmaydı. 4 
Mayıs Hareketiııiıı eıı büyük başanlarıııdaıı biri de. l)u eski bas
makalıp yazıııııı ve eski dogmaııııı çirkiııliğiııi lıalkııı gözü öııüııe ser
mesi ve lıalkı buıılara karşı başkaldırmaya çağıııııasıydı. 4 Mayıs Ha
reketiııiıı buııuııla bağlaııtılı diğer bir başarısı da emperyalizme karşı 

2. l.u Sun bütüıı eserlcriıı<le. eski t)lsuıı. yeni olsun bütün hasnı:ık:ılıı> yıızıl:ırJ karşı 
çıkar. Yal'lııııcı basıııakalıp yazıl:ır. 4 Mayıs l l:ıreket iııdeıı soıır:ı tl:ır ı_.:i\ıiişlü llirtakıııı 
burjuva ve küçük burjuva ay<l ınlıır t:ır:ırııı<lan gcliştirilıııiş ve y:ıygıııl:ıştırılıııış ve 
<levrinıci kültür işçileri arasınılı <la uzun bir süre varlığ.ıııı sürdümıüştü. I.u Suıı. bir
Çt)k yazısında. devriıııci kültür işçileri ar:ısınılı rasılanıııı y:ıllıuıcı biısnıakalıp ya
zı larla ıııücadele etıııiş ve onlaıı şi\yle ııı:ılıkuııı etıııiştir. 
Eski olsuıı. yeııi t>lsuıı. bütüıı basıııak:ılıp yazılar süpüıiilüp atılıııalı<lır . . .  Siizgeliıııi. 
eğer bir kinıseniıı bütüıı yaı)ıtbilcliğ.i. <•lıakareıler savumı:tk>•. <<telı<liı etıııck>• ve 
<•lıüküııı vcmıek>•tcıı ibaretse ve lıcr gün t)rt:ıy:ı çıkan yeııi olgul:ııı ve l>layl:ın yo
ıuııılaıııak içiıı biliııı<leıı çık<ınl:ııı fomıüllcri belirli ve s<ııııut bir l)içiııı<lc kull:uııııak 
ycriııe. sadece eski rt)nııüllcri kt>pyıı elıııekle yet iııiyt)r ve cııılıırı lıiçbir ayırıııı ya11-
ıııadilll bütüıı olgulara uyguluyorsa. bu <la bir çeşit basnı:ıkalıpçılıktır. (<<Giisteriye 
St>n Venııek>•e ek olarak. <<Çu Siu-sia'nın Mektubuııa Cevııp>• ) 
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veı·diği savaştı .  Ama geııe de eski l)asınakalıp yazıya ve eski dogmaya 
k�trşı verdiği ınücadele 4 Mayıs Hareketi'ııiıı eıı büyük başanlarıııdan 
biridir. Fakat dalıa soııraları ortaya yabaııcı ba.'>makal ıp yazı ve ya
baııcı dogma çıktı.  Partimizdeki bazı kimseler Marksizme aykırı lıa
reket ederek. yabaııcı l)asmakalıp yazıyı ve yabaııcı dogmayı öz
nelcil ik. sekterlik ve l)asmakal ıp Parti yazısı ııoktasıııa vardırdılar. lşte 
buıılar da. yeııi basmakalıp yazı ve yeııi dogmadır. Buıılar birçok yol
daşııı kafasıııda öylesiııe yer etm iştir ki .  bugüıı lıfilfi öııümüzde çok 
çetiıı bir yeııideıı biçim leııdirme görevi durmaktadır. Böylelikle eski 
lcodal l1asmakalıp yazı ve dogmaya karşı m ücadele edeıı 4 Mayıs dö
ııemiııdeki canlı .  güçlü. i lerici ve devrimci lıareketiıı soııradaıı bazı 
kimseler tarafıııdaıı tam zıddıııa döııüştürüldüğüııü ve ortaya yeni bas
makalıp yazı ve dogmaııııı ç ıktığııı ı  görüyoruz. B u  lıareket. caıı l ı  ve 
güçlü  değil. ölü ve doııuktur: ilerici değil.  gericidir: devrimci değil.  
devrimi engelleyicidir. Görüldüğü gibi. yabaııcı basmakalıp yazı ya da 
basmakalıp Parti yazısı. 4 Mayıs Hareketinin i lk  baştaki niteliğiııe 
karşı bir tepkidir. Ama 4 Mayıs Harekeıiııiıı de kendiııce zaatları 
vardı .  Bu harekeıiıı öııdcrleriııiıı l1irçoğu Marksizmin eleştirici ru
lıuııdaıı yoksuııdu. kullandıkları ytiıııem ise genellikle burjuvaziııin 
yöııteıni. yaııi şekilci yöıııemdi. Eski basmakalıp yazı ve dogmaya 
karşı ç ıkmakta. bil imi ve deınokrasiyi savuıımakıa bütünüyle lıak
lıydılaı·. Ama güııüıı koşullarııı ı .  ıarilıi ve yabaııcı şeyleri ele al ış
larıııda tarilıi materyalizıniıı eleştirici rulıuııdaıı yoksuııdular. Kötü 
olaııı mutlak ve l1ütüııüyle kötü olarak. iyi olaııı da mutlak ve bü
t üııüyle iyi olarJk görüyorlardı. Meseleleri bu şekilci ele alış. lıa
reketiıı dalıa soııraki gelişmesiııi etkiledi. Gelişmesi içinde 4 Mayıs 
Hareketi iki ak ıma lmlüııdü. Bir kesim. lıareketiıı bil imsel ve de
mclkratik rulıuııu devı·aldı ve oııu Marksizm temeli üzeriııdc geliştirdi. 
Koınüııistleriıı ve Parti l i  <llmayaıı bazı Marksistleı·iıı yaptığı budur. 
Öteki kesim ise l)urjuvaziııiıı yoluııu tuttu: bu. şeki lciliğiıı sağa doğı·u 
gelişmesiydi. Ama Komüııist Partisi lıer bakımdaıı bütüıılük gös
teı·ın iyordu. Orada da l)azı üyelcı· saptı lar ve Mark.'iizmi sağlam bir bi
çimde kavraınadıkları içiıı şekilcilik lıatalan yaııi özııelcilik. sekterlik 
ve t)asınakalıp Paı·ti yazısı lıatalaı·ı işlediler. B u  da. şekilciliğiıı "sol''a 
doğru gelişmesiydi. Bütüıı bu ııedeıılerle. l1asmakalıp Parti yazısıııııı 
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l)iı· r:.ıstl:111tı tılın:ıd ığı. l)iı· y:ıı1da11 4 Mayıs H :u·ekcti11i11 oluı11 lu  uı1-
suı·Jaı·ıı1:1 k:u·şı l)iı· tepki. t)le y:111d:ıı1 d:ı l)U l1aı·eketi11 tıluınsuz uıı
suı·l:ıı·ııı ııı l)iı· ıniı·:ısı .  dev:ıı11 1 ve gel işmesi tılduğu ktılayl ıkla gti
ı·ülel)il i ı·. Bu ııtıkt:ıyı k:ıvr:.ıııı :ıın ızd:.ı y:ıı·:ır vardır·. 4 Mayıs H:ırckeıi 
sıı·:.ısıııd:ı eski l):tsı11:1k:ı lıp y:ızı)1:1 \'e eski dogınatizıne k:u·şı n1üc:ıdelc 
eıınek 11:1sı l  devri111ci ve gerekl i  idiyse. l)ugüı1 de yeı1i ():.tsııı:ık:ı l ı ıJ y:ı

zıyı  ve ycııi dtıgın:ııizıni eleşt i ı·ı11ek içiı1 M:ıı·ksiı.ın i kul l:ıııınaı11 ı z  :ıy111 

şeki lli('. devı·i11ıci ve gerekl id ir. Eğer 4 M:ıyıs dti11eın iı1de eski l):ıs-
111:.ık:ı l ıp )':ızıy:ı ve eski dtıg111:1tizıne k:ıı·şı l)ir ınücadele veril ıne111 iş  t>l
s:ıydı.  Çi11 l1:ılkıııııı k:ıı·:ısı l)uııl:u·a kt>lel ikte11 kurtul:ım:ıy:ıc:ık ve Çiıı'i11 
t>zgüı·l ük \'e l):tğıııısızlık içiı1 l1 içl)i1· ı1111 udu k:.ılınay:ıc:ıktı. Bu gt>rc\' 4 
M:.ıyıs H :ıı·eketi dtiııcıı1 iı1de s:ıclece l):ışl:ıt ı lı11 ışt ı .  Bütüıı l1:ı lkı ıı eski 
l)asın:ık:ıl ıp y:ıı.111111 \'e eski cltıgın:ıt izmiı1 l1fıki 111 iyet iııdeı1 keı1d iııi  hü
tü11üyle kuı·ı :u·ıı1:1sıııı s:ığl:ıın:ık içiıı ()ugüıı lıfılft çcık lıüyük hir ç:ıl):t. 
devriınt'.İ ye11 itleıı l)içi111le11llirı1ıe ycıluı1d:ı çcık lıüyük l)ir ç:ılışın:ı ge-• 
ı·cklill ir. Eğeı· t)ugüıl yeııi l)ası11:1k:ılıp y:ızıy:ı ve ye11i dcıgm:ıtiı.ıne k:ırşı 
çıkın:ızs:ık. Çiıı lı:ılkı11 1 11 k:ıı·:ısııı:ı l):ışk:ı türdeıı lıi ı· şekilcil ik lıfıkiın 
cıl:ıc:ıktı ı·. Eğeı· P:ıı·ıi l i  ycıltl:ışl:11·111 l)iı· kesiıniı1de (kuşkusuz. s:ıdece l)iı· 
kesi111iı1de) giiı·üleı1 l):ısı11:ık:ılııı P:ı ı1 i yaı.ısı zel1iı·i ı1deı1 ve dogın:ıtizın 
l1:1ı:ısıı1d:111 kuı·ıulınazs:ık. güçlü ve c:ııılı l)iı· clevı·in1ci ı·ulı y:u·:ııın:ık: 
M:u·ksiı.ıne k:ırşı y:ııı lış l)iı· ı uıuın ı:ıkı ııııı:ı ktitü :ıl ışk:ııılığıııı y<Jk 
eıınek ve geı·çek l\1:ırksizıni y:ıyın:ık. gel işti ıınek: d:ılı:ısı .  eski l):ıs
ııı:ık:ı l ıp )':ızı ve dcıgın:ıııııı l)ütüıı lı:ılk üzeı·iı1deki etkisi ııe k:ıı·şı ve y:ı
l)a11cı ():ısın:ık:ıl ıtJ y:ızı ve dcıgııı:ıııııı l)i ı·çcık iııs:111 üzeıiııdeki etkisiııe 
k:ıı·şı c:ııı l ı l)iı· ıııüc:ıclele yüı·üı 111ek ve l)u et ki teri yı kın:ı ve ycık el ıne 
:ıııı:ıcııı:ı ul:ışııı:ık iınkfııısıı. tıl:ıc:ıktıı·. 

Özııelci l ik de. sekıcı·l ik de. lı:ısın:ık:ıl ıp P:.ıı·ıi y:.ıı.ısı d:ı M:ıı·ksisı ,ıe
ğilcl i ı·ı· ve ı)ı·tılc�ı:ıı·y:ı ııııı ilıt iy:ıçl:.u·ııı:ı deği l .  st)ın ürücü sııı ı ll:ırııı ilı
t iy:ı�· l :ıı·ııı:ı ce\':.tp ''eı·irleı·. Küçük lıuı:juv:ı idetıltıjisi 11 iıı P:u·t iıniz içiıı
deki lıiı· y:ıı1sı ııı:ısıclıı·ı:ır. Çiıı. küçük lıuı·juv:ıı.iıı iıı s:.ıyıc:ı çt>k ı·:ıı.la 
t>lcluğu ()iı· ülkeclir: P:ıı1 iıııiı. lıu k:ıl:ıl):ıl ık sı11 ı l· ı:ıı·:.ıl·ıı1d:ııı kuş:ıt ı l ı11ışt ıı·. 
P:ırt i üyeleı·iııı iziıı ()üyük l)ir lxilüıııü l)u sııı ı ı·ı:ııı gclınekte ve P:ıı·t iye 
k:ı t ı l ı ı·keıı de l1Cı·:ıl)erleı·iııdc isıeı· isteıneı. uı.u11 ya d:ı kısa l)iı· küc;ük 
l)uı:juv:ı kuyı·uğu geti ı·ınektedi ı·leı·. Küçük l)uıjuv:.ı devriıncileı·i11i11 l):tğ-
11azl ığ ı  \'e tek yaı1 l ı l ığ ı  eğer deı1et i ın alt 111:1 :ıl ı11111az ve değişt irilınezse. 
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l1iı· il":ıdc l<ırzı d<ı yah:ıııcı l1:1smak<ılıp y:ızı ya d:ı L1asın:ıkalıp P:u·ı i )1:1-
1.ısı  ol:ııı tizııclci l iğc ve sekterliğe k<llayc:ı ycıl :ıç:ıhil ir. 

Buııl:u·ı tcınizlcınck ve süpürüp :ıım:ık kc)l:ıy dcğ ildiı·. B u  işiıı gc
rcğiııcc. y:ıııi iııs:ıııl<trı ikıı:ı cııncııiıı güçlüklcriııc k:ıtl<ııı ı l :u·:ık )1:1-
11ıl ı1ı:ısı gcı·ck iı·. Aııc:ık içıcıı l iklc \'e d<ığı·u l1ir şekilde ik ıı:ı et ıııl�ye ç:ı
l ış ı ı·s:ık. etkil i  ol:ıl1il iı·iz. Bu ikıı:ı sürec i içiııdc y:ıı1ıl:ıc:ık i lk i�. ıcriııi 
iyice :11111:1sı içiıı lı:ıst:ıy:ı "Seıı lı:ısı:ısı ıı l "  diye l1:1ğıı·:ır:ık <lııu tepedcıı 
t ı ı·ıı:ığ:ı s:ıı·snı:ık. S<lııı·a d:ı iyi leşmesi içiıı cııı:ı s:ıııı iıni tiğütlcı·dc l1u
luıını:ıktı ı·. 

Şiındi de L1:1sın:ık:ılıp P:ıı·ıi y:ızısıııı ı:ılıl i l  ctlclim ve <ıııuıı kii
lül ükleı·iııiıı ııcı·cdc y:ıt t ığııı ı  görelim. Zelıire k:u·şı p:ıııı.elı ir kul
l:ııı:ıc:ığıı.: L1:ısm:ık:ıl ıp sekiz lxilüınlü  y:ızı l1içim iııi ı:ıklit  edip :ış:ı
ğıdaki "sekiz ay:ığı" cıı·t:ıy:ı k<ly:ıcağız. Buııl:ıı·:ı sekiz tcıncl suç l:ıın:ı d:ı 
clcıı ile l1i 1 iı·. 

B:ısın:ık:ıl ıp P:ırt i y:ızısı ıı:ı k:u·şı l1iriııei suçl:ıın:ı. l1cış l:ıll :ırl:ı s:ı)'
ı·:ıl:ıı· d<llduı·ııı:ısı<lır. B:ıı.ı  y<lldaşl:ıııınız. "p:ıs:ıkl ı  l1ir k:ıd ı ıı ııı uzuıı ve 
kclkın uş s:ıı·g ı l:ırı" ıı:ı* çcık l1eııze)'C11. uzuıı ve içi  l1cış m:ık:ılclcı· y:ız
ın:ıyı ç<ık se,•iycıı·l:ıı·. Peki ııedcıı l1tiylc uzuıı ve içi l1cış ın:ık:ılelcr )':l
ı.ıycıı·l:ıı·'? Buııuıı tek l1iı· :11,· ıkl:ıın:ısı <li:ı lı i l i ı·: K it leleı·iıı l1u y:ızıl:ıı·ı cıku · 

ın:ısıııı isteın ivcırl:u·. Kiı leleriıı l1uııl:ıı·ı cıkum:ıl:u·ı ıı:ısıl l1cklcııelıil i ı·'? • 
Btiylc y:ıı.ı l:ır. s:ıı· kiınselcı·iıı gtizüııü l1oy:ıın:ıkt:ııı l1:1şk:ı lı iı.,:l1iı· işe y:ı
ı·:ıııı:ız. Oıı l:ıı· :ıı·:ısı ııd:ı ktitü cık i lcr y:ıy:ır ve ktilü :ı l ışk:ııı l ık  l:ıı·ı kti
rüklcr. Scıvyctlcı· Bi ı·l iği  gcçcıı yı l  22 H:ızi ı·:ııı '<l:ı s:ı ldıı·ıy:ı k:u·şı ınu
:ızı.:ıııı l1iı· s:ıv:ış :ıçın ışı ı .  cıys:ı Sı:ıliıı' iıı 3 Tcııı ınuı.'d:ı y:ıııt ığı  kc1ııuşı11:1 
l1iz iın Kııı·rıılıı,ı (;cı:c'fc•.ı·i'ıı<leki l1ir h.1şy:ızıd:ııı uzuıı değildi .  Bu k<ı
ıı uşın:ıyı l1ir de l1iı.iın l1cylcı·dcıı hiriııiıı y:ızdığıııı düşüııüıı ! Eıı :ızıııd:ııı 
<lıı hiııleı·t·c ke li ıııc sıı·:ıl:ırd ı .  Biı· s:ıv:ışııı içiııdcyiz. ll:ılı:ı k ıs:ı \'C <lalı:ı 
tizlü ın:ık:ılcleı· y:ıı.ııı :ıyı tiğı·eıııııel i yiı .. Hcıı üz l1uı·:ıd:ı .Y cıı:ııı 'd:! lıiı· 
ı.,·:ıı·ııışııı:ı ycık. :ıııı:ı ccplıedcki l1iı·l iklcı·iııı iz lıcı· güıı s:ıv:ışıyclı·. c�ı>lıc 
gcrisiııllcki lı:ılk lı:ıı·ı ı lı:ırıl ç:ılışıyoı·. M:ık:ılelcı· c,:clk uzuıı Cl lurs:ı. kiın 
c1kuı·'? Ceıllıcdeki l1:1zı ycılcl:ışl :ır <l:ı uı.uıı r:ııxıı·l:ır )':ızın:ıyı scviycıı·. Oıı
l:ıı·ı y:ızııı:ık iı;iıı cıııc:ı ı.:ılııııctc k:ıtl:ııııy<ır. cıkuın:ıııııı. içiıı l1uı·:ıy:ı gtiıı
dcriyc1rl:ıı·. Aııı:ı cıııl:ııı cıkuııı:ıyı kiın gtize :ıl:ılıi l i ı·'? Peki. uzuıı ve lxış 
ın:ık:ılcleı· ktitüdüı· de. k ıs:ı ve lxış ın:ıkalelcı· iyi ııı idi ı·'! H:ıy ı ı·. <ıııl:tr da 
kiil üdür. Hcı· t üı·lü l)()Ş lal"ı y:ıs:ıklanı:ılıyız. Aın:ı hiri ııci ve cıı tiııcmli  
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görevimiz. pasaklı kadıı1111 uzuı1 ve kokmuş ayak s:ıı·gılaı·ı 111 çöp te-
11ekes i11e atm<ıktır. Bazı kimseler. "K apiıal de çok uzuı1 değil mi? Oı1u 
11e yapacağız'?'' diye sorabilir. Cevap basittir: okumaya devam ediı1. 
''Değişik dağlarda değişik türküler söyle" diye bir atasözü vardır. B ir 
başka atasözü de. "l ştal11111 yeıneği11e göre. ell)iseı1i kalıb111a göre ayar
la" der. Yaptığımız lıeı· şeyi. gerçek duruma uyguı1 olarak yapmalıyız. 
Ay111 şey. makale yazmak ya da koı1 uşma yapmak içi11 de söz ko-
11usudur. B iz uzu11 ve b<lş basmakalıp yazılara karşı çıkıyoruz. yoksa 
bir şeyi11 iyi olması içi11 i l le de kısa olınası gerekir demek istemiyoruz. 
Doğru. savaş zamaı1ıı1da kısa makalelere il1tiyacıınız var. ama l1er şey
deı1 öı1ce öı.ü olaı1 makalelere il1tiyacımız var. Özden yoksu11 <lla11 ma
kaleler. en az l1aklı gösterilellilecek ve e11 fazla karşı çıkılacak ma
kalelerdir. Ayı11 şey. koı1uşma yapmak içiı1 de geçerlidir: boş ve 
bitmek bilmeye11 koı1uşmalara soı1 vermeliyiz. 

Basmakalıp Parti yazısıı1a karşı ikinci suçlama. insaı1ları yıldırmak 
amacıyla gösterişçi bir t utumla kaleme alıı1masıdır. Bazı basmakalıp 
Parti yazıları yalııızca uzuı1 ve boş olmakla kalm ıyor, ay11ı zamanda 
halkı bile bile yıldırmayı aınaçlıyor. ya11i e11 kötü zel1iri taşıyor. Bit
mek bilmeyeı1 ve boş makaleler yazmak acemiliğe verilebilir. ama 
l1alkı yıldırmak içi11 gösterişçi bir tutum takınmak sadece aceın ilik 
değil . düpedüz l1ilekarlıktır. Lu Suı1. böyle kimseleri eleştirirkeı1 bir 
keresiııde şöyle deınişti: "Kuşkusuz. l1akaretler ve tehditler savurmak 
mücadele etınek değildir."3 Bilimsel olaı1. eleştirideıı korkmaz. çüı1kü 
bilim gerçektir ve çürütülmekte11 korkmaz. Ama Part i bas
makalıpçı l ığı tarzıı1da t>zı1el ve sekteı· m akaleler ve koı1 uşmalar ya-
1.aı1laı· çürütülmekte11 kc)rkarlar: çok k<)rkaktırlar. Bu yüzdcı1 de. lıalkı 
sustuı·acaklarıı11 ve ''l)askıı1 çıkacaklanı1 1"  saı1arak. başkalaı·ı111 yıl
dırmak içi11 gt>stcı·işçi liğe sığıı1 1rlar. Böyle bir gösterişçilik gerçeği 
yaı1sıtamaz: tam tersi11c. gerçeği11 karşısıı1a dikileı1 bir e11geldir. Ger
çek. l1alkı yıldırıcı llir ıuıuın ıakıı1maz: taın tcrsiı1e. koı1uşması ve dav
ı·aı1 ışı düıüsttür. içteı1dir. Birçc)k yoldaşı11 ınakale ve kc>ı1uşmalarıı1da 
sık sık iki deyiıne rastla11 ıyor. Buıı lardaı1 !liri "amaıısız ınücadele''. 
öteki de "acımasız darbcler"d iı·. Hiç kuşku yok ki. bu tüı· öıılemler 

.�. << l liç Kuşkusu7. Hak•ırcttcr ve '('clıllitlcr S;ıvunıı•ık Mücadele Eınıck J)cğ.ildir>• ııdlı 
yıızı l 932'Jc yaı.ılııı ı�lır ve Kaıışık Lclıçelcr (Lu Sun. Biitiiıı [;'.�eı·/eı·, Çiııce bas . .  
1 957. cilt V )  ııdlı dcrleıııede buluıııııaktadır. 
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düşınaııa ya da düşmaı1 ideolojisiııe karşı son derece gereklidir. Ama 
011ları keııdi y,1Jdaşlarıınıza karşı kullanmak soı1 derece yaıılıştır. 

S<)l',vetll'I" Biı·tigi K<Jnıiiııist Paı·ıisi (Bolşeı•ik) Taı·i/1i, Kısa Deı·s'i11 
Soııuç bölümünüı1 dördüııcü maddesinde belirtildiği gibi. düşmaıılar 
ve düşmaı1 ideolojisi sık sık Parti içiııe sızar. Elbette bu düşmaıılarla 
amaıısızca mücadele etıneli ve 011lara acımasız darbeler iııdiı ıııeliyiz. 
Çürıkü bu alçaklar. Partiye karşı aynı öıılemlere başvuımaktadır. Eğer 
011lara karşı hoşgörülü davraııırsak. kurdukları tuzağıı1 tam ortasıııa 
düşeriz. Ama bu öıılemler. zama11 zamaıı hata yapaı1 yoldaşlara karşı 
kullaı1ılmamalıdır: bu yoldaşlara. Soı•yeıleı· Biı·tigi Konıiiııisı Paı·ıisi 
(Bolşeı•ik) Taı·ihi , Kısa Deı·s'iıı Soııuç bölümünüı1 beşiııci maddesi11de 
belirtile11 yöııtemi, yani eleştiri ve özeleştiri yöntemini uygulamalıyız. 
Zama11 zamaıı hata yapmış ola11 yoldaşlara karışı geçmişte "amaıısız 
mücadele" ve "acımasız darbeler"i lıararetle savunmuş olan yol
daşlarııı böyle yapmalarıııın 11edeni .  ele aldıkları kişileri tahlil ede
memeleri ve onları yıldırmaya çalışan bir tutum takınmalarıydı. Ele al
dığınız kim olursa olsuıı, bu yöntem işe yaramaz. Yılduıııa taktiği 
düşma11 karşısıııda bütüııüyle yararsızdır. kendi yoldaşlarımıza ise sa
dece zarar verir. Bu. sömürücü sııııfların ve lumpen-proletaryanı11 alış
kaıılık haliııe getirdiği. ama proletaryanın hiç işine yaramayan bir tak
tiktir. Proletaryanı11 eı1 amaıısız ve en etkili silahı ciddi ve militaı1 bir 
bilimsel tutumdur. Komüııisı Partisi. halkı yıldırarak değil Marksizm
Leııiııizm gerçeğiyle. gerçeği olgularda arayarak, bilimle yaşar. Gös
teriş yaparak şöhret ve mevki elde etme düşüncesinin daha da aşağılık 
bir şey olduğunu söylemeye gerek yok. Kısacası. örgütler kararlar alır
keıı ve talimatlar yayınlarkeıı. yoldaşlar makaleler yazarken ve ko
ııuşmalar yaparkeıı. kesiıılikle Marksist-Leninist gerçeğe dayaıımalı ve 
yararlı bir amaca hizmet etmeye çalışmalıdırlar. Devrim aııcak bu 
temel üzeriııde zafere ulaştırılabilir. bunuıı dışıııda her şey boşunadır. 

Basmakalıp Parti yazısıııa karşı üçüııcü bir suçlama. okurları dü
şüıımeksiziıı oku rasgele fırlatmasıdır. Birkaç yıl önce Yeııaıı sur
lanııda şöyle bir slogaıı beliımişti: "İşçiler ve köylüler. birleşiıı ve Ja
poııya'ya Karşı Direııme Savaşı'nda zafer için mücadele edin! " Aslında 
slogaııın dile getirdiği düşüııce lıiç de teııa değildi. ama '' " (Kung 
Ceıı. çalışan iıısaıılar. işçiler) karakterlerindeki '' '' (Kung. çalışan) ka-
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r:ıkıeı·i '' " şekliı1de y:ıı. ı lmış.  y:ıı1i l1u k:ınıkteri11 dikey ı·ırç:ı <l:ırhcsi 
i'.iki'.akl ı  l1iı· lı:ıle geıiri l 111işıi .  Peki .  y:ı " " (Ceıı. iı1s:ıı1laı·) k:u·:ıkteı·i'! O 
d:ı '' " olın uş. y:ıııi sağ l1:ıc:ığııı:ı üç eğik ı·ırç:ı d:ırl1Csi ekleı1 m işt i .  Buııu 
y:ız:ıı1 yc>ldaş. kesiı1 l ikle eski fıl imleriıı ınüı·i ı leriııcleıı biri <>lın:ı l ı .  Ama 
geııe de. l1u sl<ıg:ıı11 Direııınc S:ıv:ışı sır:ısıııd:ı Y eıı:ııı suı·l:u·ı gil1i l1ir 
yere lx>yle kaı·:ıkteı·lcı·le y:ızın ış <>lın:ısı s<>11 deı·ecc tulı:ıı·ı ıı·. Ki ın lıiliı·. 
l1Clki de y:ızd ıkl:ırıııı lı:ılk:ı <ıkutturın:ıın:ı)1:1 yen1iıı l iycli .  Buııu l):tşk:ı 
türlü :ıçı kl :ım:tk z<ıı·dur. Pı·<ıp:ıg:ıııcl:ı y:ıpın:ıyı gerçektcıı istcyeıı Kcı
müııist ler. cıkuı·l:11·1111 dikk:ııe :ı lınal ı .  m:ık:ılelcı·i11i y:ı d:ı slcıg:ıı1l:ırıııı 
kiınlcı·iıı <>kuy:ıc:ığıı1 1 .  kcıııuşm:ıl:u·ıııı ve st>ylevleri11i kinı leı·iıı diıı
lcycceğiııi :ısl:ı :ıkı l l :ın ııd:ıı1 ç ık:ırm:ıınalıdıı·l:ır. Aksi takdirde. l1uııl:ırı 
ııc <>kuy:111 <>lur. ııe de di ııleyeı1. Birçokl:ıı·ı y:ızdıkl:ırı y:ı da st)y
lcdikleri lıer şeyiıı l1erkes t:ır:ıı·ıııd:ııı kcıl:ıyc:ı :111 l:ış ı l :ıbileceğiııi sa
ıııyorl:ıı·. oysa duı·uın lıiç de s:ıııdıkl:ıı·ı g i lıi değildir. Eğer P:ırti bas
makalı pçı l ığ ı  t:u·zıı1d:ı y:ıi'.:tr ve kcıııuşuı·laı·s:ı. lı:ı lk cıı1 l:ırı ııasıl 
aı1l:ıy:ıbi l i r"! '' l ııcğe ud ç:ılın:ık" dcyiıniııde. diııleyiciye k:ırşı bir :ıl:ıy 
v:ırdır. Aın:ı l1iz. :ısıl  s:ıygıııııı diııleyiciye duyulın:ısı geı·ektiğiıı i  dü
şüııüy<>r.o.;:ık. <> z:ıın:111 gülüııç duruın:ı düşc11 ç:ılgıc ı olur. Çalgıcııı111 
diııleyicileı·iııi d ikk:ııe :ı lın:ıd:111 clilediği gil1i ç:ılı1ı:ısı dcığru m udur? 
D:ılıa da ktitüsü. ç:ılgıc ı .  cıı·t:ıy:ı karg:ı gi l)i l1cı sesli bir b:ısın ak:ılıp 
Paı·ı i y:ızısı  çık:ıı·111 :ıkı:ı ve kit leleı·iıı k:ıı·şısıııd:ı k:u·g:ı gibi g:ıkl:ımakta 
diretmektedir. B iı· kiınse <>k :ıı:u·keı1 lıedeı·c ıı iş:ııı :ı lın:ılıd ır. ud ça
l:ırkeıı di ııleyici leı·i dik k:ıte :ılı11:ı l ıdır. Peki tiylcyse. <>kuı·u dikk:ııe :ıl
madaı1 m:ık:ıle y:ızı l:tl)i l ir 11ı i .  diııleyiciyi dikk:ııe :ılın:ıtl:ııı kcıııuşn1a 
yapıl:ıl1 i l ir  ıni"! Diyeli ın.  l1iı· ki ınseyle d<>st luk kurııı:ık ist iycıı·uz. bu 
kiınse ki ın cıluı·s:ı <>lsuıı hirlıiı·i 111 ii'.iıı duygul:ıı·ıııı :111laın:ıd:ıı1. dü
şüııceleı·iııi  t'>ğı·cııınedeıı s:ı11ıiıni biı· d<ıst luk kur:ıhi l i ı· ın iyiz'! Prcı
p:ıg:ıı1d:ı gtircvli leı·iıııii'. de. kcı1cl i lcı·i11i diııleyc11 iı1s:ıııl:ır111 :ır:ış
ı ırmasııı ı .  iı1ccleı11csiııi ve tal1 l i l iı1 i y:ıpınad:ııı l1cış l:ıı· edeı·lcı·sc. l1u işi11 
üstesiııdcı1 !!cleı1ıei'.leı·. 

,. 

B:ısnı:ık:ılıp P:ıı1i y:ızıs111:1 k:ırşı dt>rclüııcü su,;laı11:1. kull:ıı1dığı 
yav:ııı d i l i11 bir JJİl·lı.ı·cııı'ı l1:1tırl:ıt111:1sıdır. Ş:ıııglı:ıy'd:ı "küçük JJİelı.�tııı" 

diye bil i ı1e11 y:ıratıkl:u· cl:ı. t ıpkı l1iziın lı:ısın:ıkal ıp P:ıı·ti y:ızıl:u·ı gibi. 
ç irki11 ve buruş l1uı·uşturlaı·. Eğer l)ir ın:ık:ılc ya d:ı kcıı1uşına. rulısuz ve 
c:111sız bir biçimde ı:ıın bir öğı·etmeıı ed:ısıy l:ı birk:ıç dey iın ü1.eriı1de 
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dtiılüp d<>laşırsa. y:ıv:111 l1ir di l i  ve itici bir gtirüı1üşü olaı1 bir JJielı.\·<ııı':ı 

be11zemez ın i'! Eğer bir ki ı11se yedi y::ış1 11d:ı il k<>kul:ı gitmiş. <>11 yedi-<>11 
sekiı. y:ışl:ıı·ıı1d:ı 011:1öğı·eı1iıni11i ıam:ımlaın ış. yirmi iki-yiı·ıni üç y:ış
l:ırıı1da üı1 iversiıedeı1 ınezuı1 olı11uş. ama bu :ır:ıda kitlelerle l1i1,·l1ir 
z::ıın:ıı1 l1:1ğı <>l ı11:1ın ışs:ı. o ki ınse <l i l i ı1i11 ktitülüğüı1deı1 ve y:ı
v:ııı l ığı ı1d:ıı1 d<>l:ıyı suçl:ıı1:1ınaz. Am::ı l1iı. kit leleı· i1,·i11 ç:ılı ş:ıı1 dev
rimci leı·iı .. kitleleı·i11 di l i 11 i  tiğı·eı1 111ezsek ç:ıl ışm::ın1ızı iyi yürüıemeyiı .. 
Bugüıl Jll"<>1>:1g:ıı1d:ı ç:ıl ış111 :1s ıııd:ı l1uluı1aı1 y<>ld:ışl:ırıınızıı1 l1irçoğu l1iç
l1ir di 1 i 11celeınesi y:ıpın:ıın:ık t:t<lı ı·. Y :ıı>ı ıkl:ırı pı·<>p:ıg:111da s<>ıl deı·ece 
sıkıcı<lı ı·: m:ık:ıleleri11i <ıkuy:ııı y:ı d:ı k<>ı1uşmal:ıı·ıııı diııleyeı1 pek :ız 
iı1s:ııı 1,· ık m:ıkt:ı<lır. Niçiıı di l i  iı1celeıneın iz. l1att:ı dil  üzeriı1de d:ıl1:1 çok 
çal1:1 l1:ırc:ıın:ımız geı·ekınektedir'? Çüı1kü dil i  usı:ıc:ı kull:111 111:1k k<>l:ıy 
değil<liı· ve zorlu bir ç:ıb:ıyı gerektiı·ir. B iriı1ci <>lar:ık. di l i  kitlelerdeı1 
öğre11el i111 . H:ılkııı stiz d:ığ:ırcığı  zeııgiı1. güçlü ve c:ıııl ıdır: gcı·çek lı:ı
y:ııı y:_111s ı ı ı ı·. Biı·çoğuınuz dil i  ustac:.ı kull:111:1ın:ıdığımız içi11 güçl ü. 
c:ı ı1 l ı  ve etkili <leyiınleı·dcıl yoksuı1 <>1:111 m:ık::ıle ''e k<ıı1uş111:ıl:ıı·ıı11 11 .. 
s:ığl:ım ''e s:ığlıkl ı  bir iı1s:ıııdaı1 çok. kupkuı·u bir JJiefı.\·cııı ':ı . l>ir keınik 
l<>ı·l1:1sıı1 :1 l1eıızeı1ıekıediı·. l kiııci <>l :ıı·:ık. y:ıl1:111cı dil lerdeıı y:ılııızc:ı il1-• 
1iy:ıcıı11 11. <>1:111 1 :ıl:ıl ı ın. Yal1:111cı deyimleı·i ınek:111ik l>iı· l1içi111<le :ık-
t:ırın:ııı1:ı l ı .  gelişigüzel kull:1111n:ın1:1 l ıyız. Y:ılı1 ızc:ı iyi <>1:1111 ''e ilı
tiy:ıcıın ıı.:ı uygu11 düşeı1i :ıl11ı:ı l ıy ız. Esk i Çiııce11iı1 stiz d:ığ:ıı·cığı 
yeıeı·siz <>lduğuı1cl:ııı. bugüı1kü stiz d:ığ:u·cığı ınııA1 ı.:ıte11 biı·çok y:ıl1:111cı 
deyiııı girıııiş l1uluı11n:ıkt:ıdır. Stiı.geliıni. bugüıı bir kaıı/Jtı (k:ıtlı·ol:ıı·) 
l<>pl:111 1 ısı y:ıpın:ıkt:ıyıı. ve kcıııtJtı deyi111i y:ıb:ıı1cı bir stizcükte11 ıü
reti l ıni şı ir. Dış:ırd:111 ye11i şeyleri :ıl ıııay:ı. s:ıdecc ilerici J'iki ı·leı·i değil . . .  
yeı1i tleyiın leı·i de :ıl m:ıy:ı dc\1:ım eııneliyiz. Uçüı1cü <>l:ır:ık. kl:ısik Çi11 
dil iııde de c:ıı1 l ı  <>l:ııı 11e v:ıı·s:ı tiğı·eııelin1. Kl:ısik Ç.'i ııceyi yeteriı1ce iıı
celeınetliğ iıniz içiı1 . <>ııd:ı l1alfı c:ııı l ı  <>l:ıııı gerektiği gil>i ve t:ıın <>l:ıı·:ık 
kull:111:1ııı:ıd ık. Kuşkusuı . .  eskiı11iş tleyiınleri11 ve l>eı1zct111elcri11 kul
l:ı11 ı l ı11:1sı ıı:ı kesiıı likle k:ıı·ş ıyıı.: l1u :ıçıkı ır. Ama iyi ve l1fıla kull:ıı1 ış l ı  
01:1111 devr:ılın:ık gerek iı·. Bası11:1k:ıl ıp P:u·t i y:ızı l:ın1111ı etkisi alt ıııd:ı k:ı
l:111 lar. lı:ıikııl dil iı1de. y:ıl1:111cı dil lerde ve kl:ısik Çiııcede kull:111 ış l ı  
01:111 şeyleri irıceleıne z:ıl1111eti11e k:ıt l:ııım:ıınakt:ı ve bu yüztle11 de kit
leler <>11l:u·ı11 kuıu ve sık ıcı pr<>pag:111d:ılar1111 iyi k:ırşı l:ım:ın1:1ktadırl:ır. 
Böyle ktitü ve yetersiz pı·op:ıg:ıı1dac ı lara bizim de il1tiy:ıcımız y<>ktur. 
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Biziın pı·op:ıgaııd:ıcıl:ırımız kim lerdir'? Bizim prop:ı gaııdacılarımız yal 
ııızca öğretıneııler. g:ızcteciler. y:ızaı·Jar ve s:ıııatçılaı· değil. :ıyııı za-• • 
ın:ıııda l1ütüıı k:ıdr<ll:ırıınıi'.dır. Oı·ııeğiıı. :ıskeı·i koı11uıaıılar. Gerçi :ıs-
keri k<lıtıut:ııı l :u· lıalk tiııüııde k<lııuşmal:ır yapınıy<lrl:ır. ama oııl:ır :ı 
:ıskerlcrle k<ıııuşın:tk . lı:ılkl:ı il işki kurm:tk z<ıı·uııdad ıı·J:u·. Peki l1u .  pr<ı
p:ıg:ıııd:ı değil de ııc<li ı"? Bir kiınse b:ışk:ılanyl:ı k<lııuşuyclrs:ı. pı·<l
fl:ıg:ıııd:ı ç:ı lı şın:ısı y:ıılıyclı· dcnıekıir. Eğeı· dilsiz deği lse. lıer z:ımaıı 
stiyleyecek l1iı·k:11,· stii'.ü v:ıı·d ıı·. Bu ııedcııle. l1ütüıı yold:ışlaııınızııı dili 
iııcclemcsi kesiıı liklc geı·ek lidiı·. 

�· 

Basın:ık:ılıp P:trti y:ti'.ısııı:ı k:ırşı bcşiııci suçl:ıııı:ı. t ıpkı lıir Çiıı cc-
z:ıııcsi :ıç:ır gilıi. k:u·ın:ık:ırışık l1iı· l1:ışlık l:tr dizisi :ıl t ı ııtlıı l1iı1:ıkıın mad
deler sırJl:ıın:ısıdıı·. Herlı:ıııgi l1ir Çiıı CCi'ltııesiııe gidip b:ıkııı: bir sürü 
gtizü buluıı:ııı ve lıcr gtizdc de yüksük otu. raveııı ktikü. gülıcrçilc gibi 
bir i l:ıcııı . . . .  y:ıııi <lı�ıd:ı ıllın:ısı gcrckeıı lıer şeyiıı :ıtlı y:ızı l ı  <ll:ııı d<l
laplar gtireccksiıı ii'.. Bu ytiııteın yoldaşl:ırıınız t:ıı·:ıı·ıııd:ııı d:ı l•c
ııiınseııın iştir. Bu yclldaşl:ır makaleleıiııde. koııuşın:ıl:ırıııda. ki
ı:ıplarıııda ve r:ıp<ırl:ıı·ıııda. hiı·iııci <ll:ırak büyük Çiıı ı·:ık:ınılaı·ı. ikiııci 
tıl:ır:ık küçük Çiıı r:ık:ıııı l:ırı . üçüııcü ol:ır:ık <ııı sem:ıvi cismiıı işa
ı·etleriııi. dtiı·düııcü <ıl:u·:ık 011 iki düııyevi dal ı ıı işaretleriıı i .  soıır:ı 
l1üyük lıarı· A. B .  C. D. <lll<l:ııı S<lııı·:ı küçük lı:ırt' :ı. h. c. d. dalıa soııra 
Ar.ıp rak:ıın l :ırı ve d:ılı:ı ııeler ııeler kul l:ııııyorl:ır! Eskiler ve ya
h:ıııcı l:ır. eıı küçük l1iı· ç:ıl1:ı lı:ırc:ıın:ıd:ııı bir Çiıı CCi'ltııesi :ıç:ıl1ilcl iın 
diye bütüıı lıu scınl1lı lleı·i y:ıı·:ıttıkl:ırı içiıı ııe k:ıtl:u· d:ı ı:ılilıliyiz! Bir  
sürü l:ıı· eımcsiııc ı·ağmeıı . lıiçl1ir tutum :ılınay:ııı. sadece <> scnıl1cll leı·le 
kul:tk ıırm:ıl:ıy:ııı l1iı· ın:ık:ı le gcı·çck l1ir içerikteıı yclksuııdur ve lıir Çiıı 
ecz:ıııesiııdcıı l1:1şka l1iı· şey tleğildir. Oıı semavi cisiın vlı. gibi scm-
11lıl leı· kul l:ıııılın:ıııı:ı l ıdır dernek istem iyorum: s:ıdecc meselelere hu tür 
bir y:ıklaşıınııı y:ııı l ış ıllduğuııu stiylemck istiyclrum.  Çiıı ecz:ıııesiııdeıı 
tid üııç :ılıııaıı \'e lıir\'<lk y<ılcl:ışıııııi'.ııı Ç<lk sevdiği ytiııteııı. gcrçekıeıı de 
hütüıı ytiııtemleı·iıı eıı k:ılı:ısı. eıı çocukcası ve eıı dar k:ıl':ıl ısıdır. B u  
ytiııtem. şeyleri iç ilişkileriııc göre değil. dış i l işki lcıiııc gtire sı
ıııllaııdırJıı şekilci lıir ytiııtcnıdiı·. Eğer bir kinıse hirlıiriyle iç i l işkisi 
lıu luıımay:ııı bir kavı�ıın yığııııııı :ıl ıy<ır ve oııl:ıı·ı lıiı· 111:1k:ılc. kclııuşm:ı 
ya da rJporda şeylcı·iıı dış tizel l ikleriııe gtirc sır.ılıyorsa. o kimse laı· 

cambazlığı y:ıpıyor demektir. Böyle bir kimse. bu cambazlığı baş-
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kalarıı1a da bulaştırabilir ve sonuı1da onların soruı1u düşünürkeıt ya da 
bir şeyi11 özüı1ü incelerkeı1 ke11di kafalarını kullaı1mamalarıı1a. olguları 
A. B. C .  D diye sıralamakla yetinmeleriı1e yol açabilir. S9run 11edir? • 
Sorun. bir şeyin içindeki çelişmedir. Nerede çözülmemiş bir çelişme 
varsa. orada bir sorun var demettir. Eğer bir mesele varsa. bir tarafın 
yanıı1da. öteki tarafın karşısında olmak ve sorunu ortaya koymak ge
ı·ekir. Çelişmeı1in 11iteliğini kıtvrayıtbilmek içiı1. soruı1u ortaya koy
m:ıdaı1 t>ı1ce. sc>ruı1uı1 ya da çelişmeni11 iki ana yöı1üı1ü araştırmak ve 
i11celemek soruı1u keşfedebilir. ortaya koyabilir: am:ı onu çözemez. 
Soruı1u çözmek içiı1 sistem li ve kapsamlı bir arJşt uırıa ve iı1celeme ge-

ô 
1 ' 

rekir. Bu sorunµ · keşfetme sürecidir. n .araşt ırma ve inceleme ge-

reklidir. Bu, tahli l  sürecidir. Aynı zamı111da sorunu ortaya koyarke11 de 
tııl1lil y:ıpmak gerekir, yoksa kııı ıııaşık ve ş:ışırtıcı bir olgu yığ111ıyla 
karşıl:ışıldığıı1da. sorunu11 ya da çel işmeı1i11 11erede yattığıı1 1 bulup çı
kıtılnıtk mümkün olamaz. Amıt tıtl1lil süreci derken. sistemli ve kap
samlı bir tahlil sürecini kastediyoruz. Çoğu 7._ama11 bir soruı1 ortaya ko-
11uldu�u lınlde çözülemez. çüı1kü şeyleri11 iç il işkileri henüz açı!ta 
çıkıtrı ılmıtmış. heı1üz sistemli ve kapsııınl ı  bir tal1 lil süreci ger
çekleştirilmemiştir. Bu nedeı1le. soruı1u11 :tıta hıttları111 l1ala açıkça gö
remeyiz. bir senteze vııramayı1. ve dol:ıyısıyla da soruı1u iyi çö-
7.Cıneyil' .. Eğer bir makale ya da koı1uşma t)11cmliyse ve yol gt>steııııeyi 
:ıınııçlıyorsa. sc>ruı1u ortaya kc>ymıık. ııılt l i l  etmek. soı1ra da soruı1un 
t>züı1e paııııak basıın ve bir çôzüm yt>ı1tcmi getirc11 bir se11tezc varmak 
zoruı1dııdır. Bütü11 bu süreç içinde şek ilci yöı1temlerin hiçbir yarıın 
yoktur. Pıırt imizde çocukça. kaba. dıır k:ıı·:ılı ve kaytarmacı şekilci 
yöntemler hüküm sürdüğüı1e gt>re. 011l:ırı açığa ç ık:trmalıyız. Me
seleleri gözlemleme. ortaya koyma. tııl1l i l etme ve çözmede Marksist 
yt111terni kulla11mayı l1erkesiı1 ögrc11mcsi aı1cak bt>ylc mümküı1 olabilir . • 
Çııl ışınıılıırımı:t.:ı iyi bir şekilde yürütmemiz ve devrimci davamızıı1 za-
ı·cre ul:ışması :tnc:ık böyle mümküı1 olabilir . 

• 

B:ısmak:ılıp Parti yazıs111a k3J/?ı alt ıı1cı suçl:ımıı. sorumsuz <>iması 
ve iter oriaya çıktığı yerde halka z·arıır veı ıııesidir. Yukıırda st)zü edi
leı1 bütüı1 hııt:ılar biraz acemi liktc11. biraz dıı sorumluluk duygusu11un 
yeıcrsizliğiı1dcn ileri gelmektedir. Bu 11okt:ıyı açıklamak içiı1. yüz yı
kamayı ele alalım. Hepiıniz yüzümüzü her gün yıkarız, birçoğumuz 

65 



l)ir kcredeıı de fazla yıkar. daha soııra da ac:ıba bir kusur var mı  diye 
''araştırın:ı ve iııceleme'' yoluyla yi.Jzümüzü aynada koııtrol ederiz. 
(·Yiik.�eJ... sesle gii/iişnıeleı·.) Ne kadar büyük bir sorumluluk duygusu! 
M:tk:ıle ve koı1uşmalarımızı da ayııı sorumluluk duygusuyla lıa-
1.ırl:ırs:ık. lıiç ı·eııa cıl ın:ız. Suııulm:ıya değer olmayaıı l)ir şeyi suıı
ınayı ıı . Oııuıı. haşk:ıl:.ırıııııı düşüııcclcriııi ve cylcınleriııi et
ki leyel)i leceğiııi lıiçl)ir zaın:ııı :ıklıııızd:ııı ç ıkarmayın.. Eğer l1ir i11s;111 
l1ir-iki güıı yüzüııü yıkamazs:ı. l)u kuşkusuz iyi l)ir şey değildiı·. Kuş
kusuz. yıkadıktan so11ra yüzüı1de l1iraz kir kalınası da l1içl1ir şey de
ği ldir. ama buı1d:ı ciddi bir ıel1like yoktur. Oysa mak:ıle yaza�·kcı1 ya 
da kcıııuşn1a yaparkeı1 durum larklıdır. M:tkale11i11 ve koı1uşm:1111n bi
ricik an1acı. l)aşkaları11 1 etkileınekıir. Am:ı yoldaşl:ırımız bu görevi ge
lişigüzel bir şekilde ele alıyorlar. Bu. t>ı1emsii'. olanı t>ııeın li olaı1daı1 
üstün tutınak demektir. Birçoklaı·ı l1içbir i11celeme ya da l1azırlık yap
madaıı makaleler yazıyor. koııuşm:ılar y:ıpıyorlar. Bir mak:ılcyi yaz
dıkt:ııı soıır:ı d:ı. yıkaı1dık1:111 S<)11ra yüzlcriııi aynada iı1cclcdikleri gibi. 
ın:tkaleyi birkaç kere cıkuın:tk i'.alımetiııe kat l:ııımıyor ve oııu öylece 
y:ıyımlaı1maya gt>ııderiyoı·lar. Buı1uıı scınucuııda da çoğu z:ımaıı "ka
leınleriııdeıı biıılerce kel ime dökülmekte. am:ı koııudaıı cııı biıı lcrcc 
lcı·s:ılı u7.ak laşm:ıkt:ıdıı·l:ır'' . Bu yazılar ycteııekli  göı·üııebilirlcr. :ıma 
:ısl ıııda halka 1.:ır:ır veı·irler. Bu kt>tü al ışk:ıııl ık. bu yeıeı·siz scırumluluk 
duygusu düzeltilmelidir. 

Basmak:ılıp Parti y:ızısıııa k:ırşı ycdiııci suç l:ıma. bütüıı P:ıı1iyi 1..c
lıiı·leıncsi ve devrimi ıelılikcyc düşürıncsidir. Sckiziııci suçlama ise. 
y:ıygıııl:ıştığı takdirde ülkeyi yıkabi leceği ve lıalkı mal1-
\•edel1i leceğidir. Bu iki suçl:ım:ı keııdiliğiııdeıı aııl:ışılmakt:ı ve d:ıl1:1 
ı·azl:ı l)ir açıkl:ımayı gerek! irmcmekıedir. B:t�k:ı bir deyi�lc. bas
ınak:.ılıp P:U1 i yazıları düzelti lınez ve dizgiıısiz biı· l1içimde ge
lişıneleriııe göz yuınulurs:ı. scıııuç gcrçekıoıı çok ciddi cıl:ıcakıır. Öz
ııclc ilik ve sekterl ik zelıiı·i l1:1sınak:ılıp P:ırt i yazıl:ırıııda saklıdır. Bu 
ı.elıir y:ıyı lırsa. lıeın Part iyi. lıcın de ülkeyi tclılikcyc düşürcl)iliı·. 

Yuk:ıı·d:ı saydığımız sekiz ııokta. basmakalıp Parti y:ıı.ılarııı:ı k:ırşı 
sil:ılı:ı sarılıııa çağrımızdıı·. 

Parti içi ııdeki l)asınakalıp y:v.ı tarzı. lıcm devrimci rulıu dile ge
tirmek içiıı elverişli değildir. hem de devrimci rulıu yok eııne eği-
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limiı1dedir. Devrimci rul1u gcliştinnek içiı1 ba<>makalıp Parti yazılarıı11 • 
tasfiye etmek. c>11 l:u·ı11 yeri11e ı·aal. ca11lı. diri ve güçlü olan Marksist-
Lcı1i11isı y:ızım tarL1111 l"'1Cı1imscmek gerekir. Gerçi M arksist-Lc11i11ist ' 
yazım ıar1.ı uzı.ııı z:tın:111ck111 ocri vardır. ama ge11e de zeı1-
giı1leştirilınesi ve :ıramızda y:ıyg111 bir l1ale getirilmesi gerekmektedir. 
Y:ıl1aı1cı basmak:ıl ıp y:ızıyı ve l1:tsın:ık:ılıp Parti yazısıı1ı ortadaı1 kal
dırırs:ık. ycı1i y:ızı t;.u-ı.ıın ızı ze11g iı1lcştircl1iliı·. yaygıı1 l1ir hale ge
tirebilir ve ht1vlece P:ıı1iı1in devrimci dav:tsı111 ilerleıcl1iliriz . • 

Parti h;.ısm:tkalıpçı lığı s:ıdcce ın:ıkale ve kc>11 uşmalarda değil. ayı11 
1.amaı1da ıoplaı11 ı ları11 yt111eti lmesiı1de de görü lmektedir. ··.ı . Açılış k<>-
11uşması: 2. Rapc>r: :ı. . T:ırtışma: 4. Sc>ı1uç l:ır ve 5. Kapaı1ış." Büyük 
küçük l1er ıopla11tıda, l1er yerde ve l1er z:ım:ıı1 bu katı usul izlenirse. or
taya başka bir Parti hasm;.tkalıpçılığı çıkınaz ını'? Toplaı1tılara suı1ulan 
''rap(>rl;.ır" geı1e llikle şöyle olınaktadır: '' J .  Uluslararası durum: 2. Ülke 
içiı1deki durum: 3. S11111· Bölgesi ve 4. Keı1,di çalışma al:ı11ımız." Ve 
toplaı1tılar s:ıh:tl11aı1 :ıkş:ıına kad:ıı· sürı11ekte. söyleyecek l1içbir sö1.ü 
olm aya11lar l1i le s:ıı1ki koı1uşınazlarsa 1-xışkalan l1ay:ıl kınklığıııa uğ
ray:ıc:ıkmış gibi kürsüye çıkm:tkt:ıdıı·lar. St1züı1 kısası. somut duruın 
göz :ırdı edilınekte. eski kalı biçimleı·e ve :ılışkaı1lıkJ:ıra körü körüı1e 
bağlı kalııım:ıktadıı·. Bütüı1 l1uı1l:ın da düzeltmemiz gerekmez mi? 

Bugüı1lerde l1irçok kimse n1illi ve l1i limsel bir yazım tarzı. kitlelcı· 
sesleı1e11 y:ızım tar1.ı yoluı1da l1ir dtiııüşüın istemektedir. Bu. çok iyi bir 
�ydir. Am:ı ''dt>ı1üşüm''. deı·iıılemesiııe. tcpcde11 tırııağa ve haş1:111 • 
aş;.ığı değişme .demektir. Oys:ı eı1 küçük bir değişiklik hile yapm:ıını� 
<>l;.111 kimseler dt>ı1üşüm çağrısıı1da huluı1uyorlar. Bu yold:ışlara. ''dt)-
11üşüm ''den stiz etmede11 öı1ce kcı1dileriı1de uı·ak d:ı olsa bir değişiklik 
yapmaları111 t>ğüt lerim:  yoksa yak:ılarıııı dogınatizmde11 ve b:ısmakalıp 
P:ırıi yazısı11daıı kurt:ır:ımazl:ır. Bu. yeıc11cksiz <>lup da büyük lıe
detlere yö11elnıck. isıid;.ıtsız <>lup da llüyük :ıınaçlar peşiııde koşm:tk 

• 
şekliııde açıkl;.1ııal1ilir ve bunuııla lıiçhir şey başarı l:ımaz. Dolayısıyla. 
''kit lelere lıitap ede11 yazım t:ırı.ı yc>luııd:ı bir döııüşüm''dcı1 sık sık söz 
cdeıı. ama aslıııda keı1di d:ır çevresiııe t ıkılıp kalaı1 bir kimse çok dik� 
katli olmalıdır. Yc>ksa güııüıı hiriııdc kitleler. karşısıı1a dikilip' de. 
''Söyleyiı1 bakalıın llCyefeııdi. ııeymiş bu 'döı1üşüm'? Rica eısck biraz 
da biz görebilir miyiz'?'' dedikleri zaman. zor durumda kalacakıır. Eğer 
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gevezelik etmiyor. kitlelere hitap eden yazım tarlı yolunda bir dö-
11üşümü içtei1likle istiyorsa. gcrçekıe11 l1alkıı1 içine girmeli ve h:ılkta11 
t'>ğrc11melidir. Aksi takdirde sözüı1ü ettiği ''döı1üşüm" h:ıvada ka
lacaktır. Bazıları ise kitlelere hitap edcı1 yazım rar-1.1 yoluııdaki bir dö-
11üşüm l1:1kkıı1da y:ıygaral:ır kop:ırmakla. <>ysa l1:11kıı1 diliııi kullaıı:ınık 
iki kelimeyi bir :w.ıy:ı getirememektedirler. Bu da onların kitlelerdeı1 
öğrcıımeyc gerçekte11 kararlı <>lm:ıdıklarıı11 gt\stermekıedir. Kafaları 
\,:eı1di dar çevreleriı1i11 sınırlarıı11 :ışam:ıınaktadır. 

Bu ıoplaııtıda. içiı1de dört ınak:ıle l1uluı1aı1 Pı·opcıgaııda Kılaı·ıı:ıı 
:ıdl ı  bir broşür d:ığıtıldı. Yold:ışlarım ıza l1uı1u dt>ııe dt\11e okumalarıı11 
öğütlerim. 

Broşürü11. ,Çoı ·.ı·eıleı· Biı·fi,�i KcJnıiiııi.\·t Paı·ıisi (Bolşeı•ik) Taı·i/ıi, 
Kı.5cı Deı·s 'teı1 y:ıpılaı1 aktann:ıl:ırdaı1 oluşaı1 biri11ci yazısı. Lcı1i11'iı1 
propagaı1da çalışmasını ııası l yüı·üttiığüı1ü ele :ı lm:ıktadır. Başka şey-• • 
leri11 yaı11 sıra. Le11iı1'iı1 11asıl  l1r<>şiır y:ızd ığını a11latmaktadır: 

Lcı1iı1' iı1 t>ı1derliğiı1dcki i şçi Sıı1ı fıı1111 Kurtuluşu için Petersburg 
Müc:ıdele Birliği. Rusya'da .\"cJ.5_ı·cıli:nıi iş�·i sııııfı haı·eketi_ı·le hiı·
/c•,5tiı·nıe.ı·e başlayaı1 ilk kuruluştu. Bir ı·:ıbrikada grev meyda11a 
gelir gelmez. gruplarıı1111 üyeleri :u·acı l ıilıyla labrikalard.<tki so
ruı1lar l1akk.Jı1da daiın:ı :ıyrıı11ılı bilgi sal1ibi ola11 Mücadele Bir
li�i. broşürler ve sosy:ılisı bild iriler d:ığıt:ır.ık hcmeıı lıarekete 
geçiyordu. Bu broşürler. ı·:ıl1ri k:ı sal1iplcri11iı1 işçilere yaptığı bas
kıları gözler öı1üı1e seriyc>r. işçileri11 keııdi çıkarl:ın uğrunda 
11:1sıl mücadele etmesi gercktiği11i açıklıyor ve işçilerin is
ıekleriııi duyuruyordu. Bı·c>şürler kapi talizmiı1 boı:ukl uklan. iş
çileri11 yoksulluğu. 12  ile 14 s:ıatlik d:ıyaı11 lmaz işgüııü ve iş
çilerin bütün hakl:ırd:111 yc>ksu11 <>luşu lı:ıkkı11daki gerçekleri dile 
get iriyordu. Aynı 1,:ımaııda. uygu11 siy:ısi istekler de <>rtaya :ılı" 
yorlardı. 

Dikkat ediıı. "ayrıııtılı bilgi 
tireı1'' diyor! Devam edelim: · 

sal1ibi ol:ıı1'' ve ''gerçekleri dile ge-
• 
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yaııııikov Fabrikası işçileriııe çağrıyı yazdı. 
Broşüı· ya1.arkeıı. soruıılar lıakkında ayrıııtılı bilgi salıilli olaıı 
yoldaşlara daııışmamız g�rekir. Leııiıı yazı yazarkeıı ve ça
lışırkeıı daim:t böyle biı· araştınna ve iııcelemeye dayl;lıım ıştır. 
Her hr(>şür işçileriıı ınoraliııi güçleııdi nneye büyük ölçüde k:ıı
kıda buluııdu. işçiler. Sosyalistlerin keııdilerine yardım eııiğiııi 
ve kcııdileriııi savuııduğuııu gördüler.4 

• 

Leııiıı'le :ıy ııı fikirde miyiz'? Eğer ayııı l"ikirdcysck. Lcııiıı rulıuyla 
çalışmalıyız. Y:tııi. Leııiıı'iıı yaptığı gibi yapmalı. llir yığııı sayfayı llOŞ • 
lafla doldunnamalı. okurl:ırı dikkate alınadaıı oku rasgelc ı·ır-

• 

l:ıtmamalı.  sadece kcııdi görüşlerimize dayaııın:ımalı ve şişinncci ol-
maın:ılıyıl':. 

Broşürdeki iki ııci yazı ise. Dimitrov'uıı, Koınüııist Eııtcnıa'iyoııal'iıı 
Yediııci Düııya Koııgresi'ııdeki koııuşmala'rıııdaıı yapıJaıı ak
taı ıııalard:ııı ol uşmakt:ıdır. Dimitrov ııe diyordu? Şöyle diyordu: 

Kitlelere. kit:ıhi k:ılıplaı·ııı diliyle deği l .  lıcr sözcüğü ve lıer dü-. . ' 
şüııcesi milyl>ııl:u·c:ı iıısaıı ııı eıı deriıı duygu ve düşüııceleriııi yaııtıs;uı 
hir dille. kitleleriıı d:ıvası uğruııa savaşaıılarııı diliyle lıitap etmcsiııi 
öğreıımeli yiz. 5 

Ve geııe: 

. . .  kitlc•lc•ı·iıı cııılcı)'ac·gı eli/le koıııışnıasıııı ögı·eıınıe:�·ek, kitlı•/eı· 
cılcl ığ ını ı: kcı ı·cı ı·/ cıı·ı kcıı ·ı·a )'ctnıcı :/ aı·. 
Biz lıer l'.;ıın:ııı sade ve sc>mut bir şekild� koııuşm:ısıııı. kit lclcriıı 
bildiği ve :ııı layabileceği örııeklcrlc koııuşnıasıııı bilıniyoruz. 
Hala :ıııl:ımad:ııı ezhcı·lcdiğimiz soyut ı·onnülleri kullaııın:ıd:ııı 
edcnı iy<>ı·ul'.. Nitckiın broşürlerimize. gazetelerimize. ka
r:ırl:ırıınız:ı ve tezlerimize �ıcak olurs.1nız. buıılarııı bıı-.ık:ılım • 
:ill\ldi.lll i&çilcı·i. Pl\rli gc\rcvlilerimi1.itl bi\c aıl\amakıa zorluk çek
tiği ağıı· lıir dil ve üslupla yazılmış olduklarıııı görürsüııüz.6 

4. Bkz . •  'ic•ı'_ı•ı·ıfc·ı· IJıı·/iği Kcınıiiııi.•·/ Pcıı·ıi.ti (Bolşt'ı·ik) Tarilıı. Kı.'<l.ı Dc•rs. Aydınlık Ya
yııılıın. liylül 1 975. •S. 35-38. 

5. Georı;i Diıııil r<ıv. ,, ı:a�izıne Ka�ı l�.;i Sınıl"ıııın Dirli�i için ... Saı·aşa ''" f"cı�·i:nıt" 
Kaı·şı Biı·ll'şik Ceıılıc, Aydınlık Yayınlan, Aralık 1975. 

6. Aynı yerde . 
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Ne dersiniz? Dimitrov. bu sözleriyle zayıf noktamıza parmak bas
mıyor mu? Demek, basmakalıp Parti yazılan Çin'de olduğu kadar ya
bancı ülkelerde de varmış. Bu. ortak bir hastalık. (Giiliişnıeleı·.) Ama 
gene de biz. Dimitrov yoldaşı11 öğüdüne uyarak kendi hastalığımızı bir 
an önce düzeltmeliyiz. 

Şunu her birimiz bir kanun, biı· Bolşevik kanuı1u, bir temel kural 
haline getiı ıııeliyiz: 

Yazarkeıı ye da koıııışıırkeıı, seni anlaması, senin çagrına iııaıı
ması ve seni· i=lemeye ha::.ır olması gereken sıı·adaıı işçiyi hiçbiı· 
zaman aklındaıı çıkarn10! Kinıin için yazdıgıııı ve ldnıin için ko
nuştugunu hiçbir zaman aklındaıı çıkarma.7 

Bu, Komünist Enternasyonal tarafından bizim için hazırlanan ve 
kesinlikle izlenmesi gereken bir kuraldır. Bunu kendimiz için bir 
kanu11 haline getirelim! 

Broşürdeki üçüncü yazı Lu Sun'un 'Bütiin Eser/eri'ndeı1 alınmıştır. 
Burada yazar, nasıl yazı yazmak gerektiğini tartışmakta ve Kepçe8 
dergisine cevap veııııektedir. Lu Sun ne diyordu? Bazılarını buraya 
aktaracağımız sekiz yazı kuralı öneriyordu. 

Birinci Kural: ''Her şeyin her yönüne özel dikkat gösterin; daha 
çok gözlemde buluı1uı1 ve eğer çok az bir gözlemde bu
luı1duysanız, sakın yazmayın.'' 

• 

''Her şeyin l1er ..vönüı1e özel dikkat gösterin'' diyor. yoksa sadece 
bir şeye ya da bir şeyin sadece bir yönüne değil. ''Daha fazla göz
lemde bulunun'' diyor. sadece bir göz atın ya da yarım yamalak göz
de11 geçirin demiyor. Ya biz ne yapıyoruz? Çoğu zamaı1 çok az bir 
gözlemde bulunduktan sonra yazı yazarak bunu11 tam tersiı1i yapmıyor 
muyuz? 

lkiı1ci Kural: ''Söyleyecek bir şeyiniz olmadığı zaman. kendinizi 
yazmak için zorlamayın." 

7. Aynı yerde. 
8. Kepçe, Sol-Kanat Çın Yazarlan Birliğinin 193 •ıe 1932 yıllannda yayımladığı aylık 

bir dergidir. «Kepçe'nin Sonluğu �oruya Cevap>•, iki Yürek adlı derlemede bu· 
lunnıaktadır. (Lu Sun. Bııtıin Eserler, Çince bas., cilt IV.) 
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Ya biz ne yapıyoruz? Kafamızın bomboş olduğu apaçık mey
daııdayken, çoğu zamaıı yazmak için kendimizi zorlamıyor muyuz? 
Araşuııııa ya da inceleme yapmadaıı kaleme sarılıp ''yazmak için ken
dimizi wrlamak" sorumsuzluktan başka bir şey değildir. 

Dördüncü Kural: ''Bir yazıyı yazdıktan sonra en azından iki kere 
daha okuyun; gerekli olmayan kelime, cümle ve paragrafları hiç 
çekinmeden çıkarıp atmak için elinizden geleni yapın. Hikayelik 
bir malzemeyi genişletip roman haline getiııııektense, romantik 
bir malzemeyi kısalup hikaye haline getirin.'' 

Konfüçyus. "iki kere düşünün''9 diye öğüt vermişti. Han Yu ise, 
''bir iş üzerinde düşünülerek başanlır'' 10 demişti. Bu eskidendi. Bugün 
meseleler çok dalla ka• ıııaşık bir hale gelmiştir ve bazen üç-dört kere 
düşünmek bile yetmemektedir. Lu Sun, '' yazdığınızı en azından iki 
kere okuyun'' demişti. Peki en fazla kaç kere okuyalun? Lu Sun bu ko
nuda bir şey söylememiş, ama bana kalırsa önemli bir makaleyi on ke
reden de fazla okumakta, yayımlanmadan önce dikkatli bir şekilde 
gözden geçirmekle yarar vardır. Makaleler, girift ve kaı ıııaşık olan ve 
gereğince ifade edilebilmesi için tekrar tekrar incelenmesi gereken 
nesnel gerçekliğin bir yansımasıdır. Dolayısıyla ancak yazı ku
rallarından habersiz olan bir kişi bu konuda gevşek davranabilir. 

Altıncı Kural: ''Kendinizden başka kimsenin anlayamayacağı sı-• 
fallar ya da terimler uydurmayın." 

Biz. ''kimsenin anlayamayacağı'' bir yığın deyim ''uydurduk'' . • 
Bazen tek bir cümle kırk-elli kelimeyi bulmakta ve "kimsenin an-
layamayacağı sifatlar ya da terimler'' yığını haline gelmektedir. Bık
madan usanmadım Lu Sun'u örnek almamızı öğütleyenlerin birçoğu 
aslıı1da ona kulak asmayanların ta kendileridir! 

Broşürdeki son yazı, Çin Komünist Partisi Altıncı Merkez Ko-
• 

• 
9. Küıifiiçyııs'ıın Seçme Eserleı·i'nden. V. Kitap. «Kungyeh Çang» 
10. Han Yu (768-824), Tang Hanedanı döneminin ünlü bir Çin yauınydı. «Bilin1 Ada

mının Savuıuııası,. adlı denen1esinde. «Bir iş, üzerinde düşünülerek başanlır. üze
rinde düşünülmezse başanlamaz>•, diye yaaııışlı. 
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mitesi Altı11cı Ge11el Topla11tısıı1da okuı1a11 ve kabul edileı1 milli pro
paga11da tarzıı1111 11•1sıl geliştirileceği üzcri11e rapordaı1 alı11mıştır. 
l 938'dc yapılaı1 bu gc11cl topla11tıda. ''Marksizm'deı1 Çiı1'i11 belli özcl
likleri11deı1 kopuk bir şekilde söz etmek. soyut biı· Marksizındir. ha
vada kalaı1 bir Maı·ksizmdir." demiştik. Ya11i. Marksizın l1akkıı1d•ı cdi
le11 bütüı1 lx>ş lafl:.u·a k:.lfşı çıkm:.ılıyız. Çiıı'de yaşaya11 Koınüııistler 
Marksizmi Çiıı devı·imiııiıı gerçekleı·iııe bağlı c>laı·ak iııcelemelidirler. 

Raporda şöyle denil iyoı·du: 
Y:.ıl1aııcı h:.ısmakalıpçıl ık ortad:ııı kaldırılmalıdır: hoş ve soyut te

ı·:.ıııelere sc>ıı vcı·i Jıneli. dogm:ıtizm l>ir keııaı·a bırak ı lınalıdır. Buııl:u·ııı 
yet·iıı i. Çiıı lıalkıııııı çok sevdiği diı·i ve yaş:ıy:ııı Çiıı tarlı ve Çiıı rulıu 
:.ılmalıdır. Eııternasyoııalist tizü ın illi l>içiındeıı koparınak. aııcak cıı
tcnıasyo11:1li;ı:ıniıı c'siııdeıı li:.ıl>eri olm:.ıy:ıııl:ıı·ııı yapacağı l>ir iştir. Biz. 
taın ıcrsiııc. l>u ikisiıı.i sımsıkı hiı·lcş tiı·ıncliyiz. Bu koııuda saflarımızda 
ciddiyetle gidcrilınesi gerekeıı <>ııcınli lı:.ıt:.ıl:ıı· vaı·dır. 

Bu ı·:ıp<.>ı·cl:ı y:.ıl>aııc ı l>:ısıııa k :ıl ıpç ıl ığı ıı ort:ıdaıı kaldırılması is
ı eııın işı i .  oys:ı l>:.ızı yoldaşlar l>uııu lıftlfı piya,o;aya süııııcktedirler. Boş 
ve scıyut ıcr:ıııclcrc soıı verilıncsi isteııın işti. oys;ı l>azı yoldaşl:ır buıı
l:ıı·ı lıfılfı iıı:ıtla sürdünnektedir. Dc>gın:.ıtizıniıı l>ir keııara bır:.ıkılması is
ıeıım işti. oys:.ı l>:.ıi'. ı  ycıld;ışl:.ır <>ııu c;ıııl:ıııdırın:.ıya çalışmaktadır. Sözüıı 
kıs:ısı. Altı ııcı Gcııcl Tc>plaııt ıd:ı k:ıl>ul cdilcıı l>u rapor, saııki oııa bile 
l>i lc k:ırşı çık:ııı l>irçok kinıscııiıı l>iı· ku!:ı�ıııd:ııı giı·ıniş . tibür ku-• 
l:.ığı ııcl:ııı ç ıkın ışt ır . .  

Mcı·kcz Koın itcsi. l>;ısın:ık:ıl ıp P:u·ıi y:.ızıl:.lfıııı . dc>gınatizıni ve bcıı
zcı·leriııi dcı·lı:.ı l l>ir kcnar:ı :ıtınaııııı. ı  k:.ıı-:ıı·l:ıştıı·ın ış huluııuyor. Z.ıteıı 
bir de l>u ııcdcıı lc gcldiın ve uzuıı uz:ıdıy:ı kcıııuştum. Ycıldaşl:ırııı söy
lediklcı·iın i ycııidcıı düşüııcccklcıiııi ve ı:ılıli l  edeccklcriııi ve ayı·ıca 
lıcr ycıldaşııı d:ı kcııdi tizcl duruınuııu talılil edeccğiııi uın:u·ıın. Herkes 
kcııdiııi iyice iııcelcıncli ve :.ıç ıkl ığ:.ı k:.ıvuştuı·duğu ve geı·çckteıı üzc
riııdeıı aııısı l>ütüıı zaatl:.lfını y:ıkııı :u·kacla�larıyla ve çevresiııdeki yc>l
daşlaı·la bir kere d<ılıa koııuşınalıdu·. 
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YENAN S ANAT ve EDEBiYAT • 
FORUMUNDA KONUŞMALAR 

-Mcı_,:ı�; 1942 • 

AÇILIŞ KONUŞMASI 

2 Mcı\·ıs 1942 -

Yold:ışl:u·! Bug.üı1 hu l'<11·uına, l'ikir alışverişiııde buluı11nak ve saı1aı 
ve �delıiy:ıt :ıl:ıı1l:ırı11d;ıki ç:ılışı11alar ile geı1el olar;ık devriınci ç:ı lışm:ı 
arasıı1d;ıki i l işk iyi iı1celeınek içiı1 çağnl mış l1ulu11uyorsuı1uz. Am:ı
cıınız. devı·i111ci s:ıı1:11 ve edelıiy;ıtııı. doğru gelişıne yoluı1u izleınesiııi: 
milli düşın:111l;ıı·ıın ızıı1 ;ılı edilınesiııi ve milli  kurtuluş gt>ı·eviııiıı ba
şanlın:ısıı11 k<1l:ıyl:ışıı ı·:y:ık <>teki devriınci çalışn1al:ıra dalıa ı·azl:ı y:ır
dın1 eımesiııi s:ıp.l:ıın:ıkııı·. 

Çi11 l1:1lkıı1111 kurtuluşu uğru11d:\ki 'mücadeleınizde çeşitli cepl1eler 
v:ırdır: k:ılem ve sil:ıl1 ceJJl1eleı·i. y:ıi1i kültürel ve ':ıskeıi cepl1eleı· de 
huı1lar :ır:ısıııdadıı·. Düşın:ıı11 y�ıın1ek içiı1 öı1celikle silal1lı <1rd uy:ı da
yaı1mak l'.<>ruııdayıl'.. Aın:ı lıu <lrdu tek h:ışıı1a yeterli değildir: saı·
l:ırımızı hiı·lcşı innek ve düşmaııı yeıımck içiıı kesi11likle bir kültür or
dusuııa d:ı s;ıl1 ip <ılı11:ıl ıyız. 4 Mayıs H:u·ekcıi11deıı bu yaııa Çiıı'de 
böyle bir kültüı· <1rdusu şekilleı1ıneye haşladı .  B u  <1rdu Çiı1 de\•ı·imiııc 
y:ırd ımcı <>ldu: Çiı1'de eı11ııcry:ılisı saldırıya l1izınet edeı1 fecld;ıl ve 
koınpradc11· kült ürüı1 l1fıkimiyet alaıııııı gitgide daralttı ve hu küllürleriıı 
eıkisiııi 1.ayıll:ıı ıı.  Çiııli gericiler. yeııi kültüre karşı kcıymak içiıı şimdi 
aııcak "ııiıeliğiıı karşıs.ııa ııicclikle çıkabiliyorlar''. B:ışka bir deyişle. 
gericileriıı parası var ve doğru dürüst tek bir şey y�ırat:,ımadıkları 
halde. 11icclik l1akıınıııdaı1 ortaya pek çok şey çıkarıy<>rlar. 4 Mayıs 
Hareke1iııdeı1 bu yaııa. saııaı ve edebiyat. kültür ceplıesiııiıı öııemli  ve 
başarılı bir kcsimiı1i oluşturdu. On -yıllık iç savaş sırasıı1da devrimci 
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saı1at ve ,edebiyat lıareketi büyük bir gelişme gösterdi. Hem bu l1a
reket . l1eın de devriınci savaş ayı11 geı1el doğrultuda ilerlediler: ama bu 
iki k;ırdc� <lrdu. pratik çalışmalarıı1da birbirleri11e bağl<tı1mış de
ğillerdi: çüı1kü gericiler bu iki orduyu l1irbiriı1deı1 kopannıştı. J;ı
poı1y<ı'ya Karşı Direı1me Savaşı'ı1ın patlak veı ıııesiı1deıı bu yaı1a. 
Y e11aı1':1 ''e J:ıp<ıı1ya'ya k<trşı.  öteki üs l1Ölgelerimize gittikçe dal1a çok 
s;.ıyıd:ı devriınci y;.1:1.<ır ve saı1atç111111 gelmesi çok iyi bir şeydir. Am;ı • 
l1u <lı1l:trııı üs bölgeleriııe gelmekle buradaki l1alk kit leleriyle bü-
tü11üyle hütü11leşi\1erdikleri aı1lamı11a gelmez. Eğer devrimci ça-

-

lışm<ıınızı d<ıl1a i leri götüreceksek. bu ikisiı1iıı bütüııüyle bü-
tüı1leştirilmesi gerekmektedir. işte bugüı1kü toplaı11 1mız111 amacı: S<111at 
ve edebiyatıı1. devrimci m:ıkiı1e11in bütüı1üı1ü11 içiı1e ayrılmaz bir parça 
olıtr:ık yeı·leşmesi11i. halkı birleştirmek ve eğitmek. düşmaııa sal
dıı·ıııak. oııu y<ık etınek için güçlü bir silalı olardk işlemcsiııi ve halk111 
düşmaı1:1 karşr tek bir yürek. tek bir k:ıfa lıaliııde savaşmasına yar
dımcı olmasıı11 kesinlikle sağlamakt ır. Bu lıedefe ulaşmak için çt)
:t.ülmesi gcrekeıı soruııl:tr 11elerdir? Baı1a kalıı·sa huı1lar. ya1..arların ve 
s:ııı:ıtçıl:u·ııı s111 1 ı· t;ıvırları: d:tvrafiışları: okur. diııleyici ve seyircileri: 
ç<ılışm:ıl<ıı·ı ve i11celemeleriyle ilgili soruı1lardır. 

Sıı1 1 ı· ı:ıvı·ı meselesi. T:ıvrımız. proletaryaı1 111 ve kiı leleriı1 tavrıdır. 
Koın üııisı P:trtisi üyeleri içiı1 l1u. Parti tavrıııa. Parti rul1u11a ve Parti si
y:ısetiııe l1<ığlı kalınak demektir. Sa11at ve edebiyat _işçilerimiz ara
sıııd:ı. hu mescle11i11 kavraıımasında lı:lla yaııılgıya düşen ya da bu me
selede yeteriııce bcrr:tk bir l"ikrc kavuşmamış 01:111 var mıdır? Bence 
vardır. Y <lldaşlarıın ızııı hirç<ığu doğru tavırdaı1 sık sık ayrılmıştır. 

D:ıvı<ııı ış ıneselesi. Bir kimscııin ıavrıı1daı1. belli meselelere karşı 
belli d:ıvı·;.ıııışlar dılğar. Önıeğiıı. bir kilflsc11i11 t>vülmesi mi. yoksa teş
lıir edi im esi mi  gerekir'! Bu. bir d:ıvraııış meselesidir. lsteı1eıı dav
r:ıı1ış lı:ıı1gisidir'! Beı1ce her ikisi de. Burad;ı mesele. ele al ıı1aı1111 kim 
olctu�uduı·. Üç çeşit i11saı1 vardır: Düşmaı1ların1ız. birleşik cephedeki 
ınüttel"iklerim iz ve keı1di l1alkımız. H<ılkım ız. kitleler ve 011uı1 t�11-
cüsüdür. Bu üç çeşit i11sa11daı1 her biriııe karşı farklı bir davra11ış bc-
11imsemeliyiz. Düşm:ıı1larımız. ya11i Japoı1 emperyalizmi ve bütüıı 
diğer lı:ılk düşma11ıaı·ı söz koı1usu olduğunda. devrimci yazar ve s.1-
11aıç ılan11 görevi: Jap011 aleyhtan orduyu ve halkı. düşma111 alı etmede 
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tek bir yürek ve tek bir kafa hali11de kararlılıkla savaşmaları içiıı yü
reklendiııııek amac ıyla. düşma11ı11 ikiyüzlülüğüı1ü ve zulmüı1ü açığa 
ayııı zamanda oı1un yenilgisiı1i11 kaçıı1ılmaz olduğunu göstermektir. 
Birleşik cephedeki birbiriı1deıı farklı müttefiklerimize geliııce: dav
ra11ışımız. hem ittifak l1em eleştiri <llmalıdrr ve burada birhiriııden 
farklı türdeı1 ittifaklar ve eleştiriler söz koı1usudur. Oı1ları Japo11ya'ya 
karşı direnişleriııde destekler ve lıer türlü başarılanı1ı överiz. Ama Di
rcı1me Savaşı'ı1da faal olarak yer almadıkları takdirde. 011ları eleş
timıemiz gerekir. Eğer bir kimse Komüııist Partisiııe ve l1alka karşı 
çıkar ve gericilik yoluı1da ilerlemekte devam ederse. oııa kesinl ikle 
karşı çıkarız. Halk kitleleri11e. oııların güçlü çabal<rrıı1a ve mü
cadelelerine. oı1lanı1 ordusuna ve Partisi11e geliı1ce. buııları kesiı1l ikle 
övmeliyiz. Halkıı1 da ke11diı1e gt1re kusurları vardır. Hem köylüler. 
hem de şel1ir küçük burjvazisi geri likirlere sal1ip olduğu gibi. pro
letarya içinde de çokları küçük burjuva fikirleri taşırlar. Bu ı·ikirler oı1-
ları11 mücadeleleriı1i kösteklcye11 l1ircr yüktür. Büyük adımlarla iler
leyebilmeleri içi11 011ları cğitınede ve bu yükleri sırtlarıııd<ıı1 <ıtmaları. 
ke11di kusur ve l1atalarıyla mücadele etmeleri içiıı <lıılara yardımcı ol
mada sabır gösteı ıııeli ve uzuıı z:ım:ııı harcamalıyız. H<ılk kitleleri. mü
cadele içiııde keııdileriııi ycııideıı kalıba dökmüşlerdir ya da dök
mektedirler: san:tt ve edebiy:ıtımız da işte bu süreci dile getirmelidir. 
Halk kitleleri l1at:llarında ısrar etmedikleri sürece . biz de oııların olum
suz yanlan üzeriııde durm:ım<tl ı ve dolayısı)1la oıılarla al<ıy etmek. 
l1atta daha da kötüsü oıılara düşmaı1ca davraıımak gibi lı:ıt:ıl:ıra ka
pılmamalıyız. Yazılarımız: 011larıı1 birleşmelerine . i lerlemeleriııe. tek 
bir yürek ve tek bir kafa lıaliııde ileri atılmalar111a. geri olaııı atıp dev
rimci olaı11 geliştiııııeleriı1e yard ımcı olmalı. asla buıılarııı tersini yap
mamalıdır. 

Sanat ve edebiyat cscrlcrimiıiı1 kimi11 içi11 yaratıldığı meselesi: 
yani okur. diı1leyici ve seyirci meselesi. Bu mesele. Şeı1si-Gaı1su
Ni11gsia Sınır Bölgesi'ııde ve Kuzey ve Orta Çiı1'deki J:ıpo11ya'ya karşı 
üs bölgeleriılde. Guom iı1daı1g hölgeleriı1deı1 i"arklı olduğu gibi. Di
renme Savaşı öııcesinde Şaı1gl1ay'dakiı1de11 de farklıdır. Şaı1ghay dö-
11eminde. devrimci sa11at ve edebiyat eserleri11i11 başlıca okur. diı1leyici 
ve seyircisi esas olarak öğreı1cilerin, memurlanı1 ve tezgal1tarlınn bir 
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kesimiı1deı1 oluşuyordu. Dircıımc Savaş ı 'ıı ııı patlak vcrmesiııdcıı soııra 
G uom iı1daı1g bölgelerindeki okur. diıı ley ici ve seyirci biraz daha gc
ııişledi ama l1fılfı esas olar.ık ayı11 t ürde iı1saı1lardaıı oluşuyordu: çliııkü 
l1u lX>lgelerde lıükümeı. devrimci �ıııat ve edebiyat ı ıı işçilere, köy
lülere ve askerlere ul<ışm:ıs1111 eııgellemekıeydi. Bizim üs böl-• 
gelerimizde ise duı·um blitüııüyle f:ırklıdu·. Saııaı ve edebiyat escr-
leri11i11 burad:tki <>kur. di11leyici ve seyircileı:i işçiler. köylüler. askerler 
·ve devriınci kadr<>lardır. Üs bölgeleriın izdc öğreııciler de vardır. ama 
huııl<ır eski ıiı>te t>ğre11cilerdeı1 farkl ıdır: hunl:ır y:ı eski k:ıdrolardır ya 
da gelcce�i11 kadrolaııdu·. Her türdeı1 k:ıdro. ordudaki s.1v:ışçıl:ır, lab
rikalard:ıki işçiler. kt)ylerdeki köylü ler. okum:ı-y:ızma öğrenir öğ
re11mcz kit:ıp ve g:ıLele okumak: <>kum:ı-y:ızına bilmcyeı1leri11 terc il1i 
ise oyuı1lar ve opcr.ıl:ır seyretmek. ı·esiın ler ve tal1lolar göı ıııek, ş.ır
kılar söylemek ve ınü1.ik di11Jeınek. işte s:ıı1:11 ve edebiyat eser--
lcrimiziıı okurları. diıı leyici leı·i ve seyircileri buııl:ırdır. Yalı11zca kad-
rolan ele al:ı l ı ın.  Bunlar111 sayıca :ız <>ldukl:ırıı11 �ııımayıı1. 
Guomiııda11g l1Ölgeleı·iı1de yayı ın l:ııımış l1cı·lıaııgi bir kiıabııı okur
l:ırıııdaı1 çok d:ıl1a f:ıı.l:ıdırlar. O l1Ölgcleı·de l1ir kiı:ıp gcı1el liklc bir ba
sıında s:ıdece iki l1i11 l1:1ııa üç b:ısıında t<111lam <>l:ırak sadece allı bin 
:ıdet bası lu·: üs l1t>lgelcıi11deki k:ıdr<>lara gcl iı1ce. sadece Yeı1aı1'da 
kit:ıp <>kuy:ııı k:ıdı·<>l:ırı11 s:ıyısı oıı l1i ııiıı üzcı·iııdedir. üsıclik buııların 
Ç<>ğu u1.uıı ıecrül>elcı·de sı ııaıımış ve çelikleşmiş dcvıiıncilcrdir: iıl
keııiıı dtiı·ı l1ir y:ııı111d:111 gelınişlcı·d ir ve deilişik yerlerde çalışmaya gi
dccokleı·<lir. Bu yüzdcıı. hu k:ıdrol:ırııı ar:ısı ııd:ı cililim çal ışması yap
mak çok t>ııeınlidir. Saııat ve edcl1i y:ıı ışçileı·imiz hu durumu göz 
t>ııüııde huluııdur:u·:ık ortaya iyi bir ç:ıl ışına koyın:ı l ıdırl:ır. 

Saııaı ve cdel1iy:ıııınızııı <>kur. diııleyıci ve seyircileri. iŞçiJeı·deıı. 

kt>ylülcı·dcıı. askerlerdeıı ve <>ııl<ıı·ııı k:ıdı·<>l:u·ı ııd:ııı c>luşıuğuııa göre. 
<>ııl:ırı iyi aıı l:ıın:ık ve iyi ıaıııııı:ık soruııu çıknı:ıkt:ıd ı ı·. Oııl:ırı iyi aıı-
1;.ıın;.lk ·ve iyi ı:ıı ı ı ın;ık içiıı. P:ırti ve lıüküıııeı tırgliılcı·i içiııdeki. köy
lcı·dcki ve ı·;ıbrik:ıl:ıı·d:ıki. Sckiziııci Y<>I Oı·dusu'ııd:ıki ve Yeııi [)()r
düııcü Ordu'daki ı·:u·kl ı  iııs:ııı l:u·ı ve (>l:ıyl:ıı·ı iyi aııl:ım:ık ve iyi ıaııım:ık 
içiıı çok çalışın:ık i'.Oruııluluğu v:ırdır. Ya.1.:u·J:ırıın ız  ve saıı:ııçılarım ız 
s:ıııaı ve edel1iyaı ç:ıl ışma larıııı elbcııe yap:ıc:ıkl:ır<lu·: :ıın:ı 011 lanı1 asıl 
görevi. lıalkı iyi aııl:ıınak ve iyi ıa111ın:ıkıır. Yazarlaı·ım ızııı ve sa--
11atçılanmıt111 bu koııudaki tavırları şimdiye kadar ııasıl olmuştur'? 
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Beı1ce. 011l:.ır111 hilgi lcri ve aı1layışlan eksiktir ve ''yiğitl iği11i gös
terecek yer bul:ıınaya11 bir kal1ramaı1"a benzemektedirler. B ilgi ek
sikliği 11e demektir'? Halkı iyi ta1111namak demektir. Ya1.arlarıı1 ve sa-
11atç ıların, 11e :111l:tttıkları kişiler lı.1kkında. 11e de okurları. diı1leyicileri 
ve seyircileri l1:ik.kı11d:ı d<>�ru dürüst bir bilgileri vardır: l1atta 011l:trı hiç 
ıa11 ıınadıkl:ın st>yleı1ehilir. lşçileri. kt\ylüleri. askerleri l1iç ta-
11ım:ıdıkları gilıi. k:ıd ı·ol:ıı·ı d:ı iyi 1:111ıınıyorlar. Aı1l:1yış eksikliği ne de
mektir'! Dili aı1l:ımaın:ık. y:111 i .  ki1leleri11 ze11gi11 ve caı1lı diliı1e :işi11a 
olın:ımak den1ekıir. Y :11.arl:ı1·111 ve sanatçıları11 lıirçoğu. kitlelerdeı1 
kopuk oldukları ve ll<>Ş hiı· l1ay:ıt sürdükleri içi11 pek t:ıl>ii ki l1:tlRı11 di
li ı1e yah:ıııcıdır. Buııuıı içi11 de. s:ıdece eserlerini yavaıı hir dille yaz
makla k:ılmıyorl:ır. :ıy111 1.:ım:ıııda halkııı kul l:ıııdığı deyimlere ters ' 
düşeıı kendi ipe s:ıp:ı gelmeı. deyiınleriııi de uyduruyorlar. Birçok yol-
daş "kitlelere sesleııeıı üslu1>''1:111 söz etmeye bayıl ıyor. peki bu ger
çekte ııe demek ıiı·? Y:ız.1rlarıın ız111 ve saııatçı larımızı ıı duygu ve dü
şüııceleriıı iıı işçi. ktiylü ve asker kiıleleriııiıı duygu ve düşüı1celeriyle 
k:ıyııaştırıl m:ısı demektir. Bu k:ıyııaşmayı gerçckleşıirehil ınek içiıı y:ı
zarlar ve edel1iy:ııçıl:.ır kiı lııleriıı dili ııi ciddiyet le öğreıımek zo
rundadırl:ır. Kiıleleriıı dil iııi hile büyük t>lçüde :1111:.ışılmaz hulursaııız. 
saııat ve cdebiy:.ıı :ıl:ııııııda y:ırat ıcıl ıktan nasıl söz edebilirsiııiz'! ''Yi
ğit liğiııi gt)sterecek yer l1ul:ım:ıy:tı1 bir kal1ramaı1'' dediğimiz 7,;1m:ıı1. 
siziıı o yüce gerçekleı· yığ11111117.a kiıleleri ıı değer vcı ıııemesiııi kas
ıediy<>ruz. S iz kit leler öııüııdc ııc - k:ıdar çok kıdemlilik tasl:ırsaııız ve 
ııe kadar çok "k:1l1r:ım:ıı1 l ık'' s:ıı:ırsaı1ız. hu saçm:ılık ları kit lelere yut
tuııııak içiıı 11� k:ıd:ır çok u�raşırs:ıııız. kitleleriıı huıılan k:ıbul etmesi 
de o kad:tr uz:ik. lıiı· <>l:ısllık <>l:ıcaktır. Eğer kitlelerin sizi aı1l:.ım:ıs1111 is
tiyors:ınız. eğer kitlelerle biıtüııleşmek isı iyorsaııız. u1:u11 ve halla acı l ı  
bir çelikleşme süı·eciııdeıı geçıneye karar veııııek Z<>ruı1d:.ıs111ız. Bu
rad:ı. kcı1di ıccıiilıcıni.  kcııdi duygul:ırımı11 nasıl dcğiştiğiı1i size aı1-
l:.1t:tl1ilirim. H:.ıy:ııa hiı· tiğı·cı1ci ol:ır.ık atıldım ve okuld:ı t>ğrcııci alış
kanlik.l:ırı ediı1dim: <> 1:aınaı1lar elle en ufak bir iş görmekten . ön1eğiı1 
sırtl:.trıı1da ya d:.ı elleriı1de l1erl1aı1g i bir şey ıaşımaktaı1 aciz olaıı öğ
reı1ci :ırkadaşlarımıı1 öı1üı1de keııdi eşyalarımı taşımayı bile 011ur kırıcı 
bir iş olarak gtirüyordum. O 1.:ıınaı1lar dünyad:ıki temiz iı1saı1larlı1 sa
dece aydıı1lar olduğu11u. buı1a karşılık işçilerle köyl üleri11 aydınlar.ı kı
yasla pis oldukları111 saı1ıyordum. Başka bir aydın ı11 elbisesi11i giy-
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mekte bir sakıı1ca gönnezdim: çüı1kü o e llıise11iı1 temiz olduğu11a i11a-
11ırdıın . Oysa lıir işçi11i11 ya da köylüı1üı1 elbisesi11i giyemezdim: çüı1kü 
<>11uı1 pis olduğuı1u saı1ırdım. Ama devrimci <>lup da işçilerle. köy
lülerle ve devrimci ordu11un askerleriyle birlikte yaŞ<ımaya başladıktaı:ı 
sonı·a.  z:ıın:ıııla 011l:ırı iyice ıa11ıdım . 011lar da zamanla bc11i iyi ıa
ıı ıdıl :u·. işte buı·juv:ı <>kull:ırıı1da baıı:ı :ışılaıımış <>laı1 burjuva ve küçük 
huı·juva duygul:ınııı aııc:lk o zam:ııı kt)küııdcıı dcğişt irchildim. Kcıı
dileriııi Yt:•ıideıı şekilleııdiı ıııemiş <>1:111 aydıı1larıı1 işçilerle ve köy
lülerle k:ıı-şıl:ıştırıldığ ıııda temiz olmadıklarıııı. soıı ı:ılı lilde de işçilerle 
kt)yl üleriıı eıı temiz i11�11l:ır olduklarıııı. lı:ııta elleri çamura. ay:tkl:ırı 
iııek pisli�iııe bul:111mış bile <>lsa oıılarııı. aslıııd:ı burjuva ve küçük 
lıuı:juva :ıydııı larıı1daı1 çok dalıa temiz oldukl:ınııı aııladım. Duy
gul:ırd:ı meydaııa geleıı değişikl ikıeıı. hir sııııı·ıa11 öbürüııe geçmekıeıı 
k:ısıedileıı lıudur. Aydııı çevrelerdeı1 geleıı ya7.:trlanmız ve sa
ıı:ıtç ıl:ınmız escrleri11iı1 kitleler ı:ırafıııdaıı kahul göı ıııesiııi istiyorlarsa . • 
duygu ve <lüşüııceleriııi geliştirmek ve yeııideıı şekilleııdiı ıııek zo-
ruııd:ıdırl:ır. Böyle bir değişim. böyle bir yeııideıı şekil leııme olm:ıdaıı 
<>ı·ı:ıya iyi lıiı· şey koy:ıınaz ve kitlelerce y:ıdırgaııırlar. 

Soıı mesele. iııccleme koııusudur: buııuııla. M:ırksizm-Leııiııizmiıı 
ve toplumuıı iııcelcıımesiııi k:ıstcdiyorum. Keııdiııi devrimci bir M:ırk
sist y:ız:ır s:ıy:ııı lıerkes. özellikle K<>müııist P:ırtisi üyesi olan lıerlıaııgi 
bir y:ızar. M:ırksizm-Lcııiııizmi bil mek zoruııd:ıdır. Ne v:ır ki. bugüıı 
M:ırksizın iıı temel kavramlarıııd:ııı l1:ıbcrsi1. <>l:ııı b:ızı yoldaşlar v:ır. 
Önıeğiıı. li il i11ci11 varlık ıardl'ı ııdaıı bclirleıımesi. duygu ve dü
şüı1celeriın iziı1 sııııf mücadelesiı1i11 ve milli  ınücadeleı1iı1 11esı1el ger
çekleri ı:ır:ıı·ııı<laıı lıclirleıımcsi. temel bir Marksist kavrJmdır. Oysı 
y<>ld;ışl:ırı ın ıi'.d:ııı bazıları bu gerçeği ıepctakl:tk ediyor ve her şeyiıı 
''sevgi"deıı b:ışl:ım:ısı gerekliğiııi ileri sürüy<ırl:ır. Sevgiye geliııce. sı-
11 1 1·1 1  lıiı· t<>ııtuında :ıııe:ık sınıfs:ıl bir sevgi ol:ılıi l ir: :ıma bu yoldaşl:ır sı-
11ı ll;\1·üslü bir scvgiı1iı1. soyut scvgiııiıı ve lıatıa soyut özgürlüıtüıı. 
s<ıyuı gerçeğiıı. soyut �nsaıı doğasıııın vb. pcşiııde koşuyorlar. Bu d:ı 
oıılarııı lıur.iuv:ızideıı deriıı bir şekilde etkilcııdikleriııi gösteriyor. Bu 
y<>ldaşlar keııdileriııi bu cıkilcı1mede11· büıüııüyle kurtarmalı ve 1al
çakg4>ııüllülükle Marksizm-Leı1i11izmi iııcelcmelidirler. Yazarlarııı ve 
saı1aıç ıları11 saı1aı ve edebiyat eserleri11i iııcelcmeleri doğrudur. ama 
Marksizm-Leııiııizm bilimi, bütüıı devrimciler tarafıııdan in-

78 



celeı1melidir; yazarlar ve saı1atç ılar buı1un dışıı1da kalamazlar. Ya
zarlar ve saı1atçı lar. t<lpluın u .. yaı1i toplumdaki çeşitli  sı11ıfları. bu sı
ı1ınarı11 karşılıklı ilişkileri11i ve durumlarıı1ı. bu sıı1ıll:ırıı1 maddi ve ma
ı1evi yapı larıı1ı i11celemclidirler. Aı1cak bütüı1 buııları açıkça 
kavrad ıkta11 soı1rad ır ki. içeriği ze11gi11 ve yöı1ü do�ru llir saı1at ve ede
biyata kavuşabi liriz. Bugü11 bu meseleleı·i sadece biı· başl:ı11gıç olarak 
ort:ıya :ıt ıyorum : gerek \)u11laı·. gerekse buı1l:ırl:ı ilgili titeki meseleler 
üzeri11de l1epiniziı1 gtiı·üşlcı·i11izi l1Cli rteceği11izi um:ıı·ı ın. 

KAPANIŞ KONUŞ MAS I  

23 Mcı,·ı.ç 1942 -

Yoldaşlar! Foruınumuz bu ay içiı1de üç kere topl:ıı1d ı .  Gerçeğe var
mak içi11 y:ıptığımız c:ıııl ı  tart ışmalarckı Parti üyesi <>lan ve olm:ıyaı1 
pek çok yoldaş söz :ıldı.  mese leleri :ıçıklığa kavuşt urdu ve dal1a somut 
I1alc getirdi. Bütü11 s:1 11at ve edebiyat l1areketi11i11 ()u11daıı büyük ölçüde 
yararlaıı:ıc:ığıı1a iı1:111ıyorum. 

Bir soru11u t:ırtışırkeıı işe t:ıı11ınlardaı1 değil. gcrçeklerdeı1 baş
lamalıyız. Eğer tiı1ce kit:ıpl:u·,ı:ııı saı1at ve edebiyat taıııınlaı·ı l)ulup çı
karır. 011d:ı11 S<>ıır:ı l1ugüııkü s:ınat ve edebiy:ıt hareketi 11e ı·ehbcrlik 
eden ilkeleı·i sapt:ıınak içi11 bu t:111ımları kul laııır ve bur:ılarda bugüıı 
ortaya çıkaıı ı·:rrklı  düşüı1ce ve çatışmal:ır üzeriı1de bir y:ırgıya va
rırsak. yaıı lış biı· yt>ı1tem kullaı1m ış oluruz. Biz M:u·ksistiz ve Mark
sizm bize. bir s<>ruı1u ele :ı lırkeıı soyut ta11ımlardaıı değil .  11esı1cl ol
gulardaı1 lıarekct etmemiz geı·cktiğiııi ve bize yol gt)stereıı ilkelerimizi. 
siyasetlcrimi1.i ve tiı1 lemlerimizi hu olgulanıı t:ılıl iliııdeıı çık:ıı·ııı:ımız 
gerektiğiııi t)ğretir. S:ıııat ve edebiyat ç:ıl ışmaları koı1usuı1d:tki şimdiki 
larltşmıımtzda da ayı1t şeyi yapmalıyız. 

Bugüııkü olgular ııelerdir'! Buıılar. Çiı1'iıı b_cş yıldır yürüttüğü Ja
poı1ya'ya Karşı Dire11me Sav:ışı: dünya çapıı1daki :111ti-ı·aşist savaş: 
Çi11'dcki büyük topr:ık ağası sııııfıyla büyük burjuvazi11i11 Dire11me Sa
vaşı 'ı1daki yalpalam:ıları ve bu iki sı11ıfı11 halka k.1fşı uyguladığı amaıı
sız baskı siyaseti: 4 .Mayıs Harckctiııden bu yaııa saı1at ve edebiyat ala
ı1ıı1da görüle11 devrimci . hareket: bu hareketi11 soı1 yiııııi üç yıl içiııde 
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devrime yaptığı büyük katkılar ve l1areke1iı1 birçok eksiği: Sekiziı1ci 
Yol Orduşu'ı1un ve Yeoi Dördüncü Ordu'nun Japonya'ya karşı de
mokralik üs bölgeleri; çok sayıda yazar ve sanatçının bu ordularla ve 
bu bölgelerdeki işçi ve köylülerle bütüı1leşmesi; üs bölgelerindeki 
yazar ve saı1atçılarla Guomiı1dang bölgelerindeki yazar ve sanatçılar 
arasındaki gerek çevre. gerek görev bakımından f;ırklılık ile Yenan'da 
ve Japonya'ya karşı öteki üs bölgelerinde saQat ve edebiyat alanında 
ortaya çıkan tartışmalı koı1ulardır. Somuı, inkar edilmez olgular işte 
buı1lardır. Sorunları bu olgulanı1 ışığında ele almalıyız. 

Öyleyse soruı1un can alıcı 11oktası nedir? Kanımca soruı1un can 
alıcı ııoktası. esası olarak kit leler için çalışma ve kitleler içiıı nasıl ça
lışılacağı sorunudur. Bu iki sorun çözülmediği ya da doğru olarak çö
zülmediği sürece. yazar ve sanatçılanmız çevrelerine ve görevlerine • 
tam olarak uyamayacaklar ve hem içten hem de dıştan bir sürü güç-
lükle karşı karşıya kalacaklardır. Ben son olarak bu iki sorun üzerinde 
duracağım ve bunlarla ilgili başka bazı sorunlara da değineceğim. 

1 

Biriı1ci sorun şudur: Kimin içiı1 sanat ve edebiyat? 
Bu soruı1 Marksistler tarafından ve özellikle Leniı1 tara(111daı1 çok 

önceden çözülmüştü. Lettiı1 daha 1905 yılında saııaı ve edebiyatımızın 
"milyonlarca ve on milyonlarca emekçiye .... hizmet eımesi'' ı ge
rektiğini öı1emle belirtiyordu. Japonya'ya karşı üs bölgeleriııde sanat 
ve edebiyat çalışmaları yapan yoldaşlar. bu sorunun çözülmüş ol-

1.  Bkz. V. 1 .  Leıtiıı. «Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı». Bu eserde Lenin pn)leter ede-
biyatının özelliklerini şöyle açıklar. 
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Bu, özgür bir edebiyat olacaktır. çünkü onun sallanna daha da yeni güçler getirecek 
olan şey. açgözlülük ve ntevki düşkünlüğü değil. sosyaliznı düşüncesi ve emekçi 
halka duyulan sevgidir. Özgür bir edebiyat olacaktır, çünkü sentiııııiş bir ha
nıntefendiye. sefili bir yozlaşma içine düşnıüş bıkkın «bir avuç azınlığa>• değil. ül
kenin gözbebeği. gücü ve geleceği olan ntilyonlan:a ve on milyoıılan:a entekçi halkıı 
himtet edecektir. Özgür bir edebiyat olacaktır. çünkü insanlığın devrimci dü
şüncesiniıı son sözünü sosyalist proletaryaı;ıın tecrübesi ve canlı eseriyle zen
ginleştirilecek. geçmişin tecrübesiyle (bilinısel sosyaliznı. sosyalizmin ilkel ütopyacı 
biçintlerinden başlayıırak gelişmesinin tanınntlanması) zanıanımızın tecrübesi (işçi 
yoldaşlann şimdik.i nıücadelesi) arasında kalıcı bir karşılıklı ilişki 'yaratacaktır. 
(Biitıin Eserleri. Lıg. bas. Moskovn. 1962. Cilt X. s. 48-49.) 



duğuı1u ve artık bu koı1uda başka tartışmaya gerek olmadığını sa-
11abilirler. Ama aslıı1da durum böyle değildir. Yoldaşların birçoğu bu 
koı1uda berrak bir çözüme ulaşmış değildirler. Bunun sonucu olarak 
da. bu yoldaşlarıı1 sanat ve edebiyat için yol gösterici ilkeler hak
kındaki fikirleri. eserleri, eylemleri ve görüşleri kitlelerin ve pratik 
mücadelenin ihtiyaçlarındaı1 kaçınılmaz olarak şu ya da bu ölçüde 
farklıdır. Kuşkusuz. Komüı1ist Partisi, Sekizinci Yol Ordusu' ve Yeni 
Dördüı1cü Ordu ile aynı safta büyük kurtuluş mücadelesine katılmış 
kültürle uğraşa11 birçok insaı1. birçok yazar, sanatçı ve öteki sanat ve 
edebiyat işçisi arasıı1da bizimle sadece geçici bir süre için beraber bu
lu11an birkaç mevki düşkünü bulunabilir; ama ezici çoğunluk ortak 
dava uğruı1da büY.ük bir şevkle çalışmaktadır. Bu yoldaşlara da
yaı1dığımız içi11 edebiyat, tiyatro, müzik ve güzel sanatlarda büyük ba
şarılar elde ettik. Bu yazarlanı1 ve sanatçıların birçQğu çalışmasına Di
re11me Savaşı'ı11n patlak veııııesinden sonra başladı: biıçoğu da 
savaştan önce devrimci çalışmada bulunmuş, türlü güçlüklere göğüs 
germiş. �aaliyetleri ve eserleriyle geniş haUc kitlelerini etkilemişti. Öy
leyse. bu yoldaşlar arasıı1da bile sanat ve edebiyatı11 kimin için olduğu 
sorunu11da berrak bir çözüme ulaşmamış bazı kimseler olduğunu niçin 
söylüyoruz? Hala devrimci sanat ve edebiyatın halk kitleleri için ol
mayıp. sömürücüler ve zalimler için olduğunu savunan kimselerin bu
lunması akla sığar mı? 

Kuşkusuz. sömürücüler ve zalimler için yapılaı1 sanat ve edebiyat • 
da vardır. Toprak ağası sı11ıfı içi11 yapılan sanat ve edebiyat, feodal 
sanat ve edebiyattır. Çiı1'in feodal çağında hiikim sıı1ıfın sanat ve ede
biyatı böyleydi . Bu saı1at . ve edebiyat ın Çin'de bugün bile oldukça 
öı1emli etkisi vardır. Burjuvazi içiı1 yapılan saı1at ve edebiyat, burjuva 
saı1at ve edebiyatıdır. L·u Sun'un eleştirdiği Liaı1g Şil1-çiu2 gibi kim-· 
seter, saı1aı ve edebiya1111 sınınarüstü olduğundaı1 söz ederler: ama as
lıı1da bu gibiler burjuva saı1at ve edebiyat1111 savuı1ur, proleter sanat ve 
debiyatıı1a karşı çıkarlar. Bunlardan başka. emperyalistlerin hiz-

2. Karşıdevrinıci Nasyt)n,ıJ Sosyalist Parti'nin bir üye�i olan Liang Şihciu uzı•n bir süre 
sanal "e edebiyat alaııınJa gcricı Amerikan burjuva likirlerini yaydı, inatla devnme 
karşı çıktı ve devrimci saııat ve edebiyata küfretti. ' 
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meti11de olaı1 saı1:.ıt ve edebiy:ıt (ön1cği11 Çu Zoceı1. Çang Zu-pi11g3 ve 
beı1zcrleriı1iı1 cserleı·i) d:ı v:ırd ı ı·. Biz buı1:1. l1:1iı1leri11 saı1at ve edebiyatı 
diyoruz. B ize giiı·c. s:ıı1:1t ve edel1iy:ıt. yukarda saydığımız gruplarıı1 
herh:111gi l1iri içi11 deği l. l1:1lk içiı1dir. Bugüı1kü :ışam:.ıda -Çiı1'iı1 ye11i 
kültürü11üı1. pı·<) let;u·y;ı i)11<lcı·liğ iı1dcki l1:ılk kitleleı·i11i11 :1 11ti
cmpcry:ılisı. :111t i- ı·c<xl:ıl kültürü <)ldu�uı1u stlyledik. Bugü11. gerçekte11 
kitlcleri11 ()1;111 l ıcı·l1:111gi l)ir �ey. z<lruı1lu olar:.tk pı·cılet:.ıry:.ı öı1derliği ı1de 
olılı:ı l ı cl ı ı·. Buı:juv;ıziııi11 ii11deı·liği ı1de <llaı1 biı· şey. :ısla kitlelcri11 ola
maz. Bu silyledikleriıniı ell1cıte yeı1i kültürü11 l1ir Jlarcası <>1:111 yeııi 
saı1aı ve edel1iy:ıı içiıı <le geçerlidir. Çiı1'de ve yab:ıı1cı ülkelerde saı1at 
ve edel)iy:ıt ;ılaı1111d:ı eski ç:ığl:.ırda11 kalaı1 ze11gi11 miras..1 ve güi'.el ge
lcı1eklerc s:ıl1ip çı km:ıl ıy11.: :.ıma geı1e de amac ım ız. lıalk kitlclcriııe 
hizmet etmek olın;ıl ıdır. Biı .. geçmişiıı saı1at ve edebiyat biçimleriııden 
yararl:ı11n1:1yı d:ı rcddetıl1iyoruz: :ıma l)iziın elimizde yeııide11 yoğrulaıı 
ve ye11i bir öz k:ızaıı:ıı1 l1u eski biçimler de l1alk:.1 l1izmct edcı1 devrimci 
bir şey l1aliııe gel i ı·ter. 

Peki iiyleyse . lıalk kiıJeleri kiınleı·dir"? Halkııı e11 geı1iş kesimleri. 
t<ıplaın 11 ül"usuı11uı.uıı yü1.de 9()'111d:ı ı1 ı·:.ızl:ıs111 1 meyd:111a getireıı işçiler. 
k<lylüleı·. :ıskerler ve �el1ir küçük lıur_juv:ıi'.isidir. Dolayısıyla. saı1:ıt ve 
cdehi y;ıt ı ını1. ii11celiklc işçiler. y;111i devrime ö11deı·lik cdcı1 sııııf içiı1-
dir. lk iı1ci <ll:ıı-:.ık. k<lylülcr. y:ıııi devrimdeki eı1 k;ıl:ıh:ı l ık. eı1 sağl:.ım 
müıtcl.ikleriın iı. i�·iı1<lir. Üç üııcü olaı-ak. silal1 l ı  işçi ve kt>ylüler. yaı1i 
devı·imci s:ıv:ı�ı 11 ıcılı<·I gücüııü cılu�tuı·:ı11 Sekizi ı1ci Yol Oı·dusu'. Y eııi 
Diirdüı1cü Ordu \'C iitcki sil: ıl ı l ı  l1;ılk biı·lik leı·i içiı1dir. Dt>ı·d üı1cü cıl;ır:ık 
d:ı . devı·i111cle ınüııeı·ikleı·iıniz <ıl:ıı1 ve l)iziın lc Ui'.Ull süı-cli işbirliği y:ı
p:ıl)ilccek durumd:ı l)u lu ı1:111 �el1 ir küçük l)ur.iuv:ızisi11iıı eınekçi kit
leleri ve küçük l)uı·juv:ı ;ıydıııl ;ırı içiııdir. B u  dört tür iııs:ııı. Çiıı mil
leıiııi ıı ezici ç<ı�uıı l u�uıı u .  lı:ılk111 e11-gcı1i� kitlelcıi ııi meyd:111:1 geıiriı·. 

Si.\lli.\l ve cllchiy;\\nll ti' .. yu\i.�\rd�ı s:.ıydığımız bu dört tür iı1saı1 içiı1 
olm;ılıd ır. Oı1lar:ı l1iı.mcı etınl!k içi11 küçük hurjuvaı.i11i11 sıı1 1f  ıavrı111 
değil. prcıleı:u·y�111111 s111 1 ı· ı:ıvr1111 hcıı i n1semeliyiz. Bugüı1 hiruyci. 
küçük bur.iuv:ı ı:ıvı·ıı1a sıkı sıkıya s:ırı l:.ıı1 yaz:ırlar devrimci işçi. köylü 
ve askeı· kit leleriııe gerçekteıı lıizmet edemezler. Bu ya1 .. 1rl:ır111 ilg ileri 

3. Çu :IA•-cen ve Çaııg :l..u-l>ıııg. J:ıptmlann 1937'de Pekin'i ve Şanghay'ı işgal •-ı 
nıclcriıı<len •oııra Japoıı 'alJı rgaııl.ınııa ıeslinı oldular. 
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esas olar<ık bir avuç küçük bur.iuva aydı111 üzeriııde toplaı1mıştıı·. Y <>l
d:ışl<trıınızdaı1 bazılarıı1111 ''kimiı1 içiı1'' soru11uı1u doğru ol<ırak çö
zcınc111elcriııiı1 <ısıl ııedcııi buduı·. Buııu söylerkcıı. te<>riyi k<ıs
tct111iy<>ı·um. S<ıllanmızd.1 l1iç kimse. teoride Y'1 da laft;ı. işçi. kt>ylü ve 
;ıskcr kitlcleı·iııi küçük burjuva aydıııl:ırıııdaı1 daha öııeınsiz göı·müy<>ı·. 
Bcıı 11uı·;ıd:ı prJtikteıı. ey lcındeı1 st)z ed iy<>ı·um. Ac:ıba 11u y<>ld;ışl:ır. 
pr;ıt iktc ve eylemde . küçük lıu�juva :ıydıı1l;ırını işçilcrdeıı . kt>ylülcrdeıı 
ve ;ıskeı·Icrdcı1 dal1<1 ö11cmli gt>rmüyorl;ır mı'! Bcı1cc görüy<>ı·J;ıı·. Bir
ı;<>k yold:ış. küçük burjuva ;1ydıı1ları111 i11cclcıneklc ve <>11l:ırıı1 rul1 l1a
li11i tal1lil etıncklc uğraşıyor: bu yold<ışlar işçi. köylü ve :ısker kit
leleriı1e yakıı1l:ışmad<ı. kitleleı·i11 pr;ıtik mücadeleleıiııe . k:ıtılm:ıda. 
kit leleri lıct imleme ve c!litınede :ıydıııları keı1dileriııe katılın:ıya sevk 
edecekleri yerde. çıılışın:ıl:ırı ııı bu 'aydıı1lıırı betimleme. <>111:11·111 . ek
sikliklcıiııi lı<ıklı  gösterıne y:ı da savuı1ına üzeriııde yoğuıılaştırıyı>ı·l:ır. 
Küçük burjuvazideı1 geldikleri ve keı1dileıi de lıirer aydııı <>ldukları 
içiıı . lıirçok yoldaş sadece aydıı1lar aras111dan arkadaş seçiyor ve ç:ı
I ışın:ıları111 011ları iııcelemc ve betimleme üzcıi11de yoğuı1l:ıştırıy<>r. 
Bt>ylc iı1cclcmc ve lıctim lcmcJcr. aı1cak prolctcı· t<ıvrıııdaıı y<>l:ı çı
kılar;ık yapıl ıı-s:ı doğru olur. Aı1cak 011ları11 yaptığı ya d:ı t<ım <>l<ırak • 
yaptığı bu değildir. Küçük lıurjuva tavrı t<ıkıı1ıyorlar ve lıirçok s:ııı:ıt ve 
cpelıiy:ıı cscı·iııde görülebileceği gibi. ortııya küçük burjuv:ızi11iıı kcı1di 
kcııdiııi i l":ıdcsi ol:ııı eserler çık:ınyorlar. Bu yoldaşlar. kü�·ük lıu�juv:ı 
kt>kcııli :ıyd ııılaı·a k:ıı·şı Ç<>ğu zaınaıı içtcı1 bir yak ıı1lık göstcı·iyor ve 
buııu <>ııl:ırııı kusurl<ırıııı l1oş �ö1111cye �ıatta övmeye k:ıd:ır v;u·
dıı·ı y<ırl<ır. Buııa karşıl ık. bu yoldaşl:ır işçi.  köylü ve :ısker kitlclcı·iylc 
cııdeı· olar.ık huğ kuı·uyoı·. oııl;ın <111 l<ımıy<>r ve iııccleı1ıi)!Or. <>ııl:ır :ıı·a
sı ı1d:ıı1 y:ıkıı1 arkad:ışl:ıı· cdiıınıi yor ve oıılan lıctimlcmcdc b:ış:ırı gös
fcrıııi y<ırl;tr. Oııları :ıııl<ıtırkcıı y:ıptıkları betiınlemclcı·dc. giysilcı· 
c111ekçi l1:1lkııı giydiği giysileri. :ım:ı yüzlcı· küçük burjuva :ıydıı1larının 
)'Üi'.leri oluyor. B<ti'.ı duı·uıı1l:trd:ı işçilere. kt>ylülerc. askerlcı·c ve on
larıı1 b:ığrıııdaı1 ç ık;ıı1 k:ıdrolara y<ıkıı1lık duyuyorlar: <tm<ı 011ları sev
n1cdiklcri 1.amaı1lar ve bcğeıımcd ikleıi durumlar da oluyor. Oııl<ıı·ııı 
duyguları111. tavırlarıı11 ve doğuş haliı1deki sa11at ve edebiyatları111 
(duvar gazeteleri. duvar resimleri, l1alk türküleri. halk masalları vb.) 
sevmiyorlar. Zaınaı1 zamaı1 buı1lardaı1 l1oşlanıyorlar. ama bu durum bir 
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yeııiliğiıı. keııdi eseı·leriııi süslc:ıecek l1ir şeyiıı. h:ııı:ı. h:11.ı geı·i (1ze!
likleıiıı pcşiııtle k<ışıukl:trı 1.am,111 st)7. koııusu <>luytıı·. Anı:ı ço�u 
z:ım:ııı d:ı bu s:ıııaı ve edel1iyaıı :ıç ıkça küçümsüyor. küçük hurjuv:ı ay
dı ıı l:_ırııı:ı ve lı:ıııa hur.iuvaziye :ıiı tıl:ııı şeylere lı:ıyr:.ııılık duyuyorlar. 
Bu ycıld:.ış l:ıı· hir yaııl:trıyl:ı lıfılfı hurjuva :ıydııı l:ırııı:ı l1:ığl ıdı ı·l:ır: d:ılıa 
iııcc l1iı· deyişle. l1u ycıld:ışl:.ırııı rulılarıııııı cfcriıı liklcriıı(lc lıiılii küçük 
lıuı·juv:ı :ıydıııl:ırıııııı kı·:ı l l ığı  lıüküın sürıııcktediı·. Dcıııek ki. l1u yol 
d:ışl:u· "kiıniıı içiıı'' sc>ruııuııu lıcııüz çt\1.ııı üş y:ı <l:ı :ıçı k�·:ı çtii'ınüş de
ğil ler. Bu. s:ıdecc Yeıı:ııı':ı yeııi geleııler içiıı geçeı·l i deği ldiı·: ceplıede 
l1u luııınuş ve üs bi>lgelerimii'.de. Sekiziııci Y<ıl Ordusu'ııd:ı ve Yeııi 
Dtiı·düııcü Ordu'da yı l l :ıı·ca çal ışmış yold:ışl:ır :ır.ısıııd:ı l1ile l1u scıruııu 
l1üıüııüyle çt>zmeıniş pek ç<>k kinısc v:u·dı ı·. Buııuıı ı:ım :ııı l:ımıyla çö-• 
zülmesi içiıı uzuıı bir süre. eı1 azıııdaıı seki1. oıı yıl  gereklidir. Ama ııe 
k:ıd:.tr uzun :t.:ımaıı :ı l ırsa alsııı bu scııuııu çtizınel i. lıem de t:ıın aıı
l:ımı yl:ı ve eıı açık bir şekilde çtlzmeliyiz. S:.111:11 ve edel1iyat iş
çi leriyı ii'. l1u gtiı·evi yeriııe getirıneli  ve ı:ıvırl:ırıııı değişıinnelidirler: 
:.ıdıın aclı ııı işçileriıı, köylüleriıı ve askerleriıı s:ıı·ı ıı:ı. prcıleı:ıry:ıııııı sa-• 
ı·ı ııa geçıneli ve l1uııu oııl:u·ı ıı :trasıııa gi<ferck. ıır:ıı ik ıııüc:ıdelcleriıı 
ı:ıın oı·ı:ısı ıı:ı :ı ı ı  l:ır:ık. Marksizmi \'e l<>pluınu iııceleycrek y:ıp
m:ılı<lıı·l:ır. Geı·çekıcıı işçi lere. kt>ylüleı·e ,,e :ıskeı·lere lıii'.meı edeıı bir • 
s:ııı:ıl ve cdclıiy:ıı:ı. gerçekleıı pr<ıleıeı· lıiı· saıı:ıı ve edcbiy:ıı:ı :ıııcak 
höylc s:.ılıip ol:ılıil iı·i1 .. 

Bu ''kiııı iıı içi ıı'' soruııu ıemel hir s<ıruııduı·. l1iı· ilke s<ıruııudur. 
Ge�·ın işıc h:ıı.ı y<ıld:ışlar :tr:ısıııd:ı orı:ıya ç ık:ııı uyuşm:ızl ıklar. aıı
l:ışın:ıı.l ıklrır. zııl ı kl:ır ve ayrılıkl:ıı·. hu ıeınel i lke s<ıruııu üzeriııde 
değil. ikiııci dcı·eccde scıruııl:tr üzeriııde ve lı:ıııa ilkeleı·le lıiçhir ilgisi 
l1uluıım:ıyaiı s<ıı·uııl:ır üzeı·inde olınuşıur. Buııuııl:ı l1irl ikıe. hu ilke me
selesiııdc. ı:u·ıı ş:ııı iki ıaraı· arasıııda lıemeıı lıeıncıı lıiçl1ir gtirüş ayrıl ığı 
<>lın:ımı� ve ı:ır:ıll:tr :ı�ağı yukarı ı:ım lıiı· -:ııı l:ışın:ı içiııde gö
rülınüşleı·dir. Her iki t:tr:ıı· da. işçilere. ktiylüleı·e ve askcı·lerc hclli  öl
çüde ıepcdeıı h:ıkma ve keııdini kiılelerdeıı kopann:ı eğilimi içcr
siııdcdir. ''Bell i ·  tllçüdc'' diyorum. ç üııkü geııcl l ikle bu. yc>ld:ışl:ınıı 
işçilere. köylülere ve askerlere tepcdeıı h:ıkm:ıları ya da keııd ilcriııi 
kitlclerdeıı kopann:ıları. Guomiııdang'ııı bu kiılcler krtrşısıııdaki tav
rıııa benzemez. Ama gcııe de bu eği l im vardır. B u  ıemel soruıı çö-
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i'.ülmcdikçe. t>teki l1irçc>k sc>ruııuıı çtizümü de kolay olm:ıyacaktır. t>r
ııeğ.iıı. saıı:ıı ve edcbiy:ıı çcvı·elcriııdc sekterlik S<>ruııuııu ele al:ıl ım. 
Gerçi bu d:ı bir ilke meselesidir: :ıma sek.terlik <tııc:ık '' işçiler ve kt>y
lülcı· içiıı ! '' "Sekiziııci Yol Ordusu ' ve Yeııi Dt>rdüııcü Oı·du içiıı ! '' ve 
''Kit leleriıı içiııe gidcliın ! '' gibi sl<ıg:ıııl:ınıı :ıı ıl ın:ısıyl:ı ve l1uııl:ırııı sıkı 
sık.ıy:ı uygul:ıııın :ıs ıyl:ı oı·ı:ıd:ııı k:ıldı ı·ıl:ıbi lir. Y<>ksa sekterlik. s<ıı·uııu 
lıiçl1ir z:ıııı:ııı çt>i'.ü lcınci' . Lu Suıı l1iı· i'.:ıın:ııılar şt>ylc demişti: 

Ort:tk bir lıcxfcl·. l1irlcşik ccplıcıı i ıı t>ıı koşuludur . ... 
Ceplıemiziıı l1ir birleşik ceplıe olnıayışı.  lıedenerimizi bir
leştircıncdiğiınizi ve l1:1i'.1 kiıııseleriıı s:ıdece küçük gı·upl:ır içiıı 
ve lı:ııtıı s:ıdcce k.eııdi lcı·i içiıı ç:ıl ışııkl:ırıııı gösteıiı·. Eğer lıepimiz 

, 

işçi ve kt>ylü kitleleı·iııe lıii'.meı etmeyi hedeı· alırs:\k . ceplıeıniz 
kuşkusuz biı· l1irleşik ceplıe <>l:ıc:tk ı ır.4 

O z:ıınaııl:ır Ş:ıııglı:ıy'cl:ı l1u s<>ı'Uıı v:ırdı:  şiındi !1u mesele Çuıı
kiııg'de de v:ıı·<l ır. Bu gil�i yeı·lerde s<ıruııu ıam aııl:ımıyl:ı çi.i.1.ınek ç<>k 
güçtür: çüııkü ytiııeıici leı· <levı·iınci yaz:ır ve s:ııı:ıtçı l:ır:ı l1:ıskı y:ıp
ın:ıkt:ı ve oııl:ır:ı işçi . ki.lyliı ve asker kit leleriııiıı :ır:ısıııa gitın.e öz
gürlüğ.üııü ı:ııı ıın:ımakı:ıdıı·ı :ır. Bii'.de ise durum bütüııüyle ı·:ırkl ıdır. 
Bii' .. devriınci y:ıi'.<ıı· ve S:ııı:ııçıl:ıı-J kiı lelcriıı içiııe gi tmeleri ve ger
çekteıı devı·iınci biı· s:ııı:ıt \'C cdel1iyat y:ıı·aımal:ırı içiıı tam bir tlzgüı·lük 
ı:ııııyar:tk <>ııl:ırı işc;ileı·. kti�'lüleı· ve :ıskcrleı·ıe y:ıkııı b:lğl:ır kunn:ı yo
luııd:ı etkiıı ol mal:ırı içiıı teş,,ik C<liyoruz. Dolayısıyl:ı. burada bizim 
:u·:ı ınızd:ı s<>ruııuıı çtizürnüııe y:ık l:ışılıy<>r. Ama S<>ruıı:ı y:ıkl:ışm:ık. t:ım 

• 

ve eksiksii'. çtizüıııe ul:ışm:ık :ıııl:ıın ı ıı:ı gelmez. D:ılı:ı öııce de söy-
ledi�iıniz gibi . soruııuıı t:ım \'C eksiksiz çözümüııe ul:ışmak içiıı M:ııt
sizmi ve topl umu iııceleıııeliyi.1.. M:ııtsizm derkeıı. kit leleriıı lı:ıyatı ııda 
ve ınüc:ıdelesiııde elkili l1iı· r<>I <>yıı:ıyan. yaş:ıyaıı M:ırksizıni kas-• 
tediyoruz. l:ıı·ı:ı M:ırksizıni değ.il.  L.1fta M:ırksizm gerçek lıay:ıtt:ıki 
M:ırksizme döııüşt ürüldüğüııde. sekterlik diye l>ir şey kalmaz. O 
i'�ıın:ın sadece sekterlik s<>ruıru değil. d:ılıa başka birçok s<ınııı da çö
zülür. 

4. Lu Sun. «Sol Kanat Yaı.arları llirliği Krınusundaki Görüşlrri'nı,. /ki Yıiı·ek Biltiiıı Eseı·
l<'ı·i Çiıı bas .. cilı iV. 
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il 

Saııat ve edehiy:.ıt ııı kiıne lıizınct edeceği soruııuııu çt)zdükteıı 
!;oııra. onu iı.leycıı soı·uıı:ı . yaııi saııat ve cdel)iy:.ıtııı ııasıl lıizınet ede
ceği Sl>ruııuıı:ı gcliy<>ıııı .. Baı.ı yoldaşl:ırımızııı dediği gil)i. keııdimizi . • 
saıı:ıt ve cdehiy:ıtııı düzeyiııi yükseltmeye mi. yoks:.ı oııu y:ıy-
gıı1l:.ıştırmay;1 mı  :ıd:ımalıyıı.'? 

Eskideıı h:ızı y<>ldaşl:ır �ııı:.ıt ve edcl)iy:ıtııı yaygıııl:ışt ırılmasıııı • 
belli t>lçüde. lı:ıtt:.ı ciddi t>lçüde küçüınsüyor ve göz :ırdı ediyor. saııat 
ve edel)iy:ıtııı <lüzeyiııiıı )•ük.-;eltilmesiııe ise :.ışırı derecede a�ırl ık ve
riyorlardı .  Düzeyiıı yükselıilmesiııe :ığırlık verilınelidir. :.ıma sadece -
huııu yapmak. tek yaııl ı  ve aşıı·ı l>iı· şekilde y:.ıpm:.ık yaıılış olur. Daha 
öııce ele :.ı ldı�ıın ''kim iıı içiıı'' soruııuııu tıen·:.ık. l)ir şek.ilde kav
rJyam:ıdı klarıııd:ııı. st>züııü eıı ikleıi "düzeyi yükseltmek'' ve ''yay
gııılaşt ırmak'' k;ıvraml:.ırı içiıı el leriııde lıiçl>iı· doğru kıstas yok. Bu 
yüzdeıı de hu ikisi :ır:ısıııd:.tki doğru il işkiyi gt>reıni yc>rlar . • 

San:.ıt ve edcl)iy:ıı ı ınız es:ıs olarak işçiler. köylüler ve askerler için 
olduğuıı:ı gt>ı·e. ''y:ıygıııl:ıştınna" işçiler. köylüler ve askerler arasıııda 
yaygııılaşı ırmak deınektir: ''düzeyi yükseltıne" ise. oııl:ınıı hugüııkü 
dü:t.<..')'iııdeıı yc>l:.ı çık:.ır:ık ilerlemek deınektir. Oııl:.ırııı. :.ırasıııda ııeyi 
yaygıııl:ıştırın:.ıl ıyız·? Feod:.ıl tc>pı1ık :ığ:ısı sııııı·ıııııı il1tiyacıı11 duyduğu 
ve kolayc:.ı hcııimseyclıileceği şe)•leri mi'? Burjuvaziı1iı1 ilı1iyacıı11 duy
duğu ve k<>l:ıyca hcııim seyel)ileceği şeylcı·i nıi'? Küçük hurjuva ay
dıı1l:.ırıı1 1 11 il1t iy:ıcıı11 duyduklaı·ı ve kolayca hcııimseyellilecckleri şey
leri mi'? H:ıyı r. lıiçhiriıı i !  Y:.ılııızca işçileriıı. k<)ylüleriıı ve askerleriıı 
il1tiyacıı11 d uydukları ve kc>l:ıyca hcııimseyelıilcceklcri şeyleri yay
gıı1 l:ıştır111:.ı l ıyız. Buı1uı1 içi ıı. işçileri. ktiylülcri ve askerleri eğitme gö
revi11de11 tiııce. <>11l:ırd:ııı ö�rcııme gt>rcvi gelir. Bu. düzeyiıı yük
seltilmesi içiıı d:ılı:ı d:ı d<>ğrudur. Bir şeyi yükseltınek içiıı. hir temel 
ll\m�\SI gcı·ckir. Diyelim. su dl>lu bir kova var: bu kl>va yerden ka\
d ınlınayac:ık. da ııeredeıı k:.ıldJrılac:.ık'! Hav:ıd:ııı m ı'? Peki öyleyse. 
saııat ve edehiyaı haııgi temel üzcriııde yükseltilecek'! Feodal sı-
11 ı llarıı1 temeli üzcriııdc m i'? Burjuvaziııiıı temeli üzeriııde mi'? Hayır. 
hiçhiri üzeriııde değil. yalııızca işçi. köylü ve asker kitleleri11i11 temeli 
üzerinde. Bu.  işçileri. köylüleri ve askerleri lcodal sı11ıflarıı1. bur-
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juvazi11i11 ya da küçük burjuva aydıı1lan11111 ''katına'' yükseltmek a11-
l:ım ıı1:1 d;ı gelmez. Buı1un aı1lamı. saı1at ve edebiyatı ı1 dü1.cyi11 i  d<lğ
rud;111 doğruy:ı işçileriı1. köylüleri11 ve :ıskerleri11 ilerlediği yöı1de. pro
let:ıı-y:ıı1 1 11 ilerlediği yt)11de yükseltmektir. lşç ilerdeı1 . köylülerde11 ve 
:ıskeı·leı·deı1 t>ğre11me gt)revi llur:ıd:ı ye11idcı1 karşımıza çıkıyor. f.11c:ık 
işçiler. ki>ylüler ve :ıskerlerdeı1 l1arekeı ederek. saı1at ve edelliy:ıt111 
y:ıygıı1laşıırılması ve düzeyi11i11 yükselti lmesi l1akk111da doğru biı· :111-
l:'lyış:ı sal1ip olabilir ve hu ikisi ar::ısıııdaki doğru il işkiyi g<>rcllil iıiz. 

Scııı t:ılılilde. hütüıı saııat ve edelliyat111 kayııağı ııedir"! ldeolo.iik lli
çiınleı· <>lar.ık s:ıı1aı ve edebiyat eserleri . hclli hir toplumuıı lı:ıy:ıtıı111ı 
iı1s:ı ıı k:ıı·:ısıııdaki yaıısımasıı1 111 ürüııleridiı·. Devrimci s:ııı:ıt ve ede
biyat. l1:ı lkın l1ayatıı11ıı. devrimci yazar ve saııatçılarııı k:ılal:u·ı ııd:ıki 
ya11sıın:ısıı11ı1 ürüı1leridir. H:ılkııı hay:ıtı s:ı11at ve edehiy:ıt içi11 l1cı· 
i'_.iınaı1 llir hamm:ıdde k:ıyııağıdır: işleı1meın iş. k:ıba. :ıma eıı c:ııı :ıl ıcı . 
cıı zcı1gi11 ve e11 temel hir l1ammadde kayı1ağı. Tüm s:ıı1at ve edelliy:ıı 
oııı.iıı yaıııııda s<>ı1ük kalır. Bu malzeınc saı1at ve edelliyaıa lli tmez tü
keı11nez hir kaynak olur. cıı1uı1 biricik kay11ağıııı meydaı1a getiriı·. Tek 
k:ıyıı:ık lludur. h:ışk:ı hir k:ıy11:1k cıl:ım:ız. Bazıları şuı1u soı·ahiliı·: Ki
t:ıııl:ır da. eski çağl:ırııı ve yallaııcı  ülkeleriıı s:ı ı1at ve edebiyatı d:ı llircr 
k:ıyıı:ık değil midir"? Asi ıııda. geçınişiıı saııat ve cdelliy:ıt eserleri llir 
k:ıyıı:ık değil. bir ınnakt ır. Buı1l:ır. :ıt:ıl:ırı mız ve yab:ıı1cıl:u· ı:u·:ı ı·ıııcl:ııı 
kc11di ç:ı�l:ırı11da ve y:ışadıkJ:.u·ı yerdeki l1alkııı hayatı11da lluldukl:ıı·ı 

, 
s;111:ıt ve edelliyaı haınm:ıddcsi ı1dcıı yar.ıtıl ınışlardır. B iz. saıı:ıt ve ede-
lliy:ıı mir:ıs ım ızda iyi <llaıı lıer şeyi devr:ı lınalı. y:ırarlı 0!:111 l1eı· şeyi 
eleştiı·ici lıir şekilde t>zümleıneli ve keııdi ç:ığımızda ve l1al kııı lı:ı
y:ıt 111d:ıki sa11at ve edelliyat l1:1ınmaddesi 11de11 eserler y;ır:ıt ırkeı1 . llu 
ıni ı·:ısı tinıek <ll:ıı·ak kul l:1111nalıyız. Btiyle önıeklere salıip cılın:ık y:ı da 
cılın:ıın:ık çok şeyi değiştirir: lı:ıml ıkla işleiımişlik. k:ıllalıkla iı1ce lik. 
:ılç:ık bir düzeyle yüksek lliı· düzey ve l1 ızlı çalışmayla y:ıv:ış ç:ıl ışma 
�u-�\Sllld�tki faıt\ı\ı�ı O(lğurur. Demek \i.i. felld�ıl ya da burjuva s1 11ı lları11 
eserleri olsalar hile. eskileriıı ve y:ıh:ıı1cılarııı mirasıııı asla hir keııara 
o.ıı ın:ım:ılı  ve oııd:ııı öğrcıımcyi recldetınemeliyiz. Aııcak. bu ıniı·:ısı 

devı·:ılm:ık ve ön1ek olarak kullaı1mak. l1 içbir zama11 keı1di y:ır.tt ıc ı  ça
lışınamızıı1 yeriı1i almamalıdır: l1içbir şey 011un yeri11i tutam:ız. Es

kileri ve yaba11cıları hiç eleştirisiz aktaı ıııak ya da kopya etmek. saı1:1t 
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ve edebiyatta eıı kısır ve eıı zararlı dogmatizmdir. Çi11'in devrimc i 
yazar ve sanatçıları. geleceğin yazar ve sanatçıları kitlelerin arasıııa 
gitmelidirler: her çeşit insaııı. bütüıı sınıfları. bütüıı kitleleri. hayatııı 
ve mücadeleniıı bütüıı canlı görünümleriııi. saııat ve edebiyatın bütüıı 
lıammaddesiııi gözlemlemek, denemek. incelemek ve talılil etmek içiıı 
uzun bir süre kararlılıkla ve içteıılikle işçi. köylü ve asker kitleleriııin 
arasına gitmeli, mücadeleniıı ateşine atılmalı. biricik kaynağa. eıı 
geııiş ve en zengin kayııağa gitmelidirler. Aricak o zamaıı yaratıcı ça
lışmaya geçebilirler. Yoksa üzeriııdc çalışacak hiçbir şey bulamazsınız 
ve Lu Sun'un vasiyetiııde oğlunu ciddiyetle uyararak asla bcıı
zememesini istediği sahte bir yazar ya da sanatçıdan başka bir şey ola-
mazsınız.5 · 

İıısanııı toplumsal hayatı saııat ve edebiyatın tek kaynağı olduğu 
• • 

halde, içerik bakımından sanat ve edebiyatla karşılaştırılmayacak öl-
çüde canlı ve ıengin olduğu halde, insanlar sadece hayatla ye-• 
tinmezler, ' sanat ve edebiyat da isterler. Neden? Çünkü her ikisi de 
güzel olmakla birlikte. sanat ve edebiyat eserlerinde yansıdığı bi
çimiyle hayat. daha yüksek bir düzeyde, daha derin, daha yoğuıı, daha 

• 

tipik. ideale dalıa yakııı ve dolayısıyla da gerçek günlük hayattan daha 
evrensel oiabilir ve olmalıdır da. Devrimci saııat ve edebiyat, gerçek 
hayattaıı çıkanlmış kişiler yaratmalı ve ki Uelerin tarihi ilerlemesine 
yardımcı olmalıdır. Sözge limi. bir yanda açlığın. soğuğun ve zı:ılm üıı 
getirdiği acılar; öte yaııda iıısaııın iıısaıı tarafından sömürülmesi ve 
ezilmesi vardır. Bu gerçekler her yerde vardır ve insaıılar bunlara ola
ğan bir şey gözüyle bakarlar. Oysa yazar ve saııatçılar böyle günlük 
ılayları yoğuıı laştırırlar. bu olayların bağnııdaki çelişmeleri ve mü-• 
adeleleri örııekleştirir ve kitleleri uyandıraıı. çoşkuyla tutuşturaıı ve 

onları çevreleriııi değiştinnek üzere birleşmeye ve m·ücadeleye yö
nelteıı eserler yarat ırlar. Böyle bir sanat ve edebiyat olmadan. bu 
görev gerçekleştirilemez: cıı azından, etkili ve lıızlı bir şekilde ger-• 
çekleştirilemez. 

Saııat ve edebiyat eserlerlııi yaygınlaştıı ıııaktan ve düzeylerini 

yükseltmektcıı ııe kastediliyor? Bu iki görev arasıııdaki ilişki ııedir? 
• 

5. Bkz. Lu Sun'un « Ek  Söz>>deki «Ôlünı» adlı yazısı. lşgal Alıındaki Bir Bölgede Ta
vanarasında Yazılnıış Son Makaleler Derlemesi. Biitiiıı Eserleri. Çin bas. cılı VI. 
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Yaygıı1lık kazaı1an eserler daha basit ve daha açıktırlar; bu yüzden de 
güı1ümüzüı1 geniş halk kitleleri tarafından daha kolay benimsenirler. 
Daha yüksek nitelikteki eserler daha ince 9lduklanndan daha güç ya
ratılırlar ve günüm üzde genellikle' kitleler arasında o kadar kolay ve 
lıızlı bir şekilde yaygınlık kazanmazlar. işçilerin, köylülerin ve as
kerlerin önüı1deki sorun şudur: Şu sırada düşmanla wrlu ve kanlı bir 
mücadele içindedirler. ama uzuı1 yıllar feodal ve burjuva sınıflarıı1 ta
hakkümü altında kaldıklarından cahil ve eğitimsizdirler. Bu yüzden 
de, mücadele azimlerini ve zafere olan inançlarını yükseltmek, bir-• 
liklerini güçleı1dinnek ve düşmana karşı tek bir yürek ve tek bir kafa 
halinde savaşmak için büyük bir coşkuyla aydınlanmayı ve eğitilmeyi 
istemekte. acil ihtiyaçlarına cevap veren ve anlaşılması kolay olan 
sanat ve edebiyat eserleri beklemektedirler. Onların gerçek ihtiyaçları, 
''sıı ıııalı kaftanlar" değil, ''sıcak tutan kalın kaputlar''dır. Dolayısıyla, 
bugünkü koşullarda yaygınlaştıııııa görevi daha ağır basmaktadır. 
Yaygınlaştıııııayı küçü.msemek ya da göz ardı etmek yanlıştır. 

B ununla birlikte, yaygınlaştıııııa ile düzeyi yükseltme arasına kesin 
bir çizgi çekilemez. Daha yüksek niteliktek� eserlerin yay
gınlaştırılması mümkün olduğu. gibi, aynı zamanda geniş kitlelerin 
kültür düzeyi de durmadan yükselmektedir. Eğer yaygınlaştıııııa hep 
aynı düzeyde kalsa, habire aynı şeyler yazılıp çizilse, hep aynı ''Küçük 
Sığırtmaç'' masalı6 ve aynı okuma kitabının ''adam, el, ağız, bıçak, 
iııek, keçi'' bölümleri7 tekrarlaıısa, eğ itenlerle eğiti lenlerin oranı hep 
ayııı kalmaz mı? Böyle bir yaygınlaştıııııanın ne anlamı olabilir? Halk. 
sana� ve edebiyatın önce yaygınlaştınlmasını, daha sonra da düzeyin 
yükseltilmesini istiyor.- Her geçen ay, her geçen yıl daha yüksek bir 
düzey istiyor. Burada, yaygınlaştıııııa, halk için yaygınlaştırma: düzeyi 
yükseltme de. halk için düzeyi yükseltme demektir. Ve bu düzey yük
seltme, havada ya da kapalı kapılar ardıııda değil. yaygınlaştıııııa te
meli üzerinde olur. Düzeyin yükseltilmesi, hem yaygınlaştıııııa ta-

6. «Küçük Sığırtmaç>• ünlü bir Çin halle operetidir. Bu operette iki. kişi rol alır. bir �ı 
ğııtmaçla bir köylü kıt soru-cevap şeklinde karşılıklı şarkı soylerler. Ja�nya ya 
Karşı Direnn1e Savaşı'nın ille günlerinde Japonya'ya karşı propaganda yapmak ıçın bu 
biçiıtı, yeni söılerle kullanıldı ve bir süre halk tarafından çok .tutuldu. . 

7. Bu altı kelimedeki Çin karakterleri basit bir şekilde, sadece bırkaç fırça d�ı.be'sıyle ya
zılırdı ve genellikle eski okwna kitaplannın başlangıç bölümlerinde öğretılırdı. 
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ra(ıı1dan bclirlcı1ir. l1em de 011a yol gösterir. Çiı1'de bir büt üı1 olarak 
devrim ve devrimci kültür eşit olmaya11 bir gelişme ve <ıdıın <tdı m  tıiı· 
yayılma göstermektedir. B<ızı yerlerde yaygıı1laştırına ve s<ı11r.1 da 
011u11 temeli üzcriı1dc düzeyi11 yükseltilınesi gerçekleştiril miş <>lduğu 
l1alde. hazı yerlerde y<ıygıı1l<ıştııın<ıy<ı lıeııüz h<ışlaıımaın ışt ır hile. Do
layısıyla. o yerlerde düzeyiıı yüksel tilmesi11e y<ll <ıç:111 y:ıygıı1l:ıştırın:ı 
çalışınasıııd:ııı ediııilcıı <llumlu deııeyimler. öteki yerlere uygul:ıııahiliı· 
ve or<ılardaki yaygııı laşı ınnay:ı ve düzcyiıı yüksel tilmcsiııc yol g<>s
teııııeye hizınct edeı·ck. birçok s.ıpma ve yaııl ışı t>ıılcycl)ilir. Ul us
lar.ırası plaı1d:ı. y:ıl):ıı1cı ülkeleriıı olumlu dcııeyimlcı·i ve özell ikle 
Sovyeı de11cyimi de bize yol gösteııncye lıizıneı edelli l ir. Demek ki 
bizde. düzey in yükseltilmesi yaygııılaştınnaya d<ıy<ııııı·. yay
gı11 l<ıştu111aya ise düzeyi11 yükseltilmesi rel1bcrl ik eder. l şte f)u yüzdeı1 . 
sözüı1ü ettiğimiz yaygıı1l:ışt ı ım:ı ç:ı l ışması. düzeyi11 yüksel tilmesiııi 
e11gellemek şöyle dursuıı. şu sı ı·:ıd:ı sıııırlı ölçüde yürüttüğümüz düzeyi 
yükseltıne ç:ıl ışm:ısıııııı teıneliııi <>luştw·ur ve ileride düzeyi Ç<lk dalıa 
geııiş ölçüde yükscltınemiz içiıı gerekli koşulları lıazırl:ır. 

Kitlelcriıı ilıt iyaçl:u·ıııa d<ığı·ud:ııı d<ığruya ccv:ıp veı-cıı lliı· düi'.CY 
yükseltme olduğu gil)i, l)ir de kitlelcri11 ilıtiy:ıçlarıııa dol:ıyl ı  ol:u·:ık 
cevap vcreıı. yaııi k:ıdr<ll:ırııı ilıtiyacıııı duyduğu lliı· düi'.cy yükseltme 
vardır. Kadrolar kiıleleı·iıı ileri uıısurl<trıdır ve geııell ikle killelerdcıı 
dalıa ı·:ızla eğitim gönııüşlerdiı·. Bu yüzdeıı. d:ıl1a yüksek düzeyde lliı· • 
s:ıııat ve edebiy:ıt. k:ıdı·ol:ıı· içiıı kesiııliklc gereklidir. Buııu göz ardı 
etmek yaı1l ış olur. K:ıdrotaı· içiı1 y:ıpı l:ı11 lıer şey <ıyııı 1.<ım:ı11da kit leler 
içiı1dir. Çüııkü kitleleri :ıııc:tk k:ıdı·<ılar ar:ıcıl ığıyl:ı eğiıel)ilir ve oıı l:ır.ı 
aı1cak kadr<ılar ar:ıcıl ığıyl:ı relıl)erlik edel)ifiriz. Bu lıedel"tcıı s:ıJ><ırsak. 
kadrolara verdiklerimiz oııl:trııı kitleleri cğitıneieriııe ve kitlelere ı-cl1-
bcrlik etmeleri11e yardımcı <llm:ı:1_-;;.ı. düzeyi yükseltme ç<ılışınamızda 
<lku lıedel"iı1e gt>ııderı11emiş ve l1alk kiıleleriı1e lıiznıcı ctıne temel il
kesiı1dcı1 ayrılmış oluruz. 

Özetlersek: Halkııı l1<ıyaıınd:ı l)u luıı:111 l1ammaddeleı·. devriınci 
ya1.ar ve sanatçılarııı y:ır<ıtıcı çalışmasıyla. lıalk kiileleriııe lıizınct cdcı1 
saı1at ve edebiyatııı ideolojik l)iç iıni11i alır. Bu11a. basit saı1at ve ede
biyatın temeli üzeriı1de gCliştirileı1 ve kit leleri11 düzeyi yüksclıileı1 ke
sim leri ya da daha doğrusu kitleler aras111daki kadrolar taraı·1 11da11 il1-
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ıiyaç duyu ları d•ıl1a ileri sanal ve edebiyat da dahildir. Gene buı1a. dal1a 
ileri saı1aı ve edebiyaı111 yol gösterdiği ve güı1ümüzde öı1celikle kiı
lcleri11 büyük ç<>ğuı1luğuı1u11 ihı iyaç duyduğu basil sa11at ve edcbiy<ıl 
da d:ıl1 ildir. Basit olsuı1 d:ıl1a ileri olsuı1. bütüı1 saı1at ve edcbiyatıınız 
I1alk kitleleri ve ö11celikle de işciler. kt�y lüler ve •ıskcrler içiı1dir: iş
çiler. köylüler ve askerler içiıı y:.\fatılmakt:.ıdır ve 011l:.\fı11 yararlanması 
içiı1diı·. 

Düzeyi11 yükselıi lınesi ile yayg111 laşıırın•ı ar•ısı11daki i l işki soru11uı1u 
çözdü�üınüze göı·c. şimdi uzınaıılar ile y•ıygııılaştıncılar arasıııdaki 
i lişkiyi de çözel1i l iıiz . Uzına11larıınız s•tdece kadrolarıı1 değil. gerçekte 
esas olarak ki1leleri11 l1izmeti11dcdir. Edebiyat al•ı11111daki uz
maı1larımız. kit leleri11 duvar gazeıcleri11i ve ordutla ve köylerde ya-
1.ı laı1 rt>porıajl:ın: tiyatro alaı1111daki uzm:ııılanınız. ordudaki ve köy
lerdeki küçük gezgiııci ıopl ulukları : müzik al:111111daki uzmaıılarımız. 
k iı leleriıı türküleriııi: güzel saııat lar alaı1111daki uzmaı1larımız. kiı
lelcriıı güzel saııatlarıııı dikkaıle iııcelemelidirler: Bütüıı bu yold:ışlar. 
saıı:ıt ve cdcl1iy:ıtı kitleler arJsıııda yaygııı l:ışııı ıııa çalışması11da bu
luıı:ııı y<>ldaştaı·ta sıkı lxığlar kuııııalıd ırlar. Bir  y:ıııd:ııı. yaygııılaşıuıııa 
ç:ıl ışın:ısıııda l1uluı1aııl:u-:.1 yardım eııneli ve yol gösıenneli: öte ya11daıı. 
l1u yold:ışl:u·d:ııı ö�reıımeli ve <>11lar aı·acı l ığı yla kitlc lerdeıı beslenerek 
ke11dilcriııi yeııileıneli ve zeııgiı1leşıinnclidiı·ler. Uzınaıı lıklarıııın. kiı
lclcrdeıı ve gcrçek lcrdcıı kopuk. özdcıı ve lıayatıa11 yoksuıı (fildişi ku
leleri) lı:ıliııe gclınesi11i aııcak ht�yle öııleycbil irler. Uzınaıı lara öneın 
vermeliyiz. çüııkü oııl:tr davamız içiıı çok değerlidirler. Ama kit lelerle 
sıkı s:ığl:ır kunnaksızııı kitlelcriıı duygu ve düşüııcclerinl dile ge
tiı ıııeksiziıı. kit lelere bağlı bir sö1.cülcri olar:ık lıizmeı etmeksiziıı. lıiç
l1ir dcvı·imci y:ı;r.:ır ve · saııaıçını ıı ortaya aı1l:ım lı bir eser ko
yaın:ıyac;ı�ıııı d:t 011Iara :111Iaım:.ı l ıyız. Y•ızar ya da saı1atçı aı1cak 
kitleleriıı sö1.cülüğüı1ü y:ıp:ırnk oııtaı·ı eğitebilir ve aııcak kiı leleıiıı öğ
rCilCİSİ ())arak 011lanı1 ö�retmcı1i olabilir. Kc11diııi oıılan11 efendisi ve 
''h:ıyağı sıı1 ı llar''ı aşağılayan bir soylu gibi görürse 11c kadar yeteı1ekli  
c>lursa <>lsuı1. kitlelerce bc�e11ilmez ve kalıcı bir eser yar:.ıtamaz. 

Bizim bu tutumumuz. f:.ıydacı bir tutum m udur? Materyalistler 
gcı1cl aıılaında faydacılığa değil. fccıdal. burjuva ve küçük burjuva sı-
11ıflarıı1 f'aydacılığıı1a karşı çıkarlar. Materyalistler. faydacılığa lafta 

9 1  



saldırıp fiiliyatta eı1 bencil ve eı1 dar görüşlü faydac ılığa sarılaı1 iki
yü7.lülere karşı çıkarlar. Yeryüzünde hiçbir " izm" faydacılığın dışıı1da 
tutulamaz. S ınıflı toplumda ancak şu ya da bu sınıfın faydacılığından 
söz edilebilir. Biz proleter devrimci faydacılarız ve 11üfusu11 yüzde 
90'111dan fazlasını meyda11a getiren eı1 ge11iş kitleleri11 bugünkü ve ge
lecekteki çıkar birliğinden hareket ederiz. Dolayısıyla biz, sadece 
kısm i ve anlık l1edeflerlc ilgileı1cı1 dar görüşlü- faydacılar değil, eı1 

geı1iş ve en uzun meı1zilli hedeflere yöı1eleı1 devrimci faydacılarız. Ör-• 
11eğiı1. keı1di yararımı1..a ya da dar bir kliğiı1 yararına aykırı düştüğü 
içi11 kit leleri faydacı olmakla suçlar ve kitleler arasında. sadece küçük 
bir azınlığı mem11un eden. ama çoğuı1luk için yararsız. l1atta zararlı 
olaı1 bir eseri piyasaya sürer ve överseniz. sadece kitleleri hor gör
mekle kalmaz. aynı zama11da kendi bilmezliğinizi de açığa vurıııuş 
olursunuz. Bir şey ancak' halk kitlelerine gerçek bir yarar sağlıyorsa 
iyidir. Eseriniz ''Baharda Kar'' kadar güzel olabilir. ama bu eser o sı
rada sadece küçük f>ir azınlığın ihtiyacını karşılıyor, kitleler ise lıala 
''Yoksul Köylünün Türküsü''ııü8 söylüyorsa. kitlelerin düzeyiııi yük
seltmeye çalışacağ111ız yerde oııları a1..arlamakla hiçbir yere va
ramazsınız. Şimdi mesele. ''Baharda Kar'' ile ''Yoksul Köylünüıı Tür
küsü'' arasında. düzeyin yükseltilmesi ile yaygınlaştıııııa arasında bir 
birlik sağlama meselesidir. Böyle bir birlik sağlanmadaıı. bir uzmaııın 
eıı yüksek sa11atı bile en dar anlamda faydacı olmaktan kurtulamaz. Bu 
sanata ''saf ve yüce'' diyebilirsiııiz. ama bu sadece sizii1 bir ya
kıştıı ıııanız olmaktaıı öteye gidemez ve kitleler tarafıııdaıı be-

• 
ııımseıımez. 

· işç ilere. köylülere ve askerlere hizmet etme ve onlara ııa'iıl hizmet 
edeceğimiz temel siyasctiııiıı soruı1lanı1a çözdüğümüz zamaıı. hayatııı 
aydınlık ya da karanlık yanları11 1 aıılatma sorunuı1u ve birlik soruııuııu 
da çözmüş oluruz. Teınel siyasette :ınlaşıyorsak, saııat ve edebiyat ala-
11111daki ve bütün· sanat. edebiyat çalışmalarımızdaki işçilerimiz. okul-• 
larımız. yayıı1lanınız ve örgütlerimiz buııa uymalıdırlar. Bu siyasetten 

, 
8. «Baharda Kar» ve « Yoksul Ki)ylünün Tüık.üsü>•. l.ô. 3. yüzyılda Çu krallığı ı.a

nıaqındaki şaıtcılardı. Birincisiniıı nıüzif.i. ikincisinden daha yüksek düı.eydeydi. 
Prdıs Çao Ming'in Dii:.wı:ı ı•e Şiir Aıııol<•jisı'indcki cSung Yun'un Çu Kralına \'e: 
vabı>• adlı hikayede Çu başkentinde

. 
hir 

.
kiıııse «Baharda Kar>• şaıtcıs

.!
nı .. s�.

yled!.
i!' 

zaman. bu şaıtcıya sadece biıtcaç düzıne ınsan katılıyordu. •Yoksul Koylunun Tur
küsü» söylendiğinde ise katılan binlerce kişi oluyordu. 
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ayrılmak yanlıştır. bu siyasette11 aynlan her tutum hemen dü
zeltilmelidir. 

ili 

Sanat ve edebiyatımız halk kitleleri için olduğuna göre. şimdi. 
Parti içi ilişkilerdeki bir sorunu. yani Partiı1in saı1at ve edebiyat ala
nıı1daki çalışması ile Partinin bir _bütüı1 olarak çalışması arasındaki iliş
kiyi ve bunun yanı sıra Partiıiin dış ilişkileriı1deki bir sorunu. yani Par
tinin saı1at ve edebiyat alanındaki çalışması ile Partili olmayanlann bu 
alandaki çalışması arasındaki ilişkiyi. saı1at ve edebiyat çevrelerinin 
birleşik cephesi sorununu tartışmaya başlayabiliriz. 

İlk sorunu ele alalım. Bugün düı1yada her kültür. her sanat ve ede
biyat belli. bir sınıfa aittir ve belli bir siyasal çizginin hizmetiı1dedir. 
Aslında sanat içiı1 sanat. sınıflarüstü sanat. siya<;etten uzak ya da ba
ğımsız sanat diye bir şey yoktur. Proleter sanat ve edebiyat. proleter 
devrimci davanın bütününün ayrılmaz bir parçasıdır. Leı1in'in dediği 
gibi, bütün devrim makinesinin dişlileri ve çarklılandır.9 Bu yüzdeı1. 
Partinin sanat ve edebiyat alanıııdaki çalışması , Partinin bir bütün ola
rak devrimci çalışmasında kesin ve belli bir yer tutar ve Partinin belli 
bir devrimci döı1em için saptadığı devrimci görevlere tabidir. Buı1a 
karşı çıkmak. kaçınılmaz olarak. ikiciliğe (düalizm) ya da çoğulculuğa 
(plüralizm) götürür ve özünde. Troçki'de olduğu gibi ''siyaset Mark
sist. sanat burjuvadır" anlayışına varır. Biz. sanat ve edebiyatı11 öııe
mini ne abartmaktaı1. 11e de küçümsemekten yaı1ayız. Sanat ve ede
biyat siyasete tabidir. ama bunuı1la birlikte oııun da siyaset üzeri11de 
derin bir etkisi vardır. Devrimci saı1at ve edebiyat. bütün devrimci da
van111 bir parçasıdır. oııuıı çarkları ve dişli leridir: gerçi daha öııemli 
bazı parçalara göre daha az önemli ve daha az acil olabilir ve tali bir 
yer tutabilir ama geııe de bütün makineniıı vazgeçilmez çark.lan. diş
lileri ve bütüıı devrim davasınııı vazgeçilmez bir parçasıdır. Eğer eıı 

9. Bkz. V. l. Lenin . ..  Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı••: «Edebiyat. p�etaryanın ortak 
davasının bir parçası ve bütün işçi sınıfının siyasi bakımdan bilinçli öncüsünün ha
reket geçirdiğı tek bir büyük Sosyal Demokral makin�nin 'çaıklan ve dişleri' haline 
gelmelidir. (8iitiiıı Eserlerı, lng. bas. Moskova 1962, cılt X, s. 45.) 
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geniş ve eı1 basit anlamda bile bir sanat ve edebiyatımız olmasaydı, 
devrimci hareketi sürdüremez ve zafer kazanamazdık. Bunu kav
ramamak yaı1lıştır. Ayrıca, sanat ve edebiyat siyasete tabidir de
diğimiz zaman. birkaç sözüm 011a devlet adamı11ı11 siyasetiı1i değil. 

, 

sını t· siyaset iı1i. kitlelerin siyasetiı1i kastediyoruz. ister devrimci ister 
karşı-devrimci olsuı1. siyaset birkaç bireyi11 ı·aa liyeti değil. bir sın ıfı11 
başka l)ir sıı11 ı·a karşı mücadelesidir. ideoloj i ve saıını cephelerindeki 
devrimci mücadele, siyasal mücadeleye tabi olmalıdır. çüı1lii sınıf ve 
kiıleleriıı il11iyaçları aı1cak siya..et yoluyla yoğuıı bir şekilde ifade edi
lebilir. Devrimci devlet .adamları, devrimci siyasetin bilimini ve sa-
11at1111 bileı1 siyasal uzmanlar aslında sadece milyonlarca ve mil
yonlarca devler adamıı111ı, yani killeleriıı önderleridirler. Görevleri. bu 
devlet adamları kitlesinin fikirlerini toparlamak, oııları elemek, ayık
laınak ve soı1ra da oııları beı1imseyeeek ve uygulayacak olaı1 kitlelere 
geri götüııııektir. Bu yüzdeıı devrimci devlet adanılan, kapalı kapılar 
ardıııda çalışaı1 ve erdemliliği tekellerinde tuttuklarını sanan aristokrat 
''devlet adamları'' değildirler. Proleter devlet adamları ile yoz burjuva 
devlet adamları arasındaki ilke farklılığı işte buradadır. Bizim saııat ve 
edebiyat eserlerimiziıı siyas.11 niteliği ile gerçeğe uygunluğu arasında 
tam bir birlik işte bu yüzdeıı mümkündür. Buı1u kavramamak ve pro
tet<tryaı1111 siyaseıiııi ve devlet adamlanııı küçümsemek yaı1lış olur. 

Şimdi de, sanat ve edebiyat düı1yası11daki birleşik cephe soruııuııu 
ele alalıın. Saııat ve edebiyat siyasete tabi olduğuııa ve Çiıı'iıı bugüııkü 
siyaseıi11iıı ıemel meselesi Japonya'ya karşı direnme 'Olduğuııa göre. 
biı· kere. Part ili yazar ve saııatçılanmız Japonya'ya karşı direııme me
selesiı1de Partili olmayaıı bütün yazar ve sanatçılarla (Parti sem
patizaıılan ve küçük burjuva yazar ve saııatçılardaıı tutuıı, burjuva top
rak ağası sııııtlarıııın Japoııya'ya karşı direıımedeıı yana olaıı bülüı1 
yazar ve sa11atçılanna kadar herkesle) birleşmelidirler. lkinci olarak, 
011larla demokrasi meselesiııde birleşmeliyiz. Japonya'ya karşı olaıı 
yazar ve saııaıçılarııı bir kesimi bu konuda bizimle aynı görüşte de
ğildir. bu yüzden birliğimizin sıııırlan ister istemez biraz daha dar ola
caktır. Üçüııcü olarak, oıılarla, saı1at ve edebiyat dünyasına ilişkiı1 me
selelerde. sanat ve edebiyatta yöntem ve üslup meselelerinde de 
birleşmeliyiz. Burada da, biz sosyalist gerçekçilikten yana ol-
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duğumuzdan ve bazıları buna katılmadığından, birliğimizin sı11ırlan 
daha da daralacaktır. Bir meselede birlik olurken, başka bir meselede 
hem mücadele, hem eleştiri olacaktır. Bu meseleler hem birbirinden 
ayn. hem de birbirine bağlıdır . .  Dolayısıyla. Japonya'ya karşı direı1me 
gibi en birlik olduğumuz meselede bile hem mücadele. hem eleştiri 
vardır. Bir birleşik cepl1ede ''hep birlik, mücadele yok'' ve ''l1ep mü
cadele, birlik yok'' siyasetleriııi11 lıer ikisi de yaıılıştır. Eskiden bazı 
yoldaşlar arasıııda bu sağ teslimiyetçilik ve kuyrukçuluk ya da ''sol" 
kapalı-kapıcılık ve sekterlik hataları vardı. Bu. siyaset için olduğu 
kadar sanat ve edebiyat içiıı de geçerlidir. 

Küçük burjuva yazar ve sanatçılar, Çin'de sanat ve edebiyat çev
relerindeki birleşik cephenin öııemli bir gücünü oluştururlar. Gerçi dü
şünce ve eserlerinde birçok eksiklik vardır. ama ııisbcteıı devrime yat
kındırlar ve emekçi halka yakıııdırlar. Bu yüzdcıı, eksikliklerini 
yenmelerine yardımcı olmak ve �nlan emekçi lıalkııı hizmetindeki 
cepheye kazanmak, özellikle önem taşıyan bir görevdir. 

iV 

Sanat ve edebiyat eleştirisi. sanat ve edebiyat düı1yasında başlıca 
mücadele yöııtemleriııdeıı biridir. Sanat ve edebiyat eleştirisi ge
liştirilmelidir. Yoldaşlanmızı11 haklı olarak belirttikleri gibi, geç
mişteki çalışmalarımız bu bakımdan oldukça yeıersiz kalmıştır. Sanat 
ve edebiyat eleştirisi. önem li ölçüde özel incelemeyi gerektiren kar
maşık bir meseledir. Burada sadece. temel mesele olaıı eleştiride kul
laııılacak ölçütler üzeriııdc duracılğım. Aynca. bazı yotdaşlann ge
tirdiği birkaç özel sorun ve bazı yanlış görüşler koııusuııda da kısaca 

fikrimi belirtece�im. 
Sanat ve edebiyat eleşıirisiııde iki ölçüt vardır: Siyaset ve sanat. Si

yaset kıstasına göre. birliğe ve Japonya'ya karşı direnmeye yardımcı 
olan ve kitlelerde tek bir yürek ve tek bir kafa haline gelme isteği 
uyandıran, gerilemeye karşı çıkan ve ilerlemeyi hızlandıran her şey 
iyidir. Öte yandan, birliğe ve Japonya'ya karşı direnmeye zarar veren, 
kitleler arasında bölünmeyi ve sürtüşmeyi körükleyen ve ilerlemeye 
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karşı çıkıp halkı gerileten her şey kötüdür. · İyiyi kötüden nasıl ayı
rabiliriz? Amaçla mı (özı1el 11iyetle), yoksa sonuçla mı (sosyal pra
tikle) İdealistler amaçlara ağırlık verir. soı1uçlan göz ardı ederler, me
kanik materyalistler ise sonuçlara ağırlık verir, amaçları göz ardı 
ederler. Buı1a karşılık biz diyalektik materyalistler. amaç ile sonuç ara
sıı1daki birliğe ağırlık veririz. Kitlelere lıizmet etme amacıyla, onl�ı11 
011ayı11111 kaza11ılması soı1ucu, birbiri11e ayrılmaz biçimde bağlıdır; bu 
ikisi birleştirilmelidir. Bireye ya da küçük bir kliğe lıizmet etme 
amacı. iyi bir şey değildir. Ama kit leleri11 011ayıııı k�tzaı1ma ve 011lara 
yararlı olma soı1ucunu doğuı ıııayaıı kitlelere lıizınet etme amacı da iyi 
bir şey değildir. Bir yazarıı1 ya da saııatçıııııı özııel niyetiniıı, yaııi 
amacının doğru ve iyi olup olmadığıııı iııcelerkeıı. oııun söylediği söz
lere değil. hareketleriııiıı (esas olarak eserleri11iıı) toplumdaki kitleler 
üzeriııde yarattığı etkiye bakarız. Özııel niyeti ya da amacı de
ğerlcı1dirmeııi11 ölçütü. sosyal pratik ve 011u11 soııucudur. Biz saı1at ve 

1 
edebiyat eleşt irimizde hiç sekterlik istemiyoruz: Japonya'ya karşı di-
renmede birlik genel i lkesi gercğiııce. çeşitli siyasal görtişleri yaıisıtan 
saııat ve edebiyat eserleriııi lıoşgörüyle karşılamalıyız. Ama aynı za
maııda, eleştirilerimizde i lkelere sıkı sıkıya bağlı kalmalı ve ülkeye. 
bilime. kitlelere ve Komüııist Partisiııc k�ırşı çıkan bütün saııat ve ede
biyat eserleri11i sert bir şekilde eleştirmeli ve reddetmel iyiz. Çüııkü bu 
sözüm oııa saııat ve edelliyat eşerlcri, Japoııya'ya karşı direnmede bir
liği baltalama amacıyla lıarekeı eder ve birliği baltalayaı1 soııuçlar ya
ratır. Saııat ölçütüne göre ise . .  saııat değeri yüksek olan bütüıı eserler 
iyidir ya da ıı isbeteıı iyidir; buna karşılık. SJııat değeri düşük eserler 
kt�tüdür ya da 11isbcten kötüdür. Elbette burada da, bu eserleriıı toplum 
üzeriııdeki etkileri göz öııüı1e alııımalıdır. Keııdi eseri ni güzel bul
mayaıı lıemeıı hiçbir yazar ya da saııatçı yoktur ve eleştirilerimiz de 
lıer türdeıı saııat cseriııiıı birbiriyle özgürce yarışması olanağı ta-
11ımalıdır. Ama bu eserleriıı. estetik l1iliıniııiıı ölçütleriııe göre doğru 
bir eleştiriye tabi tutulması da kesiıılikle gereklidir. Aııcak böyle olur
sa. dalıa düşük düzeyde bir saııat. zamaııla dalıa yüksek bir düzeye çı
karılabilir; geııiş kitleleriı1 mücadclesiııi11 iht iyaçlarını karşılamayan 
bir saııat, bu il1tiyacı karşılayaıı bir saııat lıaliııe getirilebilir. 

Bir siyaset ölçütü. bir de sa11at ölçütü vardır; bunların arasındaki 
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ilişki nedir? Siyaset sanatla bir tutulamayacağı gibi, genel bir dünya 
görüşü de saııattaki yaratma ve eleştiri yöntemiyle bir tutulamaz. Biz, 
hem soyut ve değişmez bir siyaset ölçütünüıı, hem de soyut ve de
ğişmez bir saııat ölçütüııüıı varlığıııı reddediyoruz. Her sııııflı top
lumda her sııııfııı keııdi siya.'iet ve sanat ölçütleri vardır. Ama sııııflı 
toplumlardaki bütüıı sııııflar her zaman birinci olarak siyaset kıstasıııa, 
ikinci olarak saııat ölçütüııe yer verirler. Sanat değeri ııe kadar yüksek 
olursa olsuıı, burjuvazi lıer zamaıı proleter saııat ve edebiyatıııa ka
pılarını kapar. Proletarya da aynı şekilde, geçmiş çağların saııat ve 
edebiyat eserleriııi bir ayrıma tabi tutmalı ve bunlara karşı tavrını. 
ancak bu eserleriıı halka karşı tavırlarını ve tarihsel olarak ilerici bir 
rolleri olup olmadığını iııceledikten sonra belirlemelidir. Siyasal ba
kımdan açıkça gerici olan eserleriıı sanat değeri bir ölçüde yüksek ola
bilir. İçerik olarak ne kadar gerici ve sanat değerleri ne kadar yüksek 
olursa, bu eserler lıalk için o kadar zararlıdır ve reddedilmeleri de o 
kadar gereklidir. Çöküşe giden bütün sömürücü sınıflarııı çöküş dö
nemlerindeki saııat ve edebiyatlannııı bir onak özelliği, onların gerici 
siyasal içerikleri ile s.ıııat biçimleri arasındaki çelişmedir. Bizim is
teğimiz, siyaset ile saııatın birliği. içerik ile biçimin birliği, devrimci 
siyasal içerik ile mümküıı olaıı eıı yetkin sanat biçimiııin birliğidir. 
Saııaı değeri ıaşımayaıı eserler, siyasal bakımdan ne kadar ilerici olur
larsa olsuıılar bütüııüyle güçsüzdürler. Bu yüzden hem yanlış bir si
yasal görüşü yaıısıtaıı saııat eserlerini yaratma eğilimiııe. hem de doğru 
bir siyasal görüşü yansıttığı halde sanat gücüııdeıı yoksun ''afiş ve slo
gan tarzında'' eserler yaratma eğilimiııe karşı çıkıyoruz. Saııat ve ede
biyat meseleleriııde iki ceplıede birdeıı mücadele veı ıııeliyiz. 

Birçok yoldaşııı düşünce tarzıııda her iki eğilime de rastlamak 
mümküııdür. Birçok yoldaş saııaı tekniğini küçümseme eğilimindedir, 
dolayısıyla saııat düzeyiııin yükseltilmesiııe öııem verilmelidir. Ama 
bcııim gördüğüm kad<ınyla. şu sırada işin siyasal yöııü daha ağır bas
maktadır. Bazı yoldaşlar eıı temel siyasal bilgideıı yoksuıı ol
duklarıııdan. kafalarıııda lıer türlü bulaııık fikir bulunabilmektedir. 
Yeııaıı'dan birkaç önıek vereyim. 

'' insan tabiatı teorisi.'' lıısaıı tabiatı diye bir şey var mıdır? Elbette 
vardır. Ama soyut olarak değil. somut olarak vardır. Sınıflı toplumda 
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sadece sıı1ıt·sal 11itelikte bir i11�111 do!1:ısı vardır, sııı ı ll:ıı·üstü biı· iııs:ııı 
� 

doğ:ısı yoktur. B iz. prolet:ıryaı1 111 ve lıalk kitleleriı1iıı iııs:ııı t:ıl1i:ııı ııd:ııı 
ya11ayız. Toprak :ığ:ısı ve l1urj uva sııııll:ın ise keııdi sııı ı ll:ırıııııı iııs:ııı 
tabiatıııdaıı yaı1:1dıı·l:u·: :ıına oııl:u· lluııu :ıç ıkç:ı söyleınez ve düııy:ıd:ı 
tek bir iı1s:ııı talli:ıtı <>lduğuııu ileri süreı·leı·. B:ızı kü<;ük l1uıjuv:ı :ıy
dın l:ırı11 111 propag:ıııcl:ısıııı y:ıpt ığı iııs:ııı t:ıl1i:ıtı d:ı. y:ı kitlelerdeıı kc>
pukt uı· y:ı da c>ııl :ır:ı k:ıı·şıdıı·. Oııl:ıı·ııı iııs:ııı t:ılli:ıtı dedikl eı·i şey. iizüıı
de lluı·juv:ı lliı·cycil iğiııdeıı l1:ışk:ı l1iı· şey değiltlir. Bu yüzdcıı de. 
proletary:ııı ııı iııs:ııı ı:ıl1i:ı ı ı  <>ıılarııı giizüııde i ıısaıı t;ılli:ıtııı:ı :ıykırıdıı·. 
Y cıı:ııı 'da l1:1zıl:ırıııııı siizüın oıı:ı s:ııı:ıt ve edebiy:ıt tec>rileriııiıı teıneli 
olarak s:ıvuııcluklaı·ı "iıısaıı t:ıbiatı tcoı·isi''. soıuııu l1ütüııüyle bu şe
ki lde koyın:ıkı:ıdıı· ve b:ıştaıı aşağı y:ıııl ışt ır. 

"Saıı:ıı ve edelliy:ıtııı ıcınel lı:ıı·eket ııc>ktası sevgidir. iııs:ııı sev
gisiclir." Sevgi cll1etıe lliı· lı:ıreket ııokıası c>l:ıllil i ı·. :ıma d:ılıa da temel 
bir lı:ırekct ııokııısı v;ırdır. B ir düşüııce ol:ırak sevgi. ııesııel pr:ıt iğiıı l1ir 
ürüııüdüı·. Bil .. es:ıs t>l:ırak. düş üııcelerdcıı değil .  ııesııcl pı·:ıtikteıı lıa
reket edcı·iz. Aydıııl:ır :ır:ısıııd:ııı gcleıı ya;r.:ır ve saıı;ıtçıl:ırıınız pro
tet:ıı-y:ıyı  se\1cı·ler. çüııkü tt>plum oııl:ıra prolet:u-y:ıyla :ıyııı k:ıderi p:ıy
laştıklarıııı lıisscııiııniştir. B iz. Japc>ıı cınpery:ılizmiııdeıı ııe fı·ct cderil .. 
ç üııkü J:ıı>t>ıı eın pcı·yal izmi llize zulıneder. Düııyada lıiçllir z:ımaıı bir 
ııedeııe y:ı d;ı l1iı· cl:ıvaya d:ıy:ııım:ıy:ııı bir sevgi ya da ııeı·ret ol:ıın:ız. 
Sözüm oıı:ı iııs:ııı sevgisiııe geliııce. iı1s:ııı l ığııı sıııı ll:ır:ı l1iilüıımesiııdeıı 
bu yaııa, lıeı· şeyi k:ıpsay:ııı l1iiyle bir sevgi v:ır tılınaıııışt ıı·. Geçınişteki 
lıakim sıı1ıll:ır ve l1irç<>k stizüm oııa al im ve bilge kişi btiyle bir sevgi 
aııl:ıyışıııı savuıım:ıkt:ııı lıcışlaıımışlardır. :ınıa kiınse l1uııu pratiğe ge
çiremem iştir. çüııkü sııııllı toplunıd:ı btiyle bir şey müınküıı değildir. 
Gerçek iııs:ııı sevgisi. :ıııc:ık l1ütüıı düııy:ıd:ı sııııll:ır <>rt:ıd:ııı k:ıl
dırıldıkt:ııı S<>ıır:ı var <ıl:ıcaktır. S ııı ı ll:ır. t<>ı>luınu birl1iı·iııe düşınaıı çe
şitli  grupl:ıı·a btilmüştür: bütüıı i ııs:ııılaı·ı sevmek. :ıııc:ık sıııı ll:ır <>r
tad:ııı kalktığı ;r�ım:ııı ınüınküıı <>l:ıbilir. şiındi değ il .  Biz. düşı1ı:ıııl:u·ı 
sevemeyiz. t<>pluındaki köt ülükleri seveıneyiz. lıedel"imiz oııl:ırı y<>k 
etınektir. Sağduyu lluııu gerektirir: y:ız:ır ve saı1atçılarımızd:ııı b:ı;r.ıl:u·ı 
nası l  oluyor da buııu lıala kavrayamıyorlar'! 

"Saııat ve edel1iyat eserleri. ayd111lık olaıı i le karaıı l ık olaııa lıer 
zamaı1 eşit ölçüde öııem vermiştir." B u  görüşle birçok bulanık ı·ikir ya-
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tıyor. Sanat ve edebiyatın her zaman böyle yaptığı söylenemez. Birçok 
küçük burjuva yazar. aydııılık olaııı hiçbir zamaıı keşfedememiştir. 
Eserleri, sadece karaıılık  olaııı göstermiştir ve bu, ''teşlıir edebiyatı'' 
diye biliııir. Bazıları. yalııızca kötümserliği ve düııyadan bıkkınlığı 
dile getinnede uzmaıılaşmışlardır. Buııa karşıl ık. sosyal izmin iıışası 
döııemiııdeki Sovyet edebiyatı esas olarak aydııılık olaııı dile getirir. 
Gerçi bu edebiyatta da. çalışmalardaki bazı kusurlar dile getirilir ve 
olumsuz kişiler aıılatılır. ama bu sadece, resmiıı bütüıılüğüııdeki ay
dııılık olanı ortaya çıkaı ııı<tk üzere karşıt bir görevi yeriııe getirir ve 
buııa sözüm oııa eşit ölçüde yer verilmez. Burjuvaziııiıı gericilik dö
nemiııdeki yazar ve sanatçıları. devrimci kit leleri ayak.takımı olarak, 
kendileriııi ise azizler olarak. anlatırlar ve böylelikle. aydııı l ık olan ile 
karaıılık olaııı tersyüz ederler. Övmeli mi, yoksa teşlıir mi etmeli so
ruııuııu ancak gerçekteıı devrimci yazar ve sanatçılar doğru l)ir şekilde 
çözebilirler. Halk kitleleriııe zar<tr vereıı bütüıı karaıı lık güçler teşhir 
edilmeli. halk kit leleriııiıı bütüıı devrimci mücadeleleri övülmelidir. 
Devrimci ya1.ar ve saııatçıl:ırııı temel görevi budur. 

"Saııat ve edebiyatııı gt>revi.  lıer zamaıı teşlıir etmek olmuştur." Bu 
görüş de tıpkı bir öııceki gil1i, tarilı bilimiııdeıı lıabcrsizliğiıı üı·üııüdür. 
Belirttiğimiz gibi. s<ıııat ve edel1iyat lıiçbir 1.aınaıı sadece teşlıiı·Ic sı
ııırlı kttlmaınıştır. Devrimci yazar ve saııatçılarııı teşlıir lıedelleıi lıiçbir 
z:ımaıı kitleler ol<ım:v.: aııc::ık saldırgaıılar, sömürücüler. 1.:ıliınler ve 
oııl<ınıı h<ılk üzeriııdeki kötü etkileri lıedeı· alııımal ıd ı ı·. Kit leleı·iıı de 
bazı kusurları vardır. ama l1u kusurlar halkııı keııdi saflaı·ıııd<ıki eleştiri 
ve özeleşıiriyle giderilmel idir. Heın zateıı böyle bir eleştiri ve öze
leştiri. saııat ve edebiyatııı eıı öııemli görevleriııdeıı biridir. Am<ı buııu 
bir çeşit ''lıalkııı teşlıiri'' olarak ele <ılmak yaıılıştır. Halk<ı geliııce. me
sele esas olar<ık bir eğitim ve lıalkııı düzeyiııiıı yükseltilmesi me
selesidir. Aııc<ık karşı-devıiınci y<11.ar ve saııatçılar lı<ılkı ''d<ığuştaıı 
aptal" ve devrimci kitleleri ''zoı·b•ı ayak.takımı" <>larak. dile getirirler. 

''Bu döııem. lıala lıiciv y<tzıları döııemidir ve Lu Suıı'uıı y<ızım tar
zıııa lıala ihtiyaç vardır." Karaıı l ık güçleriıı baskısı altıııda ve söz lıür
riyctiııdcıı yok.<;un <>l<rrak yaşayaıı Lu Suıı. kavgasıııı sürdüı·cbilınek 
içiıı, deııeme biçimiııde yazdığı yazılarıııda keskiıı lıicve ve iğııeleyici 
alaya başvuııııakta tamaınen haklıydı. B iz de faşistleri. Çiııl i gericileri 

99 



ve halka zararlı olan her şeyi gülüı1ç göstermeliyiz. Ama demokrasi 
ve özgürlüğüı1 sadece karşı-devrimcilerin eliı1deı1 alıı1dığı ve bü
tüı1üyle devrimci yazar ve sa11atçılara verildiği Şeı1si-Gaı1su-Niııgsia 
S ıı11r Bölgesi'ı1de ve düşmaıı hatl:trı gerisiııdeki Japoııya'ya karşı üs 
bölgeleriııde, üslup sadece Lu Suıı'uı1ki gibi olmaınalıdır. Biz bu
ralarda. vargücümüzle haykınnalı ve l1alkııı a11laması güç ol:ın kapalı 
ve dol:ıylı aıılatıml<rrd:tıı kaçııım:ılıyız. ''Hiciv yazıl<trı dt)ııemi"ııde Lu 
Suı1. düşm<ıııı değil de. lı<ı lkı ele aldığı zam:ııı. devrimci lı<ılkı ve dev
rimci partiyi asla küçük düşünnedi ve oıılara saldırm<ıdı. Üstelik bu 
yazıları. düşmaı11 lıedef <tldığı yazılarıı1d<111 tarz bakımıı1d:ııı da t:ı
mame11 ı·arklıydı. D<ılıa ö11ce söylediğimiz gil)i, lı:ılkııı kusurl:ır111ı eleş
tiı ıııek gereklidir. ama bunu yaparkeıı gerçekteıı lıalkııı tavrıııı bc
ııimsemeli ve l1alkı korumak ve eğitmek içiıı sözlerimizi yürekteıı bir 
coşkuyla dile getirmeliyiz. Yoldaşlara düşm:ııı gibi d:ıvra11mak, düş
man111 tavnııı bc11imsemektir. Peki öyleyse. lıicvi kaldıracak mıyız? 
Hayır. hiciv lıer zamaıı gereklidir. Ama lıer !)iri farklı t:ıvırlar t:ışıyaıı 
çeşitli l1icivler vardır; düşmaı1lanmızı ele alaı1 lıiciv v<rrdır. ınüt
tefiklerimizi ele alaı1 l1iciv vardır. keı1di sallanmızı ele :ıl:ııı lıiciv var
dır. Biz geı1el olarak l1icve karşı değiliz: asıl ort<ıd<111 kaldınn<ıın ız ge
rekeıı, hicvi11 kötüye kullaı1ılmasıdır. 

''Beı1 övme ve yüceltme düşküııü değiliın. Aydııılık olaııı yü
celtenleriıı eserleri ille de l)üyük olm<ıy<tl)ileceği gibi. kar<ııılık ol:ıııı 
ele alaı1larııı eserleri de i l le değersiz olm:ıy:ıl)il iı·." Eğer l1ir burjuv:ı ya
zarı ya da saı1atçısıysaı1ız. pr<>letaryayı değil. bur_juvaziyi yüceltirsi11iz. 
Ama eğer bir proleter yaz.an ya da sa11atçısıys<ıııız. burjuvaziyi değil. 
proletaryayı ve emekçi halkı yüceltirsi11 iz. Ya biriııi ya da öbürüııü 
yapmak z<>ruııdasıııızdır. Ne burjuvaziyi yücelteıı eserler mutlaka bü
yüktür. 11e de burjuv<ıziııi11 karaıılık olduğuııu göstereı1 eserler il le de 
değersizdir. Proletaryayı öveı1 escrleriı1 de mut l<ıka değersiz olması 
gerekmez. ama proletaryaı1111 sözüm oııa "karaıılığıııı'' işleyeıı eserler 
değersiz kalmaya mal1kfımdur. Buıılar. s:ıııat ve edebiyat açısıııdaıı ta
ril1iıı gerçekleri değil midir? Halkı. yaııi iı1saı1 lık taril1iııiıı ya
ratıcılarıııı ııeden övmeyelim? Proletaryayı. Komüııist Partisiııi. Yeıı' 
Demokrasiyi ve sosyalizmi neden övmeyel im'? Halkııı davası içi·ı 
coşku duymayan, proletaryanıı1 ve oııun öı1cüsüııüı1 mücadele ve z...-
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ferleriııi bir keı1ardaı1 kayıtsız bir şekilde seyreden bir iıısan tipi vardır. 
Bu i11saı1ı11 ilgileııdiği ve yüceltmekteı1 hiçbir zamaı1 usanmayacağı bi
ricik şey. keııdisi ve belki de kendi dar çevresiııdeki birkaç kişidir. El
bette bu küçük burjuva bireycileri. devrimci halkın yaptıklarını ve er
dcınlcriııi yüceltmeye. l1alkıı1 mücadeledeki yiğitliğiııi ve zafere olan 
güve11i11i yükscltıneye y�ıııaşınazlar. Bu tip iı1saı1lar. devrimci saflara 
kaı·ışın ış lıaş:ırattaı1 başka bir şey değildirler ve kuşkusuz. devrimci 
l1:1lkıı1 bu ''çıi'.,:rtkaıı l:ır''a ilıtiyacı yoktur. 

'' Bu bir tavır meselesidir: sı111ı· tavrım doğrudur. iyi 11iyetliyim ve 
lıcr şeyi çok iyi kavrıyorum. :ıma keııdimi ifade etmeyi ba
şar.ımıyorum. bu yüzdeı1 de soııuç kötü oluyor." Amaç ve soııuç ko
nusuııdaki diyalektik materyalist görüşte11 daha öııce söz etmiştim. 
Ş imdi sormak istediğim bir şey var: Soııuç meselesi bir tavır meselesi 
değil midir'? Bir iıısan sadece aınaçta11 hareket eder ve davra11ışlannı11 
11e soı1uç doğuracağı111 araştırmazsa. o iı1saı1 sadece reçeteler yazan ve 
yazdığı reçeteler yüzüı1deı1 kaç l1astasıı1111 öldüğüııe aldırış etmeyen bir 
lıekime beıızer. Ya da S.'ldece bildiriler yayınlaya11, ama bunlanı1 uy
gulaıııp uygulaı1madığı11a aldu ıııaya11 bir siyasi parti düşüııelim. Peki, 
bu doğru bir tavır mıdır? Burada iyi 11iyetteı1 söz edilebilir mi? Kuş
kusuz. soııuçlar dalıa öncedeı1 hesaba katılmış olsa bile hatal:ır ya
pılabilir. Ama bir kimse. gerçekler sonucun kötü olduğuııu is
patladıktan sonra da bildiğiııi okumaya devam ederse, iyi ııiyeUen söz 
edilebilir mi? Bir partiyi ya da lıekimi değerlendirirken, pratiğe, yaııi 
sonuca bakmalıyız. Aynı şey bir yazan değerlendirirken de geçerlidir. 
Gerçekteı1 iyi ııiyetli olan bir kimse, soııucu hesabd katmalı,  tec
rübelerden ders çıkaııııalı.  yöııtemleri ya da yaratıcı çalışmada anlatım 
tekniğiııi incelemelidir. Gerçekten iyi ııiyetli olaı1 bir kimse. eseriıldeki 
kusurları ve hataları eı1 büyük açık yüreklilikle eleştirmeli ve onları 
düzeltmede kararlı olmalıdır. işte Kom üı1istlerin özeleştiri yöntemiı1i 
kul laı1malanı1111 ı1edeı1i de budur. Tek doğru tavır budur. Doğru tavrın 
ııe olduğuııu zamaııla aı1lamak ve iyi bir şekilde kavramak, aı1cak 
böyle ciddi ve sorumlu bir uygulama süreci içersinde mümküı1 ola
bilir. Eğer bir kimse uygulamada bu yolu tutmazsa. eğer böbürlenerek 
her şeyi çok iyi kavradığı11ı iddia ederse, o kimse aslıı1da hiçbir şey 
kavramamış demektir. 
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''Bizden Markı;izmi incelememizi istemek. diyalektik materyalist 
yaratma yö11temi11in hata<;111ı tekrarlamak demektir ve bu da ya
ratıcılığa zar<tr verir." Marksizmi iı1celemek, düııyayla. toplumla, 
saııat ve edebiyatla ilgili gözlemlerimizde diyalektik materyalist ve ta
rilıi materyalist bakış açısını uygulamak dernektir; saı1at ve edebiy<ıt 
eserlerimizde ı·eıseı·i ııutuklar çekmek demek değildir. Marksizm. ı·i
zikteki atoın ve elektroıı teorileriııi içerdiği lıalde ııasıl oııl<trııı yeriııi 
tutamazsa. <ıyııı şekilde saııat ve edebiyattaki yaratıcılığııı ger
çekçiliğiııi de içeı·ir. ama oııuıı yeriııi tutamaz. Boş. kuru. dogınatik 
ı·oı 111üller gerçekteıı yaratıcı lığı yok edeı·Ier: buııuııla da kalınaz. lıer 
şeydeıı öııce Marksi:z.mi yok ederler. Dogmatik "Marksizm'' Marksizm 
değildir. Marksizme aykırıdır. Peki öyleyse Marksizm yarat ıcılığı yok 
eder mi'? Evet. eder. Feodal . burjuva. küçük burjuva, liberal. bireyc i, 
ııilıilist. saııat içiıı saııat anlayışıııı savuııaıı, aristokrat. yozlaşmış ya da 
kötümseı· ve lıalk kit leleriııe ve proletaryaya yabaııcı olan lıer türlü ya
ratıcıl ığı y<>k eder. Pr<>leter yazar ve saııatçılar açısıııdaıı baktığıın ızda. 
bu tüı·deıı yaratıcılık yok edil ınemcli midir'? Bcııce edilmelidir. ))Ü
tüııüyle yok edilmelidir. Ve buıılar yok edilirkeıı yeııi bir şey iıışa edi
lel)iJiı·. 

v 

Buı·•ıda tartışılaıı soruıılar. Yeııaıı'daki saııat ve edebiyat çev
relerimiziıı de soruıılandır. Bu ııeyi gt>sterir? Saııat ve edebiyat çev
releı·imizde yaıılış çalışma tMZlanııııı lıala ciddi ölçüde var olduğuııu 
ve yoldaşl<tnınız arasıııda ideal izm. dogmatizm. boş hayalc ilik, laf 
el)el iği. pı·•ıtiği lıor gönne ve kitlelerden kopukluk gibi birçok has
talığııı v<tr <>lduğuııu gtisterir. Buıılarııı lıepsi de etkili ve ciddi bir dü
zeltıne kamp<ıııyasıııı gerektinnektedir. 

Proletarya ile küçük burjuvazi arasıııdaki farkı hala berrak bir şe
kilde kavı·aınayaıı pek çok yold1şımız var. Komüııist P:ırtisi'ııe ör
gütsel olarak katılmış buluıı:ııı. ama Partiye ideolojik b:ıkımdaıı t<ım 
olarak ya da lıiç katılmamış ola11 birçok paıti üyesi var. Partiye ide
olojik b:ıkımdaıı katılmamış olaıılar kaı·a1arıı1da hala sömürücü sı-
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ıııOarııı pislikleriııiıı \)üyük \)ir kısmıııı banııdu ıııaktadırlar ve pro
let:ı•·y:ı ideolojisiııiıı. komüııizıııiıı ya da Partiııiıı ııe olduğu koııusunda 
lıiı;l)ir l"ikirleı·i y<)ktur. '' Pr<)letarya ideolojisi mi'?'' diye düşüııüyorlar, 
" Hep :ıyııı lıikfıye ! "  Oysa bu lıikayeyi kavramaııııı lıiç de kolay bir iş 
<ılııı:ıcl ığıııı l)ilcıni yoı·lar. Ba:t.ılarıııııı ömürleri boyuııca Komüııizmdcıı 
ıı:ısiııleı·iııi :ıl:ıc:ıkl:rrı yoktur ve buıılar t>ııüııde soııuııda P:ırtiyi terk 
edeceklcrcliı·. Bu yüzdeıı. P:rrt imiziıı ve saO::ırımızııı çoğuııluğu temiz 

ve düı·üst olduğu lı:ılde. devrimci lıareketi dalıa da etkili \)ir şekilde ge
lişt iı·ecek ve <)ııuıı l)aş:rrısıııı lıızl:ıııdırJcaks:ık. işleı·i lıcın ideol<ıjik, 
lıeın de örgütsel b:ık ımdaıı bütüıı ciddiyetiınizle y<ıluıı:ı koymal ıyız. lş
leı·i t>rgütsel b:ıkımdaıı yoluııa koymamız içiıı. işleri t>ııce ideolojik ba
kımd:tıı yoluııa k<ıymal ı ,  proleter olınayaıı ideolojiye k:rrşı pr<)letaryJ 
ideolojisiııiıı mücadclesiııi başlatmalıyız. Yeııaıı'da s:tıı:ıt ve edebiyat 
çevreleriııde ideol<ıjik bir m ücadele şimdideıı lı:tşlamıştır ve bu soıı 
derece gereklidir. Küçük \)urjuva kökeııli aydııılar lıer zaınaıı, s:ıııat ve 
edel)iyat da d:ılıil, iııatla lıer yola başvur:ırJk keııdileı·iııi t>ıı plaııa ç ı
karmaya ve keııdi görüşleriııi yaymaya çalışırlar ve P:u·tiııiıı de. düıı
y:ııı ııı da keııdileriııe gt)ı·e yeııideıı biçimleııdirilmesiııi isterleı·. Bu ko
şull:ırda. bizim göı·evimiz. bu "yoldaş"ları s:rrsmak ve oıılaı·a sert bir 
şekilde. ' 'Bu sökmez! Proletarya keııdisiııi size uyduramaz: size boyuıı 
eğmek aslıııda büyük toprak ağ:ısı sııııfıııa. büyük \)urjuvaziye b<ıyun 
eğmek ve Partimiziıı ve ülkemiziıı zayıf düşmesi telılikesiııi göze 
almak olur" demektir. Öyleyse biz kime boyuıı eğmeliyiz? Partiyi ve 
düııyayı aııcak proletaryaııııı öııcüsüııe göre \)iç iınleııdirebiliriz. Uma
rız, saııat ve edebiyat çevreleriııdeki yold:ışlarım ız bu büyük tar
tışmaııııı ciddiyetiııi kavrarlar ve bu mücadeleye ı·aal olar:ık katılırlar. 
Her yoldaşııı sağlamlaşması ve bütüıı sallarım ızııı ideolojik ve ör
gütsel bakımdaıı gerçekteıı birleşip güçleıımesi aııc:ık böyle mümküıı 
olabilir. • 

Yoldaşlarım11.ııı birçoğu. düşüııceleriııdeki karışıklık yüzüııden, 
devrimci üs bölgeleriıniz i le Guomiııdaııg bt>lgeleri arJsıııda gerçek bir 
ayrım yapınayı pek başarJmamakta ve buııuıı soııucuııda pek çok hata 
yapmaktadırlar. Birçok yoldaşımız buraya Şaııglıay'd:ıki ba
rıııaklanııdaıı geldiler ve bu banııaklarıııdaıı devrimci üs bölgeleriııe 
gelirkeıı, sadece bir yerden başka bir yere geçmiş olmakla kalmadılar, 
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aynı zamanda bir tarihi çağdan başka bir tarihi çağa geçmiş oldular. 
Biri, büyük toprak ağalarının ve büyük burjuvazinin hakimiyeti al

Undaki yarı-feodal. yarı-sömürge toplum; öbürü ise, proletaryanın ön

derliği altındaki devrimci yeni demokratik toplun1dur. Devrimci üslere 
gelmek demek. Çin tarihinde binlerce yıldır eşi görülmemiş bir çağa, 

iktidarın halk kitlelerinin elinde bulunduğu bir çağa giııııek demektir. 
Burada, çevremizdeki insanlar ve propaganda yaptığımız kişiler bü

tünüyle farklıdır. Eski dönem bir daha geri gelmemek üzere gitmiştir. 
Bu yüzden. yeni kitlelerle hiç tereddüt etmeden bütünleşmeliyiz. Eğer 
yeni kitleler arasında yaşayan bazı yoldaşlar. daha önce de söylemiş 

olduğum gibi. hala "bilgiden ve anlayıştan yoksun''salar ve "yi
ğitliklerini gösterecek yer bulamayan kahran1anlar" olarak kalırlarsa. 
güçlüklerle karşılaşacaklar ve bu güçlükler sadece köylere gittikleri 
zaman değil. burada Yenan'da da karşılarına çıkacaktır. Bazı yol
daşlar. "En iyisi, Büyük Cephe Gerisi Bölgesindeki ıo okurlar için bir 
şeyler yazmaya devam edeyim; bu iyi bildiğim bir iş. hem de milli bir 
önem taşıyor.'' diye düşünebilirler. Bu düşünce bütünüyle yanlıştır. 

Büyük Cephe Gerisi Bölgesi de değişmektedir. Oradaki okurlar da. 
devrimci üs bölgelerindeki yazarların eski hikayelerle canlarını sık
malarını değil. onlara yeni insanları ve yeni dünyayı anlatmalarını 
bekliyorlar. Bu yüzden. devrimci üs bölgelerinde kitleler için ne kadar 
eser yazılırsa. bu eserler o kadar milli önem taşıyacaktır. Fadeyev. 
Paı·ıi:aıı/aı· 1 1 adlı eserinde sadece küçük bir gerilla birliğinin 
hikayesini anlatıyordu ve hiç de eski dünyanın okurlarına yaranmak 

niyetinde değildi: buna rağmen. kitap dünya çapında etki yaratu. Bil
diğiniz gibi. bu kitabın sadece Çin'deki etkisi bile çok büyüktür. Çin 

geriye değil. ileriye doğru gitmektedir. Ve Çin'i ileri götüren. geri ya 
da geriye dönük bölgeler değil. devrin1ci üs bölgeleridir. Bu. yol-

10. Büyük Cephe Gerisi Bölgesi Direnı11e s,ı,•aşı sırıısınc.l•ı Çin'in güneybaıısında ve ku
zcybaıısında Japoıı islilacıları l•ırafıııd•uı işg•ıl ec.lilıııen1iş olaıı Guonıindaı1g dencıi11ıi 
alıınd••ki geniş bölgelere verilen •ıc.ldı. Oüşnıaıı lı:ııları gerisine.le Konıünisl Pan isiııiıı 
önderliğinde kurulan ve Jap<>nya'ya karşı üs bölgeleri olan «küçük cephe gerisi böl
ge�i» ise bundan farklıc.lır. 

1 1 . Ünlü Sovyet yazarı Aleks.1ndır F•ıtlcyev'in Parıi:cııılcıı· adlı eseri 192/c.lc ya
yın1laıınıış ve Lu Suıı tarafından Çiııceyc ı;cvrilnıişıir. Bu ronıan, Sovyet iç savaşı sı
rasında Sibirya'da işçiler, köylüler ve dcvriıııci •ıyc.lınlardiın oluşan bir paniı.aıı 11ıilf
reı.esinin karşıdevrinıci çetelere karşı nıilcadelcsini anl•ılır. 
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daşlarımızın düzellme hareketinde her şeyden önce kavramaları ge

reken Leme! bir sorundur. 
Kitlelerin yeni çağıyla bülünleşmek zorunlu olduğuna göre, birey 

ile killeler arasındaki ilişki sorununu tam olarak çözmek gereklidir. Lu 

Sun'un bir şi irinden alınan şu iki mısra bize şiar olmalıdır: 

Kaş/aı·ıın <s'atık, <liındik meydaıı okurum suç/ayaıı biııleı·ce paı·
maga, 

Başım egik, uysal biı· ökiiz gibi hizmet edeı·im çocuklara.12 

"Suçlayan binlerce parmak'' düşmanlarımızdır ve ne kadar amansız 
olurlarsa olsunlar onlara asla boyun eğmeyeceğiz. Burada "çocuklar" 

proletaryayı ve kitleleri temsil ediyor. Bütün Komünistler, bütün dev

rimciler, bütün devrimci sanat ve edebiyat işçileri Lu Sun'un bu ör
neğinden ders çıkarmalı ve proletaryanın ve kitlelerin "öküzleri" ol
malı, ölünceye kadar bu görevi omuzlamalıdırlar. Kitlelerle 
bütünleşmek. kitlelere hizmet etmek isteyen aydınlar, kendilerinin kit
leleri, kitlelerin de onları yakından tanıyabileceği bir süreçten geç
melidirler. Bu süreç büyük acılara ve çatışmalara yol açabilir ve aça

caktır da: ama eğer ;ızimliyseniz bunların üstesinden gelebilirsiniz. 
Bugün. sanal ve edebiyat hareketimizin temel yönelimiyle ilgili 

meselelerden sadece bazılarını ele aldım: daha derin incelemeler ge
rektiren daha birçok özel mesele var. Buradaki yoldaşların gösterilen 
yolda ilerleyeceklerinden eminim. Düzeltme hareketinin seyri içinde 
ve önümüzdeki uzun inceleme ve çalışma döneminde. kendinizi ve 
eserlerinizi kesinlikle değiştirebileceğinizden, halk kitleleri tarafından 

yürekten benimsenen birçok iyi eser yaratabileceğinizden ve devrimci 
üs bölgelerindeki ve Çin'in dört bir yanındaki sanat ve edebiyat ha

reketini parlak bir yeni aşamaya doğru ilerletebileceğinizden eminim. 

1 2. Bu iki ıııısra l.u Suıı'un ••Kendinıle Dalga Geçerken .. adlı şiirinden alınnuşıır. (Dcr
lenıe Dışıııdaki Derlenıe. Bütün Eserleri, Çin bas., cilt VII.) 
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ÇOK ÖNEMLi BiR SiYASET* 

7 E\•lıll 1942 • 

Parıi Merkez Korniıesirlirl ''d:ılıa iyi birlikler ve d:ıll:ı b:ısiı yci
tlelim" siyaseıirli 1 oıtaya aıınasırıdarl l)u yarla. Japoıly:ı'ya k:ır,ıı üs lxil
geleriııiıı çoğuııdaki Parti ciı·güıleri bu siyaseıi Merkez Konıiıesi ı:ı
limatları uy:ırıııca uygul:ırn :ıkıa ya da uygul:ımak üzere plarılar 
yapmaktadır. Ş arısi-H el)e y-Ş :ırıdu rıg-Heıları S ı  rlır Bölgesi 'ııdeki yö
neıici yoldaşlar bu çalışrn:ıy:ı ı·iilcıı başl:-ımışlar. ''dalla iyi birlikleı· ve 
dalla b:ısiı yöılelim "e ()tl:ıy:ık <>lmuşl:ırdır. Arlcak. bazı üs ool
gelerindeki yold:ışl:u·. l)u siyaseıi ıam <>l:ır:ık kavrayamadıkl:ırırldarl 
butlu gerekerl ciddiyeıle uygul:ım:ık içirl çab:ı giisteı rııemişlerdir. Bu 
kimseler. bu siyaseıirl l)ugürlkü durum ve Partirlirl öteki siyasetleri ile 
il işkisiıli llala arllayamaın:ıkıa. buııurı eıı öııemli şey olduğuılu gö
rememektedirler. Bu korlu Kııı·ııılıı,� Gcı:etesi'ılde dalla tiılceleri birçok 
kez tartışılmıştı. Şimdi biz l)Urla d:ılla açıklık getiııııek amacııld:ıyız. 

Part iııiıl bütüıl siyasetleri. Japoıı istilacıl:ırıılı yeılilgiye uğratma 
amacıılı güder. Direrlme Savaşı. bcşiııci yılttldaıl bu yatla. soıl aş:ıması 
olan zafer içitl mücadele aşamasııla ı·iiletl giı ıııiş buluıluyor. Bu aşa
mada durum. biriılci ve ikiılci yıllardaki durumdan f:ırklı olduğu gibi, 
üçüılcü ve dördüııcü yıl lardaki duruındaıı da farklıdır. Savaşııl bcşiılci 
ve altıııcı yıl lanılttl l1ir özelliği de, zafer yaklaşırkeıl llfıla ötlümüzde 
çok büyük güçlükleriıl <>lm:ısıdır: başka bir deyişle. l1iz ''şaı·aktaıl ötl
ceki karaıılık''tayız. Bugüılkü aşamada bütüıı aılti-laşist ülkelerde ol-• 
duğu gibi büıüıı Çiıı'de de durum budur. Bu durum. Sekiılci Yol Or-

• Bu başyazı Mao Zcduııg yt1ldaş taraı·ından Yena11'da çıkan Kııı·tıılıış G<ı:<•tcsi içiı1 ya
zıln11şt ı.  

1 .  <<Dalıa iyi birlikler ve dalıa b;ısit yöııct int>> dcyinıi şiı:ııdi daha kapsa111lı bir şekilde 
kullanılıyor ve artık askeri konul;ırla s1111rlı kaln11yor. Örgütlerin ve bu örgütlerin yö
netiminin yeniden düzenlenn1esini. yönetinıiıı ve çalışnıa işl�'llılerinin ba
siıleşıiriln1esiııi ifade ediyor. 
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dusu'ı1uı1 ve Yeni Dördü11cü Ordu'nun üs bölgeleriı1de özellikle şid
detli olmakla birlikte, sadece buralarla sınırlı kalmamaktadır. Japo11ya 
is1ilacıları11ı öı1ümüzdeki iki yı l  içinde yeıımek amacıyla çaba gös
teriyoruz. Bu iki yıl, savaşı11 ilk ya da ikiı1ci iki yıllık döı1cm iı1deı1 
büyük ölç üde farklı. son derece zor yıllar olacaktır. Özellikle bu 11okta. 
dcvı·imci parti ve devrimci ord u içiı1deki yöııeıicilcr ıar<ıl·ıııd<tıı kav
raı1malıdır. Buı1u kavramazlar�ı olayları11 akışıııa kapı lıp sü
rükle11ecekler, 11e kadar çaba gösterirlerse gösıersiııler zaı·erc ula
şam<ıy<ıc;ıklar. h<ılıa devriın davası111 ıel1likeye düşüreceklerdir. 
Düşınaııııı ceplıe gerisiııdeki Japoııya'ya karşı üs bölgcleriı1de durum. 
dalıa şiındideıı cskisiııe gtiı·e hiı·kaç m isli daha çeıiıı olmasıııa rağıneıı. 
güçlük l1eı1üz so11 raddesiı1e vaı·mamışt ır. Bu durumda doğru l1ir si
yasetimiz olmazsa ağır güçlükler al1111da ezilip kal ınz. lı1saııl<ır ge
ııellikle geçmişteki ve şimdiki koşullara göre değerleııdirmelcr yap
maya. gelcceği11 de üç aş<ığı beş yukarı ayııı olacağı111 düşüıımek gil1i 
bir yaı11 lgıya düşmeye ya1kıı1dıı·lar. Gemi11iıı ya sualııııdaki kayalara 
çarpacağıııı ya d<ı hu kay<ıl;ıı·daıı seriı1kaı1 lı lıkla sıyrılacağıııı tiı1cedeı1 
gtireınezlcr. Direııme Sav<ışı geınisiııiıı yolu üzeriııdeki sual1 111da hu
luı1<111 k<ıy<ıl<ır ııelerdiı·? Buıılaı· s<ıvaşııı soıı aşaınasıııd<ıki ağır maddi 
güçlüklcı·d ir. Parti Merkez Komitesi huııltu·a işaret elmiş. l1izleı·i uy<ı
ııık olm<ıya ve huııl;ınıı üsıesiı1deı1 gelmeye çağııııı ışı ır. Yol
d<ışl<u·ımı zdaıı Ç<lğu. soruııu şiındideı1 <t ııl<ımışlarsa da. l1<1zıları aı1-
laınaınışıır: aşm<ımız gerekeıı ilk eııgel de hudur. Direııme Stıv<ışı'ııda 
l1irliğe gerek vardır: l1iı·lik ise içiııde güçlükleri hanııdırır. Bu güç
lükler siyastıldır. Geçmişle çıkmışlardu·. gelecekle de tekrar <>rt:ıya çı
kal1iliı·leı·. Beş yıldır Partimiz giderek ve olaııca çabasıyla hu güç
lüklcriıı üsıesiııdcıı geliyor. Bizim slogaııımız bjrliği güçleı1dirmekıir. 
Buııu yapmaya devam etmeliyiz. Oysa dal1a başka türde güçlükler. 
maddi güçlükler vardır. Buııl<ır gitt ikçe dalıa şiddeıleııecekıir. Bugüıı 
bazı yoldaşlar buııa lıala hoş veı ıııekıe. durumu11 biliı1ciı1e va
ramamakıadırlar. Bu ııedeı1le böyleleriııi uyannamız gerekiyor. Ja
poııya'ya karşı üs bölgeleriııdeki bütün yoldaşlar buııdaı1 böyle maddi 
güçlükleri11 kesiı1likle artacağıııı,  buı1ları alt  eımeııin eıı ö11emli yo
luı1uıı da "daha iyi birlikler ve daha basit yöııeıim' olduğuııu aıı
lamalıdırlar. 
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Daha iyi birlikler ve daha basil yönelin1 siyaseli, nlacldi zorluklıırı 
yenmede niçin önemlidir? Üs bölgelerindeki şimdiki ve claha çok clıı 
gelecekteki savaş durun1u, geçmişteki görüşlerimize saplanıp kal

mamıza imkan bırakmayacaktır. Muazzan1 büyüklükleki savaş ay

gıtın1ız, geçınişin koşullarına uygundu. O zan1anlar bu aygıl  geçerli • • 
ve zorunluydu. Oysa şimdi işler değişn1iştir. Us bölgeleri darıtlınışlır. 
dal1a bir süre de daraln1aya clevan1 edebilir. Kuşkusuı, bu mııazzan1 
savaş aygıtımızı eskisi gibi bırakan1ayız. Savaş aygılın1ız ile sa\1 aşın 
durumu arasında çözn1ek zorunda olcluğuı111ız bir çclişı11e da11a şiı11-
diden ortaya çıkmışlır. Düşn1anın hedet'i bu çelişı11eyi kes

kinleştiıınektir. Onun "her şeyi yak. 11erkesi öldür. her şeyi yağn1ala" 
siyasetinin amacı budur. Bu nlua1,zarn aygıtın1ızı olcluğu gibi bı

rakırsak, doğruca. düşmanın kurduğu tuzağa düşeriz. Onu küçültür. 
daha iyi birliklere ve daha basit yönetime sahip olursak. savaş ay

gılımız küçülse de güçlü kalır. "Sığ sudaki iri balık" örneğine ben
zeyen çelişmemizi çözerek ve savaş aygıtımızı savaşın durumuna 
uygun bir hale gelirerek daha da güçleneceğiz; yenilmek şöyle dur
sun. sonunda düşmanı yeneceğiz. Parti Merkez Komilesince tespit edi
len "daha iyi birlikler ve daha basit yönetim" siyasetinin çok önemli 

bir siyaset olduğunu söylememiz bundandır. 
Bununla birlikte. insanların kafaları koşullar ve alışkanlıklarla sı

nırlanmaya yatkındır. Devrimciler bile her zaman kendilerini bundan 
kurtaramazlar. Bu muazzarn aygıtı. bir gün gelip küçülunek zorunda 
kalacağimızı pek düşürırneden l...'Uııııuştuk. Şimdi küçülune zamanı 
geldiğinde. ağırdan alıyoruz ve bu iş bize çok zor geliyor. Düşman 
bize muazzam savaş aygıtıyla y.üklenip dururken nasıl olur da biz ken
dimizinkini küçüluneye kalkışırız? Savaş aygıtımızı küçültürsek. kuv
vetlerimiz düşmanla baş edemeyecek kadar azalmaz mı? Böylesine 
kuşkular. koşullar ve alışkanlıklarla sınırlanıp kalmanın sonucudur. 
Hava değişince giysileri değişliııııck gerekir. Her yıl yaza. yaz güze. 
güz kışa. kış da bahara dönerken bu değişikliği yapmak zorunda ka

lırız. Ama alışkanlıkları sonucu bazıları bunu zan1anında yapmazlar ve • • 
hasta olurlar. Us bölgelerimizdeki şimdiki koşullar. artık kışlık giy-

silerimizi dolaba kaldırıp düşmanla savaşırken çevik harekel ede
bilecek şekilde yazlık giysilerimizi giymemizi gerektiriyor. Oysa biz 

108 



hala sımsıkı sarınıp sannalanıyor. hanLallaşıyor. savaşa bütünüyle el
verişsiz bir duruma geliyoruz. Düşmanın muazzam savaş aygıtıyla 
nasıl baş edeceğimize gelince, Maymun Kralın Prenses Demir Yel

paze ile nasıl baş ettiğinden ders alabiliriz. Prenses alt edilmesi güç bir 
iblisti, ancak kendini küçük bir böcek haline sokan Maymun Kral. 

onun midesine girmenin yolunu buldu ve Prensesi haklayıverdi2 Liu 
Zungyuan'ın "Kveyçov'daki Eşek" öyküsünde3 de değerli bir ders var

dır. Kveyçov'a koskoca bir eşek getirilmiş, eşeğin görünüşü küçük bir 
kaplanı bile ürkütmüş. Ama sonunda küçük kaplan o koskoca eşeği yi
yivermiş. Sekizinci Yol Ordumuz ve Yeni Dördüncü Ordumuz May
mun Kral ya da küçük kaplandır ve bunlar Japon iblisi ya da eşeğiyle 
baş edecek güçtedirler. Şimdi biraz değişiklik yapmamız. kendimizi 

daha küçük. ama daha dayanıklı duruma getiııııemiz zorunludur. O 
zaman yenilmez olacağız. 

2. M<1ynıun Kral Sun Vu-kung'un ke11dini na.•ıl küçük bir böcek haline getirip, Prenses 
Den1ir Yelpazc'yi nasıl alı eııigini anlatan hikaye için Si Yu Çi (Batıya Hac Yol
culugu) adlı Çin ro111anının 59. bölüıııüne bakınız. 

3. Liu Zul}g-yuaıı ( 773-11 19) Taııg haııcıl,ını ılöneıııinıle yaşayan büyük bir Çiııli ya
ı.ıırdır. llç Mes••I aıllı eseri, Kveyçov'ıla ilk kez eşek gören bir kaplanın nasıl kork
ıuguııu anlatan ,,Kveyçov'daki Eşek>> hikayesini de içerir. Eşegin anırmak ve çifte aı
nıakıaıı başk<ı bir şey yapnıadıgını gören kaplan saldırıp eşegin üzerine atılnıış ve onu 
yuıuvcmıişli. 
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iKiNCi DÜNYA SAV AŞININ DÖNÜM NOKTASI* 

12 Ekim 1942 

Staliııgrad M ulıarcbesi. l ııgil iz ve Amerikaıı basıııı ıarafıııdaıı Ver
düıı Muharcbcsiııc bcıızct i lmektedir. Artık ''Kızıl  Vcrdüıı" bütüıı düıı
yada üıı ka:1,aıımıştır. Bu l1Cıızetme pek yeriııde değildir. Staliııgr<ıd 
M uharebesi. ııiteliği ():tkımıııd:ııı Biriııci Düııya Savaşıııdaki Verdün 
M ulıarebcsiııdeıı ı·:rrkl ıdır. Buııuıı l:ı ()irliktc ortak c>laıı yaııları şudur: O 
zamaıı olduğu gibi şimdi de Almaıı s:ıldırısı karşısıııda yaıı ılgıya 
düşeıı pek çc>k kimse. Alın:ıııya'ııııı lıfılfı savaşı ka1.aıı:ıbileceğiııi saıı
maktadıı·. Biriııci Düııy:t Sav:ışı'ııııı 1 9 1 8  kışıııda soııa emıesiııdeıı iki 
yı l  öııce. J 9 J 6'd:ı Al ın:ııı kuv\•etleri V crdüıı'deki Fraıısız is
t i lık:ımlarıııa karşı birçok s:ıldırıya giriştiler. Verdüıı'deki başkomutaıı 
Almaıı velialıtı. s:ıv:ış:ı sürüleıı kuvvetler ise Alın :ııı ordusuııuıı seçme 
birlikleriydi. Mulıarel1C. l)eli ı·leyici bir t>ııcın t :ışımakt:ıydı. Valışi 
A lmaıı s:tldırıl:u·ı geı·i püskürtüldükteıı sc>ııra. bütüıı Almaıı
A vust urya-Türk-Bul g:u· bl<>kuııuıı artık l>ir şaıısı kalın:ıınışt ı. Bu aııdaıı 
i t ibarcıı bu blc>kuıı k:ırşı l :ışt ığı güçlükler arttı.  içiııdekiler tarafıııdaıı 
terk edildi. d:tğıldı ve soııuııda da çtiktü. O sır:ıl:ırda Alın:ııı ordusuııuıı 
lıalfı çc>k güçlü olduğ uıı:ı iıı:ııı:ııı l ııgiliz-Aınerik:ııı-Fr:ııısız bloku bu 
duruınu kavr:ıy:ıın:ıdı ve y:ıkl:ış:ııı z:ıı·eriııi ı·ark edemedi. Tarilısel ola
r:ık yok c>lm:ıııııı eşiğiııdeki ()ütüıı gerici güçler devıimci güçlere karşı 
d:ıiına soıı bir um utsuz ınüc:ıclele verirler. Baı. ı  devı·iınciler. düşnıaııııı 
yok <>imaya gittiği. keııdileriııiıı ise z:ıfcre ilerlediği gerçeğiııi kav
rayamayar:ık. düşın:ıııııı ()üııyesiııdeki z:ı:ıfı gizleyeıı güçlü gö
rünüşüııe d:ılıa l>iı· süre :ıldaııabilirler. Faşizmiıı güçleriııiıı yükselişi ve 
birkaç yıldır sürdüı·ınekte oldukları saldın sav:ışı .  işte bu soıı umutsuz 

*Bu başyaıJ Mao Zedung yoldaş ıar.ıfından Yenan'da çıkan Kııı·ııılıış Gazetesi için ya
zılınışıı. 
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müc;ıdcleı1i11 biı· i l�ıclesidiı·. Ş imdiki savaştıı da Staliııgrad'a karşı gi
rişileı1 s:ıldırı .  ı·:ışiznıi11 uınutsuz s<>ı1 m ücadelesi11i11 ifadesidir. T:tril1i11 . . 
llu dt>ııüı11 11cıkt:ıs111da d:ı düı1ya aııti-faşist cepl1esi içiı1dcki birçok 
iııs:ııı. ı·:ışi7.ıniıı v:ılı�i gt>ı·üı1üınüı1e ald;ı111nış ve 011u11 ()züı1ü ;111-
l:ı�1:111ı :ıın ışıı ı·. Bütüı1 Alın:111 ku\•vctleriııi11 0011 l rm:ığı k:ıvisiııi :ış:ır:ık 
St :ı l i ııgr:ıcl ':ı k:ıı·şı gcı1cl saldıı·ısıııı ll:tş l:ıtt ığı 23 Ağustc>s't:ıı1 \1e ll:ızı 
Alın:ııı lliı·liklcı·i11iı1 kcı1ti11 kuzcyll:ttı kesiın iı1deki saı1ayi lx>lgcsiııc gir
diği 1 :'i Eylül'dcı1. S<>vyct H:tllCr Bürosuı1u11 Kızıl Ordu'ı1u11 <> bt>l
gcdcki Alın:tıı kuş:ıtına l1:1ttıı11 y:rrın ış olduğuı1u llildirdiği 9 Ek iın'c 
kadar gcçcı1 kıı·k sekiz güı1 b<>yuı1ca. i11saı1 lık tarihi11de o gü11e kad:u 
r:ıstl:ıııın:ımış. eşi gt>rülınemiş şiddette bir savaş oldu. Soı1u11da bu mu
lı:u·ellC S<>vyet kuvvetleri tar:ıf111d:111 k:ız:ıı1 ı ldı .  Bu ktrk sekiz güı1 b<1-
yuııc:ı llu keııtte11 gelcıı lıer ye11ilgi ya d:ı 7.:ıfer l1:1bcri. milyoı1l:trca iıı
s:ıııı11 yürcğiııi s:trd ı.  011l:ırı kftll üzüı1tüye ooğdu. kfıl1 sevi11çte11 
cc>ştuı·cıu. Bu nıul1:u·elle. y:ı l ııızca S<ıvyet-Almaı1 sav:ışı111ıı. l1:1tta şu 
:111d:ıki :ııı t i- ı·:ışist düı1y:ı s:ıv:ışı11111 deği l .  llütü11 iı1s:ıı1l ık taril1i11i11 
dt>ı1üı11 11okı:ısıclıı·. Bu kıı·k sekiz güı1 ll0yuı1ca bütüı1 düı1y;111111 i11-
s:ıııl:u·ı S t:ıliı1gı·:ıd'ı. geçeı1 Eki111'de Mcısk<ıva'yı izledikleriı1deı1 çok 
d:ılıa llüyük l1iı· clikk:ııle izled ileı·. 

B:ıtı ceııl1esiııdeki zaı·cı·iı1c k:ıd:ıı· H itler. ilıt iy:ıtı eldeı1 llır:ıkm:ımış 
gilliyd i .  P<>l<ıııy:ı'y:ı s:ıldıı·d ığıı1d:ı. Ncırveç'e s:ıldırdığıı1d:ı. Hcıl laı1d:ı
Belçik:ı ve Fı·:ıııs:ı'y:ı s;ıldıı·cl ığı ı1cl:t ve B:ı lk:ıı1 l:1rJ s;ıldırdığıııda. d ik
k:ıt iı1i l1iç d:tğıt ınad:111 lıeı· deı·:ısıııda llütüı1 gücüı1ü tek bir l1edel.te top
l:ıınışt ı .  Batı ceıllıesiııdcki z:ılcriııde11 so11ı·a. b:ış;ırıda11 başı döı1dü. 
S<ıvyetlcr Birliği'ı1i üç :ıyd:t ye11111eye k:ı lkışt ı .  Bu muazzam ve güçlü 
scısy:ılist ülkeye karşı .  kuzeyde Murınaı1sk't:ıı1. güı1eyde Kırım':ı k:ıd:ır 
uz:ıı1:111 llütüı1 llir ceplıe llcıyuı1c:ı ı:ı:ıııuza geçti ve bt>ylece kuvvetleri11i 
d:ığıtın ış cılclu. Hit ler'iıı geçeı1 Ekiın :ıyıııd:ıki Moskova l1:trekfıt111111 ll:l
şarısızl ığ:ı uğr:ıı11:1sı. S<ıvyet-Alın:ıı1 s:ıv:ışıı1111 biıiııci aşaınasıııı11 so-
11uı1u llel iı·lcdi ve Hit lcı"iıı biı·iııci stratejik plaı11 baş:ınsızlığa uğr:ıdı. 
Geçe11 yıl  Kızıl Oı·du Alı11:111 t:ıa1Tuzuı1u durduı·du ve kış111 bütü11 cep
l1elerde k:rrşı-t:ı:ınu:t.:ı geçti .  Bu d:ı. Sovyet-Almaı1 sav:ışıı1da H itler'i11 
geri çekilmeye başlad ığı ve s:ıvuı11naya geçtiği ikiı1ci aşamayı oluş
turdu. Bu döı1emde Hit ler- Başkomut:1111 Bravçiş'i (Braucl1itscl1) gö
revdcı1 uzaklaştırıp komutayı kcı1di üzeriııe aldıktan so11ra ge11el t:ı-
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arruz planından vazgeçmeye karar verdi. Avrupa'da var olan bütün 
kuvvetleri bir araya topladı, güı1ey cephesiyle sınırlı olmakla birlikte 
Sovyetler Birliği'11i11 en can alıcı 11oktalanna darbe iı1diııııeyi ta
sarladığı 11il1ai taaııuza hazırlandı. Bu, faşizmin kaderi11i11 bağlı ol
duğu 11ilıai bir taarruz niteliği11i taşıdığı içiı1 Hitler. mümkün olaı1 en 
büyük kuvvetleri toplamış, hatta Kuzey Afrika cepl1esindeki hava 
kuvvetleri ile t<111klanı1ın bir kısmı11ı bile buraya nakletmişti. Bu yılıı1 
Mayıs ayıı1da Almaı1ların Kerç ve Sivastopol'a saldırmasıyla, savaş 
üçüııcü aşamasıı1a girdi. Hitler. bütü11 hava ve ta11k kuvvetleri ta
rafından desteklene11 1 .500.000 askeri aşkın bir ordu yığırak Sta
liı1grad ve Kafkaslar üzeri11e eşine rastla11mamış şiddette bir taarruz 
başlattı. Volga'yı kesmek ve Baklı'yu ele geçiııııek ikili amacıyla 
büyük bir l1ızla. bu iki l1edeı·i . Stali11grad ve Kafkasları ele geçirmeye 
çabalıyordu. Soı1uı1da da kuzeyde Moskova üzeriı1e yüklenmeye, gü-
11eyde ise lra11 Körfezi'ı1e i11meye niyetleı1iyordu. Ayı1ı zamanda Japon 
faşistleıiııe de Stali11grad'ıı1 düşınesiııdeı1 soı1ra Sibirya'ya saldıııııaya 
hazırlaı1m:ıları içi11 birlikleriı1e Mançurya'da toplanmaları talimaııı11 
verdi. Hiıler. Alm:ıı1 ordusuııu11 aııa kuvvetleriııi Sovyeı savaş ala
ıııııdaıı çekmesiııi mümküıı kılacak ölçüde Sovyetler Birliği'ııi 1.a
yıllatabileceğiııi lıayal ediyordu. Böylece bu kuvvetleri balı cep
hesiııdeki bir lııgiliz-Amerikaıı saldısıııa karşı koymak. Yakııı 
Doğunuıı kayııaklanııı ele geçinnek ve Japoıılarla birleşmeyi ger
çekleştirmek içiıı kull:ııı:ıcaktı .  Ayııı zamaııda bu Japonlarııı esas kuv
vetleriniıı kuzeyde scı·bcst kalmasıııı sağlayacak ve ceplıe gerileri 
güveıı alt ıııa alııımış olacağıııdan oıılara batıda Çiıı'e, güııeyde ise İn
giltere ve Birleşik Amerika'ya karşı harekete geçme olaııağıııı ve
recekti. Hitler. faşist kampııı z<ıferi bu yolla kazaııacağıııı saıııyordu. 
Ama bu aşam<ıda ol<ıylar nasıl gelişti'? Hitler. ölüm feııııaııını im
zalayaıı Sovyet taktikleriyle karşı karşıya kaldı. Sovyetler Birliği. 
öııce düşmaııı içerilere çekme. soıırJ d<ı iııalçı bir direnme gösteı ıııe si
yaseliııi benimsedi. Beş <tylık savaşta Almaı1 ordusu ııe Kafkasları11 
petrol bölgeleriı1e sızabildi. ııc de Stalingrad'ı ele geçirebildi. Bu yüz
deı1 Hitler, ilerleyeınediği. geri çekilemediği. muazam kayıplara uğ
radığı ve açmaza düşlüğü bir durumda askerlerini yüksek dağların 
öı1üı1de ve ele geçirilmez bir kentin dışında durdunnak zorunda kal-
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mıştır. Ekim gelmiş çatmış, kış yaklaşmaktadır. Kısa bir süre sonra sa
vaşın üçüncü aşaması sona erip dördüncü aşaması başlayacaktır. Hit
ler'in Sovyetler Birliği'ne karşı stratejik saldın plaı1lannın hiçbiri ba
şarıl ı  olamamıştır. Kuvvetlerinin bölündüğü geçeı1 yazki 
başarısızlığını dikkate alan Hitler, bu döı1emde gücüııü güney cep
hesinde toplamıştır. Ama hala bir çırpıda doğuda Volga'yı kesmek. gü-
11eyde ise Kafkasları ele geçiı·ıııek ikili hedet"iı1e ulaşmak istediği içi11 
kuvvetleri11i gene bölmüştür. Hitler. gücüı1ün. il1tiraslanna cevap ver
mediği11i anlayamamıştır. Artık yıkılmaya mal1kfımdur. "Taşıma sı
rığın111 iki ucu sağlama alınmazsa, yük kayar gider." Buna karşılık 
Sovyetler Birliği savaştıkça güçleniyor. Stali11'iı1 parlak stratejik yö
netimi, inisiyatifi bütünüyle ele geçirmiştir ve Hitler'i her yerde mahva 
sürüklemektedir. Bu kış başlamakta olaı1 savaşııı dördüııcü aşaması 
Hitler'in yaklaşaı1 sonunu belirleyecektir. 

Hitler'in savaşın birinci aşamasıı1daki durumuyla üçüncü aşa
masıı1daki durumu11u karşılaştırırsak. 011un 11il1ai yeı1ilgini11 eşiğiı1de 
<llduğunu görebiliriz. Gerek Stali11grad'da, gerek Kafkaslarda Kızıl 
Ordu. Alman taaıııızuı1u fıileı1 durduııııuştur. Staliııgrad ve Kafkaslar 
üzerine salduısı başarısızlığa uğrJyaı1 Hitler. artık tüke11mek üzeredir. 
Hitler'in geçeı1 Aralık'tan bu yılıı1 Mayıs'ıı1a kadar toplayabildiği kuv
vetlerin hemeı1 hepsi eriyip gitmiştir. Bir aya kalmadaı1 Sovyet-Alman 
cepl1esiı1de kış bastwdcak, Hitler alelacele savuı1ma durumuı1a geçmek 
zoruııda kalacaktır. Doı1'uı1 batısıı1d�ıki ve güneyiı1deki şerit onun en 
zayıf olduğu bölgedir ve Kızıl Ordu buradaı1 karşı-taarruza geçecektir. 
Yaklaşan akıbetinin korkusu ile hareket edeı1 Hitler. bu kış. kuv
vetlerini bir kez daha yeniden düzenleyecektir. Hem doğu. hem de batı 
cepheleriı1deki tehlikelere karşı koyabilmek için belki de. kuv
vetleriı1den arta kalaı1lan toparlayabilecek, bunlardan birkaç yeni 
tüme11 oluşturabilecek ve bunları donatabilccek. aynca üç faşist ortağı 
olan. ltalya. Romanya ve Macaristaı1'dan yardım istemek zorunda ka
lacak ve onlardan savaşta malzeme gibi kullanacağı daha bir miktar in
saı11 tehditle alacaktır. Bundan başka. Hitler'iı1 işi11i11 bitik olduğunu 
görüı1ce karamsarlığa kapılacak olan İtalya, Roma11ya ve Macaristan 
giderek kendisinden ıızaklaşırken, kendisi de doğudaki bir kış se
ferinin muazzam kayıplarına uğramak ve batıda ikinci cephe ile uğ-
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raşmak zorunda kalacaktır. Kısacası . 9 Ekim'den sonra Hitler'iı1 öı1üı1-
de tek bir yol kalacaktır: o da yok olma yoludur. 

Kızıl Ordu'ı1uı1 bu kırk sekiz güıılük Staliııgnıd savu11ması11111. 
geçeı1 yılki Moskova savuıımasıyla belli bir beıızerliği vardır: H itler'i11 
bu yılki plaıı ı .  tıpkı geçeı1 yılki plaııı gibi boşa çıkmıştır. Aııcak ;ıra
larıııd<ı şu fark vardır: Sovyet lıalkı. Moskova saldu·ısıııın ardıııd<ııı bir 
kış k<ırşı-taarruzuııa geçınesiııe rağmeıı. Alın<ııı ordusuııuıı l1u yılki yaz 
taarruzuııu göğüslemek zoruııda kalmıştır. Bu. kısmeıı Alınaııy<ı ile 
oııuıı Avrupalı yardakçıl;ırıııııı biraz dal1<1 sav<ışacak güçleriııiıı kalmış 
olınasıııdaıı. kısme11 de l ııgiltere ile Birleşik Amerik;ı'ııııı lkiııci Cep
lıeyi açmayı geciktirmeleriııdeııdi. Oysa şimdi. Stal iııgrad sa
vuıım;ısıııdaıı soııra duruın geçen yılkindeı1 bütüııüyle farklı <llacaktır. 
Bir yaııd;111 Sovyetler Birliği geııiş çapta ikiııci bir kış k;ırşı-taarruzuııa 
geçecek. l ııgiltere ile Birleşik Amerika -lıala kesi11 l1ir taril1 verilemese 
de- art ık lkiııci Ceplıeyi açmayı geciktiremeyecekleı· ve Avrupa lıalk
lan buııuıı soııucuııda ay<ıklaıımaya lıazır ol:ıcaktır. Öte y;ıııd<ııı da Al
m:ıııya ile Avrupalı y;ırdakçılar111111 geniş çaplı ta:ırruzlaı·a girişecek 
lıalleri kalmamıştır ve H itler'iıı bütüıı siyasal çizgisiııi stratejik sa
vuıımaya çevirmekte11 başka seçeneği kalmayacaktır. Hitler. stratejik 
savuıımay<ı döıımek zoruııda kaldı mı. ı·aşizmiıı <ıkıbcti de kesiıılik ka
zaıımış olur. Hitler'iııki gibi bir faşist devlet. bütüıı siyas;ıl ve askeri 
lıayat ıııı. doğduğu aııdaı1 başlayarak taarruz üzeriııe iıışa eder: taarruz 
durdu mu, keııdi hayatı da durur. Staliııgrad mulıarebesi. taşizmi11 ta
arruzunu durduracaktır, bu yüzdeıı de belirleyici bir mulıarebedir. 
Düııya Savaşı içiıı belirleyici bir muharebedir. 

Hitler'iı1 karşısında üç güçlü düşmaı1. Sovyetler Birliği. 111gi ltere 
ile Birleşik Amerika ve Almaı1 işgali altındaki toprJklarda yaşayaı1 
halklar vardır. Doğu ceplıesinde karşı-taarruzları kış b<lyuııca ve dalıa 
soııra da devam edecek olaı1 kaya r ibi sağlam Kızıl Ordu var. Savaşııı 
soııucuııu ve iı1sa11l ığ111 kaderiııi belirleyecek olaıı. işte bu kuvvettir. 
Batı ceplıesiııde lııgil tere ve Birleşik Amerika seyirci kal ma ve ağır
dan alma siyasetleriııi sürdürseler bile, iş öldürülmüş kaplaı1ı11 üzeriııe 
çullaıımaya geliııce ikinci cephe öııünde soııuııda açılacaktır. Bir de 

H itler'e karşı iki cephe. yaııi Almanya'da, Fraıısa'da ve Avrupa'nın 
başka bölümlerinde olgunlaşmakta olan büyük halk ayaklaııması var-
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dır. Sovyetler Birliği bir ge11el karşı-taarruza geçtiği ve ikiı1ci cephede 
toplar gürlediği anda halklar. buı1a üçüııcü bir cephe ile karşılık ve
receklerdir. Böylece üç cepl1edeı1 yö11elt ile11 saldırılar. Hitler üzeıiııde 
toplaı1mış cılacaktır. St<ıli11gr<ıd Mul1arebcsi'ııi izleyecek cıl<ııı l1üyük ta

ril1i süreç budur. 
N:ıpolyoı1 'uı1 siyasal lıayatı V;ıterio'd<ı scıı1a eı·m işti.  Anı<ı cıı1uı1 ye-

11ilgisiı1de belirleyici di)ııüm ııoktası Mcıskcıva'd:ıki yeııilgisi olmuştu. 
Hitler bugüı1 Napolyoı1'uı1 ycıluı1u izliyor. 011uıı :ık ıl1etiııi helirleyeıı de 
St:ıliııgrad M ulıarel1Csi'dir. 

Bu gelişmeleri11 U z:ık Doğu üzeriı1de doğı11d:ıı1 hir etkisi olac<ıktır. 
Giderek saı1cıları şiddetleı1ccek ve eı1 scıı1uııda gel1Crip gidecektir. 

Düı1yadaki durumdaı1 kar.ımsarlığ:ı kapıl:ıı1 l1erkes. hakış :ıçısıı11 
değiştirmelidir. 
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EKİM DEVR1Ml'N1N YlRMl BEŞİNCİ 
YILDÖNÜMÜNÜN KUTLANMASI DOLAYISIYLA 

6 Kasım 1942 

Bu yıl Ekim Dcvirimi'nin yıldönümünü en büyük iyimserlikle kut
lamaktayız. Bu yıldöı1ümü11ün yalnızca Sovyet-Alma11 savaşının 
dönüm 11oktası11ı değil. aynı zamanda düı1ya anti-faşist cephesiı1in fa
şist cepheye karşı zaferinin dönüm noktasını da belirlediğine ke
sinlikle inanıyorum. 

Hitler şimdiye kadar taarruzuı1u ye11ilmeden sürdürebiliyordu. 
çüı1kü Kızıl Ordu A vrupa'da faşist Almanya ve yardakçılarına tek ba
şıı1a karşı koyuyordu. Bugün artık Sovyetler Birliği savaş boyu11ca git
tikçe güçlenmiş ve Hitler'in ikinci yaz taarruzu başansızlığa uğ
ramıştır. Buı1daı1 l-ıöyle düı1ya anti-faşist cephesinin görevi, faşist 
cepheye karşı taarruza geçmek ve faşizmi kesin yenilgiye uğratmaktır. 

Kızıl Ordu savaşçıları Stali11grad'da insanlığın kaderini etkile,ecek 
kahramaı1lık destaı1ları yaratmışlardır. Onlar Ekim Devrimi'nin ev
latlarıdır. Ekim Devrimi'ı1in bayrağı yeı1ilmezdir ve bütü11 faşist güçler 
yok olmaya mahkumdur. 

Kızıl Ordu'nuı1 7.aferini kutlarkeı1 biz Çiı1 halkı ay111 zamaı1da 
keı1di 7.aferimizi de kutlamaktayız. Japonya'ya Karşı Direnme Sa
vaşı'mız beş yılı aşkııı bir süredir devam etmektedir. Öı1ümüzde hala 
güçlükler bulunmasıı1a rağmcı1. zaferi11 şaı·agı şimdiden sökmektedir. 
Japo11 faşistlerine karşı zater yal11ı7.ca kesiı1 değil, ay11ı zamaı1da ya
kıı1dır da. 

Çiı1 halkıı1ın görevi. bütün çabaları11ı Japo11 ı·aşistlerini ye11me üze
riı1de toplamaktır. 
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JAPONY A'Y A KARŞI SAVAŞTA 
EKONOMiK VE MALI MESELELER" 

Aralık 1942 

Bizim ekoııomik ve mali çalışmamıza yön vere11 geııel siyaset, eko-
11omiyi geliştinnek ve ikmali sağlamaktır. Ama birçok yoldaşımız 
kamu maliyesiııe tek yanlı ağırlık veriyor, bir bütün olarak eko
nomini11 önemiııi aıılamıyor. Bu yüzden gelir-gider meselelerine ka
panıp kaldıklarındaı1, 11e kadar çaba harcarlarsa harcasınlar hiçbir me
seleye çözüm bulamıyorlar. Buı1uı1 11edeni, modası geçmiş ve tutucu 
bir anlayışı11 kafaları11ı bulaı1du·masıdır. Bunlar şunu bilmiyorlar: iyi 
ya da kötü bir mali siyaset ekoı1omiyi etkiler, ama maliyeyi belirleyen 

" Aslında "Geçmiş Çalışn1an1ızın Esaslı Bir Özeti" başlığını taşıyan bu n1akale. Mao Ze
dung yoldaş tar.ıfından Şensi-Kansu-Ningsia Sınır Bölgesi kıdemli kadrolannın bir 
konfer.ınsında okunan Ekoııonıik ı·e Mcıli Meseleler başlıklı bir raporun birinci bö
lün1üydü. 1941 ve 1 942 yıllan; Japoııya'ya Karşı Direnn1e Savaşı'nda Kurtanlnıış Böl
geler içiıı en zor yıllardı. Japon istilacılarıııın vahşi saldırlan ve Guomindang'ın ku
şatnıa ve ablukası Kurtanlıııış I�ölgclcr için nıuazzam mali güçlükler yaratnı ıştı. Mao 
7..eduııg yoldaş bu zorluklann ycııilnıesi için Partinin tanmı ve diğer üretim dalarını 
geliştimıcsi için halka önderlik ctn1ektc elinden geleni yapmasınııı zorunlu olduğuna 
işaret etmiş ve Kurtarılınış Bi\lgelerdeki hükümet ve diğer örgütleri. okullan ve or
duyu kendi ihtiyaçlannı karşılamak üzere üretinıi münıkün olduğu kadar artım1aya ça
ğınıııştı. Maıı Zeduııg yoldaşın Ekoıı�ınıik ı·c Mali Mes<•leler adlı raporu ve "Üs Böl, 
gelcrinde Toprak Kirasıııı Azaltma. Uretinıi Artımıa ve 'Hükün1eti Destekleyelinı ve 
flalkı Sevelim' Kanıpaııyalanııı Yayalını" ve "Örgütlenin!" nıakaleleri Kurtanlnıış 
Bölgelerde üretinı kanıpaııyasıııa i\ııderlik etnıede Partinin ten1el progranıını meydana 
getiriyordu. Mao Zeduııg yıılcL1ş. burada ekononıik gelişn1eyi ihnıal pahasına dik
katleri kanıu gelir ve giderleri üzeriııde yoğunlaştımıa hatalı anlayışını ve ürelinıin ge
lişti rilıııesinde ve güçlüklcriıı üstes inden gelinmesinde halkı seferber etnıeden. bu ko
nud:ı ona yardınıcı olıı1ad:ıı1 l1alktan taleplerde bulunma yanlış çalışma tarzını şiddetle 
cleştim1ekte ve Partiııiıı ekıınoıııiyi geliştinııe ve iknıali sağlan1a doğru siyasetini or
taya kııynı:ıktadır. Şcıısi-K:ııısu -Niııgsi:ı Sınır Bölgesiııde ve düşnıan hallan ge
risiı1dcki Kurtanlnıış Bölgelerde b:ışlatılan üretinı kampanyasıııda bu siyasetle büyük 
başanlar kazanıldı. Bu siyaset. Kuı1anlıııış Bi\lgeler silalllı kuvvetleri ve halkının sa-

l vaşııı en zor di\ııeıııiııi başarı ile aılatnıasına imkan vemıekle kalnıadı ,  aynı zamanda 
ısonraki yılla;da ckononıik inşaya yııl gi\stcnııede Partiye zengin tecrübeler kaz.'Uldırdı. 
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şey eko11om idir. Temeli sağlam bir ekoı1omi olmadaı1. mali yeterli l iğe 
u laşınak ınüınküı1 değildir: büyüyeıı bir ekonom i olmadaı1. mali ye
terliliğe ula.�ınak m ümküı1 değildir. Şeı1si-Gaı1su-Ni11gsia S ıı1ır Böl
gesi'ı1de mali mesele. l>n biıılerce asker ve sivil persoı1eliı1 gcçiı1me ve 
çalışma l1arcamaları içiı1 para bulma. başka bir deyişle savaşı yü

rütecek !onlar s;ığlama meselesidir. Bu ı·onlar. kısmeı1 l1alkın ödediği 
vergilerdeı1 . kısme11 de 011 biı1lerce asker ve sivil perso11eli11 keııdisi11i11 
yapt ığı üretimde11 gelir. Ekoııomi11iı1 özel ve kamu sektörleri11i ge
liştirmezsek. keı1diınizi açıkça yok olmaya mal1kı1m etmiş oluruz. 
Mali zorluklar. aı1cak ayağı yere basaıı ve etkili ekoı1om ik gelişme ile 
yenilebilir. Eklıı1cımik gelişmeyi ve mali kayı1aklar bulmayı ihmal 
etmek ve 011uı1 yeı·iı1e mali zorlukların çtizüm üı1ü zoruıılu  l1ar
camaları11 kısılmasıı1daı1 beklemek, l1içbir soruı1u çtizemeyecek tutucu 
bir anlayıştır. 

Şu soı1 beş yı l  içiı1de birçok aşamadaı1 geçtik. Eı1 büyük güç
lüklerimiz. Guoıniı1daı1g'ın iki anti-komüı1ist saldınsıı1111 sürtüşme ya
rattığı 1940 ve 1 94 l 'de ortaya çıktı. Bir süre çok şiddetl i bir şekilde. 
giyecek. yemekl ik yağ. kağıt ve sebze. asker ayakkabısı. sivil per
sonelimiz içi11 kışl ık yatak-yorgaı1 sıkıı1tısı çektik. G uomi11daııg bize 
ayrı lmış toı1ları keserek ve ekoı1omik abluka uygulayarak. bizi boğ
maya uğraştı. Geı·çekıeı1 çcık sıkıı1tı çektik. Ama buııları atlattık. Sı ı11r 
Bölgesi l1alkıı1111 bize lal1 ı l  sağlamasıı1ı11 ya111 sıra. biz tizel l ik le eko-
11om imizi11 kaınu kesimiı1i kararlı bir şekilde keı1di ellerimizle i11şa 
ettik. Hükümet. S ıııı ı· Bölgesi'ııiıı il1tiyaçları111 karşılayacak birçok sa-
11ayiyi kurdu. askeı·i birlikler yayg111 bir üretim kampa11yasıııa giriştiler 
ve keı1di ihtiyaçlarıı1ı kaı·şılamak üzere tarımı.  s::ıı1ayiyi ve ticareti ge
liştirdiler ve çeşitl i  tirgüt ve okul l::ırdaki 011 hiı1lerce i11saı1 da keı1di il1-
1 iy;ıçlarıııı karşılayacak beıızcr ekoı1omik ı·aaliyct ler geliştiı·di. Askeri 
l1irlikler. çeşi tli  tirg ütler ve okullar taraı·ıııdaı1 geliştiı·ileı1 l1u keııdiı1e 
yeterli ekoııom i. güııümüzüı1 özel koşullanı1ııı özel l>ir ürüııüdür. Bu.  
haşka tarihsel kcışullard::ı maııtıksıi'. ve aı1lamsız biı· şey cılurdu. oysa 
l>ugüıı pckfılfı akla uyguı1 ve i'.cıruı1ludur. Güçlüklerimizi bu gil>i yol
larla yeı1iyoı·uz. Bu. su götürınez tarilısel gerçekler. ikmaliı1 a11cak 
ekcıııcımik gelişme sayesiı1de sağla11al>ileccği gerçeğiııi kaıııt laınıylır 
mu·! Hfılfı l>irçc>k güçlükle karşı k::ırşıya buluı1duğumuz l1alde. ekll-
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ııomimiziıı kamu kesimiııiıı temeli  şimdideıı atılmış durumdadır. Bir 
yıl soııra. 1943 soııunda bu temel dalıa da sağlamlaşacaktır. 

Ekoııomiyi geliştiııııek doğru ç izgidir. ama gelişme başıbozuk ya 
da temelsiz bir genişleme demek değildir. B uradaki ve şu andaki özel 
durumu göz öııüııe almayaıı bazı yoldaşlar. gelişme koııusuııda boş bir • •  
yaygara k<>parıyorlar. Oı·ııeğiıı oıılar ağır saııayi kurulmasını talep edi-
yorlar ve lıcpsi de gerçcklerdeıı uzak ve kabul edilmez muazzam tuz 
ve silalı saııayisi plaııları öııe sürüyorlar. Partiııiıı çizgisi. gelişme için 
doğru çizgidir. Hem modası geçmiş ve tutucu aıı layışlara, hem de gös
terişçi. boş ve gerçeklerdeıı uzak planlara karşıdır. Mali ve ekonomik 
çal ışmada Partiııiıı iki ceplıedeki mücadelesi budur. 

E koııoınimiziıı kamu kesiıniııi geliştiı ıııemiz gerekmekle birlikte. 
lıalktaıı gelecek yardımııı öııemiııi uııutmamalıyız. Halk bize 1 940'ta 
90 J)iıı. 1 94 l 'de 2()() biıı. 1 942'de 1 60  bir ıaıı* tahıl  verdi, 1 böylece 
askeı· ve sivil persoııelimize yiyecek sağladı. 1 94 1  sonuna kadar ta
rımım ızııı kamu kesimiııiıı talı ı l  üretimi çok azdı ve talıı l  için halka da
yaııdık. Ordum uzdaıı daha tazla talııl üretmesiııi talep etmeliyi1.: ama 
dalıa bir süre. esas olarak halka dayanmak zoruııda kalacağız. Şensi
Gansu-N iııgsia Sıııır Bt>lgesi'niıı cephe gerisiııde olmasına. savaştaıı 
doğrudaıı doğruya zarar göııııemesine rağmen. burada sadece bir 
l)uçuk milyon kişi yaşamaktadır ve bu, böylesine geniş bir bölge içiıı 
küçük bir ıı üı·ustur. Bu kadar l)üyük miktarda tahı lın sağlaııması kolay 
değildir. Ayrıca. lıalk bize tuz taşıyor ya da tuz taşıma vergisi ödüyor 
ve 1 94 1  'de 5 milyoıı yuaıı lık devlet talıvili satııı almışlardı. B ütüıı buıı
laı· lıiç de lıalil. <>lmayaıı l)ir yük meydaııa getiriyor. Direııme Sa
vaşı'ııııı ve mil l i  iıışaııııı ilıtiyaçlarıııı karşılamak içiıı halk gerekliliğiııi 
Ç<lk iyi aıı ladığı b<>yle yükleri omuzlamalıdır. Hükümet çok büyük 
güçlükler içiııde olduğu zaınaıı. lıalktaıı dalıa ağır bir yük taşımasıııı 
istemek gerekir. lıalk buııu da aıılar. Ama halktaıı al ırkeıı. ayııı za
ınaııda <>ıı laı·a keııdi ekoııoınik durumlarıııı düzeltmeleri ve ge
liştinneleıi içiıı yardıın etınel iyiz. Yaııi verdikleri kadar kazanmaları. 
lıatta verdikleriııdcıı dalıa ı·azla ka1.aıımaları içiıı. halkııı tarımıııı, lıay-

* l!ir l<lll (1().5 kil<1y;1 e�iltir l_(,.'.N] 
l . l!u r:ıkaıııl;ır Şeıısi-K:ııısu-Niııgsi:ı Sıııır Bölgesi köylüleıiniıı 1940'tan 1 972'ye kadar 

iiılcdiklcıi ıannı vergisi (ılcvlcte verilen talııl) ıııiktarlandır. 
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vancılığ111 1 ,  el saı1atlannı,  tuz sanayisini ve ticaretini geliştirmesine. 
yardımcı olacak uygun öıılemler ve yöntemler benimsenmelidir. Ja
po11ya'ya karşı uzun bir savaşa ancak böyle dayanabiliriz. 

Sav:ışıı1 gerekleri11i gözden kaçıran bazı yoldaşlar. hükümetin bir 
" iyilikseverlik" siyaseti bcı1imsemesi gercktiğiı1de ısrar ediyc)rlar. Bu, 
bir lıatadır. Çüııkü J:ıponya'ya karşı savaşı kazaı1madıkça. böyle bir 
''iyilikseverliğiı1" halk içi11 l1içbir aı1lamı olmayacak ve bu sadece 
J:ıpoı1 eı11pcryalistleri11i11 işine yarJyacaktır. Tersi11e. şimdiki durumda 
l1alk oldukça ağır yükler taşımak zoruı1da olmakla birlikte. l1ükümet 
ve :ıskeri birlikleri11 karşısıı1a ç ıkaı1 güçlükleri11 üstesiı1den geliı1dikçe. 
Dirc111ne Savaşı sürdürüldükçe ve düşman yenildikçe. l1alkın durumu 
düzelecektir. Devrimci hükümcti11 asıl iyilikseverl iği işte buradadır. 

Bir l):ışka hata da ''bal ığı yakalamak için havuzu boşaltmak''. yaı1i 
l1alkıı1 karşılaştığı zorlukları göz öı1üne almadaı1 ve yalnızca l1ükümet 
ve orduı1uı1 ilıtiyaçlarıııı düşüııerck. halk1an bitmek tükeı1mek bil
ıneyeıı isteklerde buluıımaktır. Bu, lıizim hiçbir 1..aman bc
ııimsemememiz gerekeıı Guom iııdaııgvari bir düşüııme tarzıdır. Biz. 
halkıı1 yüküııü geçici olarak artıııııakla birlikte, dalıa başı11daıı eko
nomimizin kamu kesimiııiıı iıışası çalışmasıııa giriştik. 194 1  ve 1942 
yıllanııda ordu. hükümet, öbür örgütler ve okullar ilıtiyaçlarıııın ço
ğuııu k�ndi çabalarıyla karşıladılar. Bu, Çiıı tarihiııde daha öııce gö
rülmemiş olağaııüstü bir başarıdır ve ycııi lme1.liğimiziıı maddi te
meline katkıda bulunmaktadır. Halkın vergi yüküııü. keııdiııe yeterli 
ekoııomik faaliyetlerimizi artırdığımız ölçüde lıafinetebiliriz. 
l 937'deıı 1939'a kadar ola11 ilk aşamada 011lardaı1 çok az şey aldık: bu 
aşama sırasıı1da bir hayli güç toplayabildiler. l 940'taıı 1942'ye kadar 
olaıı ikiııci aşamada halkıı1 sırtı ı1daki yük arttı .  Üçüııcü aşama 1943'te 
başlayacaktır. Gelecek iki yıl içiı1de. 1943 ve 1944'te. eğer eko
nomimizi11 kamu kesimi büyümeye devam eder ve Şeı1si-Gaı1su
Ningsia Sıı1ır Bölgesi'ııdeki askeri birl iklerimiziıı tamamı ya da çoğu 
tarımla uğraşabilecek bir durumda olurlarsa, o zamaı1 1944 'ü11 soı1-
lanı1dan itibaren halkın yükü tekrar hafifleyecek ve halk tekrar güç 
toplayabilecektir. Bu, bizi.m gerçekleşıiııııeye hazırlanmamız gereken 
bir olasılıktır. 

Bütün tek yanlı görüşleri reddetmeli ve Partimizin ''Ekonomiyi ge-

1 20 



liştirelim, ikmali sağlayalım'' doğru slogaı11nı yaymalıyız. Kamu ve 
kişi çıkarları arasıı1daki ilişki konusuııdaki sloganlarımız, ''Hem kamu, 
hem kişi çıkarl<trıı11 gözetelim'' ve ''Hem askerleri. hem sivilleri gö
zetelim ''dir. Biz sadece bu slogaı1ları doğru kabul ediyoruz. Mali ih
tiyaçl<ırımızı karşılamayı aııcak ekonomimiziı1 lıem kamu, hem de özel 
kesimleri11i geı·çekçi ve praıik l1ir şekilde ge11işleterek güve11 altıı1a ala
biliriz. Zor zamaıılarda l1ile. yük ağır olsa da lıalka zarar vermesi11 diye 
vergilemeye bir sıı11r koymaya dikkat etıneliyiz. Halkıı1 güç top
layabilmesi için yükü elimizdeıı geldiği kadar çabuk lıafinetnıcliyiz. 

lnah olmaz Guomiı1daı1glılar, Sıı1ır Bölgesindeki iı1şayı umutsuz 
bir girişim ve buradaki güçlükleri üstesiı1de11 geliı1mez güçlükler ola
rak görmektedirler. S 111ır Bölgesi'ııin her a11 yıkılmasını bek
lemektedirler. Böyleleri ile tartışıp duııııaya değmez. Onlar "yı
kıldığımız'' güııü asla göremeyeceklerdir. Biz. lıiç tart ışmasız, gittikçe 
daha çok refal1a kavuşacağız. Oıılar Komüııist Partisi'ı1i11 ve Sınır Böl
gesi Devrimci Hükümeti11i11 öı1derliğiı1de kitleleri11 daima Parti ve hü
kümete destek olduklarıı1ı aıı lamıyorlar. Parti ve hükümet de. eko
nomik ve mali güçlükleri. ne kadar ciddi ol ursa olsuı1. aşmaı1ın yoluı1u 
her 1.amaı1 bulacaktır. Aslıııda bugüı1 karşılaşt ığımız güçlüklerin ba
zısıı11 atlatmış buluııuyoruz ve kısa sürede ötekileriıı de üstesinden ge
leceğiz. Geçınişte birkaç kat dalıa büyük güçl üklerle karşılaştık. bun
larııı lıepsiııi de yeııdik. Her güıı dev<ım etmekte olaıı yoğun savaşla 
birlikte şimdi Kuzey ve Ürt<ı Çiıı'deki üs bölgelerimiz Şensi-Gaıısu
Niııgsia Sıııır Bölgesi'ııdeıı daha büyük güçlüklerle karşı karşıyadır, 
fakat l1iz bu bölgelerde bugüne kadar beş buçuk yıldır dayanıyoruz ve 
kuşkusuz zalcre kadar dayaıımaya devam edeceğiz. Kötümser ol
mamız içiıı ııedeıı yok. lıer güçlüğüıı üstesiııdeıı gelebiliriz. 

Şeı1si-Gaıısu-Niııgsia Sıı1ır Bölgesi kıdemli kadrolanııın bu kon
feraıısıııdaıı soııra ''dalıa iyi birlikler ve dalıa basit yöııetim'' siyasetiııi2 

yürürlüğe koyacağız. Bu. adet yeriı1i bulsuıı diye yüzeysel bir şekilde 
ya da kısmeı1 değil. kesiı1likle, tam olarak ve her yerde uy
gulaıımalıdır. Buııu uygularkcıı beş hedef olan basitleştiııııe. bir
leştiııııe, verimlilik, tutumluluk ve bürokrasiye karşı çıkmayı ger-

2 «Daha iyi birlikler ve daha basit yönetim>> için bu ciltte «Çok Önemli Bir Siyasel» adlı 
yazıya bakınız. s. 106. 
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çckleştirmeliyii' .. Bu l-ıcş l1cdeı· eko11omik ve mali çalışınam ızda çok 
büyük bir öı1em taşımaktadır. Ba.'iit leştiııııe, üretkeı1 olınayaı1 l1ar
camaları azaltacak, üretiındeı1 sağladığımız geliri artıracaktır: ma
liyemize doğrudaı1 ve sağl ıklı bir etkisi olmakla kalmayacak. l1alkıı1 
yükü11ü l1al'i lletip 011a ekoı1omik yarar sağlayacaktır. Eko11omik ve 
mali yapım ızda dağı11ıklık. l)ağıınsızlık ilaı1 etme ve eşgüdüm yok
suı1luğu gibi kc>t ülükleriı1 üstesiı1deı1 gelmeli ve birleşik. talimat laı-a 
uyguı1. siyaset ve yc>ı1etınelikleı·iıniziı1 tam uygula11ması11a imkfiı1 sağ
layan bir çalışma sisıeıni kuımal ıyız. Böyle bir birleşik sistemi11 ku

rulmasıyla. çalışına veriın l il iği artacaktır. B ütüı1 örgütlerimiz. özel
likle ekoı1omi k  ve ınali çalışınayla uğraşaı1 örgüt ler. ıutuınluluğa 
dikkat etmelidir. Tutuınlu olmakla. belki de 011 mi lyoı1larca yua11a 
varaı1 gereksiz ve aşın l1aı-camalan büyük ölçüde kısabiliriz. Soı1 ola
rak. eko11om ik ve mali çalışmayla uğraşaı1 kimseler. rüşvet ve su
istimal, aşırı titiz l)ir örgütleı1me. aı1lamsız "sıaı1dartlaştırma" ve kır
tasiyecil ik gibi l)azılurı çok ciddi olaı1 ve haleı1 süregele11 bürokratik 
uygulamaları ye11ınelidirler. Part ide, hükümette ve orduda bu beş he
deı·e tam aı1luınıylu uluşırsak. ''daha iyi birl ikler ve dul1a b:ısiı yö
netim'' siyasctiıniz umacıı1a ulaşacak. güçlükleriıniz kesiı1 likle alı edi
lecek ve yakl:ışuı1 "çc>küşümüz" koı1usu11daki dedikc><Jularu bir soı1 
verilmiş olacuktır. 
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ÖNDERLİK YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN 
BAZI MESELELER* 

1 Haziı·aıı 1943 

l .  Yaptığımız çalışına 11e olursa olsuı1. biz Komünistleri11 uy
gıJtaması gerekeı1 iki yöı1tem vardır. Biri. ge11eli özelle; öbürünü. öı1-
derl iği kitlelerle birleştirmektir. 

2. Geı1el ve geı1iş çapta bir çağrı yapmadan geı1iş kitleleri herhaı1gi 
bir görevi11 yeriı1e getirilmesi için seferber etmek mümkün değildir. 
Ama eğer yöneticiler sadece bir geı1el çağrıyla yetinirlerse, yaı1i çağ
rısıı1ı yaptıkları işe bazı örgütlerde derinlemesine ve somut olarak biz
zat girişmezlerse. bazı ııoktalarda başarı elde edip. tecrübe kazaı1ıp. bu 
tecıül)eyi diğer birim lere yol gösteı·ıııede kullaı1mazlarsa. o 1,ama11 
geı1el çağrının doğru olup olmadığ1111 sınama ve onun içeriği11i ze11-
giııleştiı ıııe olanağı kalmaz ve geı1el çağn11ın hiçbir sonuç veı ıııemesi • • 
telılikesi ortaya çıkar. On1eğiı1. l 942'deki düzeltme hareketiı1de geııel 
çağrıyı özel ve belirli bir rel1bcrlikle birleştinne yt>ntemi11iıı kul
laı1ı ldığı lıer yerde başarılar elde edildi. ancak bu yö11temiıı kul
laı1ı lmadığı yerlerde başarı sağla11amadı. l 943'teki düzeltme l1a
reketi11de. Merkez Komitesiı1i11 l1er bürosu ve alt bür<>su ile l1er lx>lge 
ve i l  Parti komitesi geı1el bir çağrı11111 (bütü11 bir yıllık düzeltme pla-
11ı11ı11) yaı11 sıra süreç içiııde tecrül)e kaı.aı1arak şuı1ları yapınalıd ır: 
Keı1,1i ()1·gütüııüzdeı1 ve çevredeki !)aşka örgütlerdeıı. <>kullardaıı ya da 
ordu l)iı·l ikleriı1deı1 iki ya da üç l)irim (dal1a ı·azla <>lmasıı1) seçiı1. Bu 
l)irimlcri etratlı bir şekilde iııceleyiıı. düzeltıne hareketiı1iı1 l)u bi
rimlerdeki gelişimi hakkıı1da ayrıı1 t ı l ı  bilgi  ediııiıı. huıılaı·ı11 üycleı·i11i 
ıeınsil edcl)ilecek l)iı·kaç kişiı1iıı (geı1e çok olmasııı) siyasal geçmişi . 

• •  
* Oıı<lerlik yöııtcııılerinc ili�kiıı l'lll kar.ır, Çiıı K<ııııüııisı l'ıırtisi Meıi<ez Koııı itesi içiıı 
Mıı<l ZL-<luııg Y<lldıış larafındaıı yazılıııışl ı .  
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ideolojik özellikleri. iııcelemedeki çabası ve çalışmadaki güçlü ve 
zayıı· yaııları koııusuııda ayrıııt ı l ı  bilgi ediııiıı. Bundaıı başka gö
revlilere, l)u birimleriıı karşı laştıkları pratik soruıılara somut çözümler 

bulmada bizzat rehberlik ediıı. Her örgütteki. okuldaki ya da ordu bi
rimiııdeki yöııet iciler böyle hareket etmelidir. çüııkü buıılarııı lıer bi

riııe bağlı birkaç alt birim vardır. Ayııca bu, yöııeticileriıı öııderlik ile 
öğreıımeyi birleşt irdikleri bir yöııtemdir. Belirli alt kademe bi

rim lerindeki tek tek kişi ve c>laylardan somut tecrülleler çıkarmayaıı 
lıiçbir yöııetici. sorumluluğu altıııdaki l)ütün birimlere geııel yöıı gös

termede yeterli olamaz. Her kademedeki yönetici kadrolarııı, bu yöıı
temi uygulamayı öğreıımeleri içiıı bu yöııtemi lıer yerde teşvik etmek 
gerekir. 

3. l 942'deki düzeltme hareketiııiıı tecrübesi ayrıca şunu da ka
ıııtladı: Düzeltme hareketiııiıı başarısı içiıı, hareket sırasıııda, her bi
rimde çekirdeğini o birimin yöneticisiııiıı ve az sayıda faal uıısurun 
oluşturacağı bir önder grup kurulması ve bu önder grubun kendiııi, ha
rekete katılan kitlelerle sıkı sıkıya birleştirıııesi es.-1stır. Öııder grup ııe 
kadar faal olursa olsun. faaliyeti kitlelerin faaliyetiyle bir
leştirilmedikçe. bir avuç iıısaııın verimsiz çabası olmaktan öteye gi
demez. Öte yandaıı kitleler. ı·aaliyetlerini uyguıı bir şekilde ör
gütleyecek güçlü bir öııder grup olmadaıı faaliyet gösterirlerse. bu 
faaliyet ııe uzuıı ömürlü olabil ir. ııe doğru yönde ilerletilebilir ve ııe de 
bir üst düzeye çıkarılabilir. Herlıaııgi bir yerde kitleler genellikle üç 
kesimden meydaııa gelir: Nisl'leteıı faal olaıılar. ııisbeten geri olaıılar 
ve ikisi arasıııda kalaıılar. Buııuıı içiııdir ki yöneticiler. az sayıda faal 
unsuru öııderlik çevresiııde birleştiı ıııede ustalaşmalı,  arada kalaıılarııı 
düzeyiııi yükseltınek ve geı·i uıısuı·ları kazaıımak içiıı bu ı·aal uıısurlara 
dayaıımalıdırlaı·. Kitlelerle gerçekteıı birleşmiş ve kayııaşınış  bir öııder 
grup. kitlelerdeıı kopuk bir şekilde değil. aııcak kitle m ücadelesi içiıı-• • 
de oluşabilir. Oııdcr grup. çoğu zamaıı büyük bir m ücadeleııin ba-
şıııda. ortasıııda ve soııuııda lıep ayııı kişilerdeıı oluşmaınalıdır ve olu
şamaz da: mücadele sırasıııda kcııdiııi göstereıı ı·aal uıısurlar devam l ı  
olarak öııder grul)uıı dalıa yeteııeksiz olaıı ve yozlaşaıı üyeleriııiıı ye
riııe getirilmelidir. Birçok yerde ve birçok örgütte çalışmaııııı iler

letilememesiııiıı bir temel ııedeııi ,  birleşmiş. kitlcleı·ıe kayııaşmış ve 
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daima sağlıklı kalmış bir önder grubun eksikliğidir. Yüz kişilik bir 
okulda, var olaı1 koşullara uygun olarak kurulmuş (yani gelişigüzel 
bir araya getirilmemiş) ve en faal, eı1 dürüst ve e11 uy311ık öğ
retmenlerdeıı . öteki görevlilerde11 ve öğrencilerden oluŞ311 dokuz-on 
kişilik bir yönetici grup yoksa, kuşkusuz o okul iyi yönetilemez. Her 
örgütte, okulda. ordu biriminde. küçük büyük her fabrika ya da köyde. 
Partinin bolşevikleştirilmesi için Stalin'in öngördüğü on ik şartl31l do
kuzuncusu olan bir öııderlik çekirdeğinin kurulması 1 şartını uy
gulamalıyız. Böyle bir önder grup içi11 kıstaslar, Dimitrov'un kadro si
yasetini tartışırkeı1 sıraladığı şu dört uıısurdur: Davaya kesin bağlılık, 
kitlelerle bağ, tek başına yoluııu bulabilme yeteneği ve disipline 
uyma.2 Savaş, üretim. eğitim (düzeltme dahil) gibi merkezi görevleri 
yürütürkeı1 ya da çalışmayı denetlerken. kadroların geçmişini in
celerken ya da öbür faaliyetlerde, genel çağrıyı özel rehberlikle ta
mamlama yöntemine ek olarak önder grubu kitlelerle birleştirme yön
teminin benimsenmesi şarttır. 

4. Partimizin bütün pratik çalışmalarında doğru önderlik, ''kit
lelerden kitlelere" ilkesine uygun olmak zorundadır. Bunun anlamı 
şudur: Kitlelerin fikirlerini (dağınık ve sistemleşmemiş fikirleri) almak 
ve onları derli toplu hale getiııııek (onları inceleyerek, derli toplu ve 
sistemli fıkirler haliııe getiııııek), ondan sonra yeniden kitlelere gitmek 
ve kitleler bunları kendi fikirleri olarak benimseyene, onlara sıkı sı
kıya sarılana ve onları eyleme dönüştürene kadar bu fikirleri yaymak, 
açıklamak ve bu fikirlerin doğruluğuııu bizzat kitlelerin eylemi içinde 
sıııamak. Sonra kitlelerin fikirleriııi alıp bir kez daha derli toplu hale 
getirmek. yeııiden kitlelere gitmek ve böylece ısrarla bu fikirlerin uy
gulanmasını sağlamak. Böylece fikirlerin her defasında daha doğru, 
daha canlı ve daha zengin bir lıale geldiği sonsuz bir helezon içinde 
bunu bir daha, bir daha tekrarlamak. İşte Marksist bilgi teorisi budur. 

5. Bir örgütte ya da bir mücadelede öııder grupla kitleler arasıııda 
doğru bir ilişki aıılayışı. öııderliğin doğru t'ikirlere sadece "kitlelerde11 
kitlelere'' yöııtemiyle sahip olabileceği anlayışı ve önderliğin fikirleri 

1. Bkz. J. V. Sıalin. «Aln1anya Kl"11Ünist Partisi11in Geleceği ve Bolşevikleşme Me
selesi>>. Eserler, lng. bas., Moskova, 1954, cilt VII. s. 39. 

2. Georgi Dimitrov, «Faşizme Karşı İşçi Sınıfının Birliği lçin>>, Savaşa ve Faşiznıe 
Karşı Birleşik Ceplıe. Aydınlık Yayınlan, Aralık 1975, s. 1 70. 
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pratiğe uygulaııırkeıı geııel çağrın ııı t)zel rehberlikle birleştirilmesi ge
rektiği aıılayışı: işte bu kavraınları. kadrolarımız arasıııda bu me
selelerle ilgili olarak gi)rü leıı yaıılış giirüşleri düzeltmek içiıı bugüııkü 
düzeltme lıareketi sır.ısıııda lıeı· yeı·de yayınak gerekir. Birçok yol
daşımız bir i)ııderl ik çekirdeği <>luşturm;ık içiıı ı·a;ıl uıısurları bir araya 
getirıneııiıı ve l1u öıı<lerl ik çekirdeğiııi kit lelerle sıkı sıkıya k;ıy
ııaşt ınn;ııı ııı öııeın iııi k;ıvı·;ım ıy<>rl;ır y;ı d;ı buııd;ı b;ış;ırıl ı ol;ıın ıy<>rl;ır 
ve bu yüzdeıı i)ııderl ikleıi l1üı·c>kr;ıtik ve kit lelerdeıı k<>puk l1ir lı;ıle ge
l iyor. Birçok y<>ld:ış. kitle müc;ıdeleleriııiıı tecrül1Csiııi t<>parlam;ıııııı 
i)ııemiııi kavram ıyor y;ı d:ı l1uııd;1 l1aşarılı <>l;ıın ıy<>r. Buııuıı yeriııe keıı
dileriııi zeki s:ııı;ıı·;ık. <>zııel ı·ikiı·leriııi ileri süı·mekteıı lıcışl;ııı ıy<ırl;ır ve 
l1u yüzdeıı buııl;u·ııı ı·ikiı·leri lmş ve pı·at ikteıı uzak l1ir lıale geliyoı·. Biı·
ç<ık yold;ış. l1iı· gi)ı·evle ilgil i  cıl;ıı·;tk geııel l1ir ç;ığıı y;ıpm:ıkl;ı yetiııip. 
<>ııu derlıal iizel ve scıınut ı·elıl1erlikle devaın ettinneııiıı gereğiııi k:ıv
ı·;ımıyor y;ı da buııd;ı l1:ış;u·ılı ol;ımıycırlar ve l1u yüzdeıı yaptıkl;ırı ç;ığı·ı 
ya dud;ıklarıııd;ı y:ı kağıt üzeriııde ya d;ı kcıııfer;ıııs s;ılcıııuııd:ı kalıycır 

ve öııderlikleri l1ürcıkı·;ıtik l1 ir lı;ıle geliyor. Bugüııkü düzeltıne lı:ı
reketiııde bu kusurl;ırı giderıneliyiz. l ııceleme tarzıınızd;ı. ç;ılışınal:trııı 
deııetimiııde ve k:ıdrcıl;ıı·ııı geçmişiııiıı iııcelenmesiııde. i)ııdeı·l iği kit
lelerle ve geııeli t�zelle l1irleştinne yöııteınleriııi kull;ıııın;ıyı öğ
reıımeliyiz. Gelecekteki l1ütüıı ç;ılışmalarımızda da bu yöııtemleri kul
laıımalıyız. 

6. Öııderlik kcıııusuııda. dcığru fikirler oluştuııııak üzere kitleleriıı 
fikirleriııi alm:ık. l1uıı l:ın derli toplu lıale getiııııek ve yeııideıı kit lelere 
gitmek. bu l'ikirlerde ısrar etmek ve oıılan deriııliğiııe uygulamak. işte 
öııderliğin temel yöııtem i lıudur. Fikirleri derli toplu lı;ıle getiı ıııe ve 
oıılarda ısrar etme süreciııde. geııel çağrıyı özel relıberlikle birleştirme 
yöntemini kull;ııım;ık gereklidir ve bu . temel yöntemiıı ayrılmaz bir 
parçasıdır. Birkaç durumda yapılaıı özel rehberlikteıı geııel l'ikirler 
(geııel çağrılar) çık:ırııı ve birçok farklı birimde oııları sııı;ıyııı (buııu 
sadece siz yapmayııı. başkalarıııa da ayııı işi yapmasını söyleyiıı): 
sonra yeni tecrübeyi t<>parlayııı (özetleyiıı) ve gcııcl olarak kitlelere 
rehberlik içiıı yeııi talimatlar çıkarııı. Yoldaşlarımız buııu. bugüııkü 
düzeltme harcketiııdc ve başka her türlü çalışmada yapmalıdırlar. 
B unu yapmada daha ustalaşmak. daha iyi önderlik sağlar. 
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7. Bir üst örgüt ve onun bölümleri, alı birimlere l1erlıaı1gi bir görev 
verirkeı1, bu görev devrimci savaşa. üretime ya da eğitime: düzeltme 
l1arcketi11e. çalışmaı1111 denetlenmcsiııe ya d<t kadrolarııı geçmişiııi11 i11-
cele11mesi11e: propagaııda çalışmasıııa. örgütsel çalışmaya ya da karşı
casusluğ<l ya d<l başka çalışm<tlarJ i l işkiı1 de olsa. lıer şart altıııd:t ça
l ışına11 111 sorumluluğuııu alt k<tdeme örgütüı1üı1 yö11eıicisiııiıı ıaşıın:ısı 
içiıı. g<>revi <111uıı k<tııalıyl<ı vermesi gerekiı·. B u  yoll:ı lıem işlıölümü 
lıem de birleşik merkezi öııderlik gerçekleştiri lel1il ir. Üst kademedeki 
bir bölüm. alt kademe örgütüııüıı ıaınamıııd:tıı sorumlu c1l<tıı kişiııiıı 
(sekreter, başkaıı. yöııetici ya da okul ınüdürü gibi) bilgisi ve s<1-
rumluluğu dışıııda alt kademede keııdisiyle ayııı işi y:ıp:ııı <>rgütle te
masa geçmemelidir. (Önıeğiıı. üst kademede örgütleıııne. prc1p:lgaııda 
ya d:t karşı-casuslukla uğraş:ııı bir bölüm. <ı lı kademede keııdisiyle 
ayııı işi yapaı1 böl ümle doğrudaı1 il işki kunnaın:t lıdır.) Heın l1ütüıı iş
leı·deıı sorumlu kişi. hem de özel soruml uluğa s:tlıip kişi. durumruııı lıa
beı·dar edilmeli ve lıer ikisiııe de sorumluluk veı·i tmel idir. Bu merkezi 
yt>ııtem. işbölümüyle birleşik tiııdeı·liği biı·leştireıı bu merke1.i yt>ııteın. 
bel li bir görevi yürütmek içiıı bütüıı işteıı sorumlu kişiııiıı <ıracıl ığıyla 
çok s:ıyıda kadroııuıı seferl1Cr edilmesiııi. lı:ııta l1az:111 tirgütüıı bütüıı 
meıısuplarıııııı seferber edilmesiııi ve lxiylece l1iı· bt>lümdeki kadro ye
tersizliğiııiıı üstesindeıı geliıımesiııi ve çok s<ıyıd:t iıısaııııı mevcut iş 
içiıı faal kadro haliııe getirilmesiııi müınküıı k ıl:u·. Bıı la. öııderliği kit
lelerle birleştinneı1i11 bir yoludur. öı·ııeğiıı. �- ;drl1l:trııı geçmişiııi11 iıı
cele11mesiııi ele alalım: Eğer bu iş. b:tşka lı . • şeydeıı soyutlaıı:trak ya
pılırsa. sadece örgütleııme bölümüııde bu işte11 sorumlu birkaç kişi 
tarafıııdaı1 yapıl ırsa elbette iyi yapılamaz. Ama eğer çalışma. gö
revl ileriıı çoğuııu ya da öğreııcileriıı çoğuııu. Iıaıta l1epsi11i çalışmaya 
katılmak üzere seferber edeıı bel l i  bir örgütüıı ya da okuluı1 idari yö
neticisi aracılığıyla yapılırsa ve ay111 zaınaııda üst kademedeki ör
gütleııme bölümüııün yöııetici üyeleri. <>ııderliği kit lelerle birleştirme 
ilkesiııi uygulayarak doğru relıbcrlik ederlerse. o zainaıı kuşkusuz kad
rolan11 geçmişiııi inceleme görevi iyi bir şekilde başarılacaktır. 

8. Bell i  bir yerde aynı aııda birden fazla merkezi görev olamaz. 
Ayı11 anda aııcak ikinci ya da üçüncü derecede öııem taşıyan başka gö
revlerle tamaınlanan tek bir merkezi görev olabilir. Bu yüzden, bu 

127 



yerin baş sorumlusu. oradaki mücadelenin tarihini ve koşullarını göz 
önüne alarak. çeşitli görevleri uygun bir biçimde sıraya koymalıdır. 
Yukandaı1 geleı1 ıalimaıları. kendisi hiçbir plaı1 yapmadaı1 uy
gulamamalıdır: çünkü. böyle y<tpmakla bir sürü ''merkezi görev''iı1 or
taya çıkmasıı1a yol aç.ır. karışıklık ve güveıısizlik yaratır. Üst örgütler 
de öııem ve acillik dereceleriııe göre sıralamadaı1 ve l1angisiı1i11 mer
kezi görev olduğunu bclirtmede11 ay111 aııda birçok görevi alı örgütlere 
vermemelidir: çüııkü bu, <tlt örgütleri11 çalışmalarıııda adımlarıııı şa
şırmalarıııa ve bckleı1eı1 soı1uçları11 alıııamamasına yol aç<ır. Belli bir 
yerdeki tarihsel koşull•ırı11 ve var 01<111 durumuı1 ışığında. durumu bir 
bütü11 olarak dikkate alınak ve buııa uyguı1 plan yapmak, her döııem 
içi11 çalışmaları11 ağırlık merkeziııi ve sırasıı11 doğru bir şekilde sap
lamak, soııra d•ı buııu k:ır:ırlılıkla uygulamak ve kesi11 soııuçlara ula
şılmasını sağl<ımak öııderlik sanatıııın bir parçasıdır. Bu, ay111 za
maııda öııderlik yöıııemi meselesidir; önderliği kitlelerle. geneli özelle 
birleştirme ilkeleriııi uygularkeıı bu soruııu çözmeye dikkat etmek ge
rekir. 

9. Burada. öııderlik yöıııeınlerine i lişkin ayrııııılar üzeriııde du
rulmuyor. Her yerdeki yoldaşlanı1 keııdi başlanııa iyice dü
şüııeceklerini ve burJda ortaya koı1aı1 ilkeler temeliııdc bülüıı ya
ratıcıl ıklarını seferber edecekleriııi umuyoruz. Mücadele sertleştikçe. 
öznelci ve bürokrrııik öııderlik yöııteınleriııi bülüııüyle yok etmek için 
Komüııisıleriıı öııderlikleriııi geııiş kitlelerin talepleriyle dalıa sıkı kay
ııaştırmalarıııa ve geııcl çağrılan özel rehberlikle dalıa sıkı bir
leşıirınelerine daha çok ihtiyaç duyulacaktır. Partimizdeki bütü11 yö-
11eıici yoldaşlar. özııelci. bürokratik öııderlik yöııtemleriııe karşı her 
zamaı1 bilimsel. Marksist önderlik yöııtemleriııi ortaya koymalı ve 
Marksist önderlik yöıııemiııi kullaııarak öznelci. bürokratik önderlik 
yö11ıemleri11in üstesiııden gelmelidirler. Öznelciler ve bürokratlar, ön
derliği kitlelerle ve geneli özelle birleştiı ıııe ilkeleriııi anlamazlar; 
Parti çalışmasıııııı gelişmesiııi büyük ölçüde engellerler. Öznelci ve 
bürokratik önderlik yöııtemleriyle mücadele etmek için, bilimsel 
Marksist öılderlik yöntemleriııi genişlemesiııe ve deriıılemesine yay
gınlaştu ıııal ıyız. 

128 



GUOMINDANG'A YÖNELTiLEN BAZI SORULAR• 

12 1enınııız 1943 

Soı1 birkaç aydır Çi11'deki JaIJ<lnya'ya karşı kamp içiı1de hiç alı
şılınamış ve şaşırtıcı bir olaya, y;tııi l)iı·liği bozmak ve Direnme Sa
v:ışı'ı1ı baltalam;tk içiı1 Guom iı1daı1g yöı1etiınindeki Parti. l1ükümet ve 
ordu kuruluşlanı1111 giriştiği kamp:tııyaya ta11ık olduk. Bu kampa11ya. 
Komüı1ist P;ırtisi11e karşı bir saldırı şekliı1e bürüı1 üyoı·. ama aslıı1da 
l)ütü11 Çi11 mi lletiı1e ve l1alkı11a yöneltilıniş biı· kamp;ıı1yadır. 

Öı1ce Guom iı1d;111g ordulanı1ı ele alal ım. Bütü11 ülkedeki Gu
oıniııd:ıı1g yöı1etim iı1dcki Clrduları11 aı1a kuvvetleriı1c l)ağlı üç ordu 
gı·uı)u kuzeybatıda üslcıımiştir. Buıılar. Sekiziı1ci Sav;ış Bölgesi Baş
kclınutaıı Yardımcısı Hu Zuı1gı1aı1 '111 kclmut;ısıııd:ıki 34. 37. ve 38. 
Oı·du Grupl:ındır. Buı1lardaı1 ikisi. Şeı1si-Gaı1su-Ni11gsia Sıııır Böl
gesi'ııi kuşatınakta kull;ııı ılmıştır: buııa karşılık s;ıdcce bir taı1esiı1e Yi
çu;111'daı1 Tuı1gkuaı1'a kadar Sarı Irmak boyuııca Japoıı istilacıl:ırıı1a 
k:ırşı savuııma görevi verilmiştir. Dört yıldaıı lazl:ı bir süredir durum 
b<iyleydi ve askeri çatışma olmadığıı1daı1. l1alk buı1a ;ıl ışmıştı. Ama 
soıı birkaç gündür bekleıımedik bir değişme oldu. Imıak. boyuııda sa
vuıım;ıyla görevli üç kolordudaıı ( l . •  16. ve 90. Kolordulardan) iki
si11i11 yeri değiştirildi. Biıiııci Kolclrdu Piı1çov ve Çuı1l1ua bölgesiııe. 
Dclks:ıı1 ıı1cı Kolordu da Loçuaıı bölgesiııe nakledildi. lı ıııak boyundaki 
s;tvuııma mevzileri11i11 büyük bir kesimi11i11 Japoıı istil;ıcılarına karşı 
askersiz bırakılmasıııa karşılık. her iki kolordu da Sıııır Bölgesine sal
dırmak üzere ı·:ıal bir şekilde hazırlaıımaktadır. 

Bu. ister istemez halkın şu soruyu soııııasıııa yol açıyor: Bu Gu
omiı1daı1glılarla Japoı1lar arasındaki ilişkiı1in aslı esası 11edir? Birçok 
Guomiı1da11glı  dunnadan Komünist Partisi'ı1i11 ''Direııme Savaşı'ı1ı bal-

• Bu başyazı. Mao Zedung yoldaş ıarafından Yenan'da çıkan Kurııılıq Gazetesi için ya
zılmıştı. 
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taladığı'' ve "birl iği b<>zduğu" yc>luı1cl:ı lı:ıyasızc:ı ı>r<>p:ıg:ıııd:ı )1:1pıyııı·. 
Iııııağı savuııaı1 ;111:1 kuvvetleı·iı1 geı·i çekilınesi11i11 Diı·eııme S :ıv:ışı'ııı 
güçleı1dirdiği s()yleııel)ili ı· ın i'? S ı ıııı· B<ilgesi11e y:ıı1ıl :ıı1 s:ıldırı l:ıı·ııı !1ir
l iği güçleııdirdiği s<iyleııel1i l i ı· ın i'? 

Büt ü11 l)u11 I:u·ı y:ıı1:111 G uc>ı11 iııd:ıııglıl:ıı·:ı şuııu sı>rııı:ık isteı·iz: J:ı
poıılar tıfıla sii'.iı1 k:ıı·şıııızd:ı dururkeıı <>111:11·;1 sıı·t ı ıı ızı cltiııü)'<>rsuııuz. 
Peki J:ııx>ııl:u· pcşiııii'. sı ı·:ı ilerleıneye l):ışl:u·I :u·s:ı ııe cıl:ıc:ık'? 

J:ıpoııl:ır. y:ıv:ış y:ıv:ış Ui'.:ıkl:ış:ııı sıı·tl:ııııı ızı salı ı·:ı clüı·l1üııleriyle sc�
viııçle seyretınekteıı l):ışk:ı l1ir şe)' y:ıpın:ıyıp k:ıı·şı kı)'ıcl:ııı sükfıııetle 
bak:rrlarkeı1. siziıı ıı·ınak s:ıvuıım:ı ıııevzileı·iııiıı l)üyük l1ir k ısııı ıııı terk 
edip gitmeııiziıı :111 l:ıını ııediı·'? Necleıı J:ıııcııı l:ıı· siziıı sıı·tııııi'.ı gtiııııeye 
bu kadar merrıklı '? Iııııak savuııııı:ı ıııevzileı·iııi teı·k ctti ğiııiz ''e !1ü)1ük 
kısınıııı askersii'. !1ıı·:ıkt ı!ıı ııız lı:ılde l1tiv lesiııe ı·:ılı:ıt ıılın:ıııızııı sel1el)i 
nedir'? • •  

� . 

Ozel m ülkiyete d:ıy:ılı hiı· topl uında. iııs:ııı l :ıı· geceleri )1:1tın:ıd:ııı 
öııcc gcııellikle k:ıpıl:ıı·ıııı süı·güleı·. Buııuıı işkil l i lik clcği l .  lııı·sızl:ıı·:ı 
karşı hir öııleın olduğuııu lıeı·kes l1i l i ı·. Şiıncli siı.leı· tiıı k:ıı>ı)'I :ıı·ct ııı:ı 
k:ıd:ır açık hı ı·:tktığıııız:ı gtiı·e lı ı ı·sızl:ıı·ııı giı·ıııesiııdeıı kıırkınu)1ıır ıııu
suııuz'? Öıı k:ıpı ;ırd ııı:ı k:ıd:ıı· :ıçık olup d:ı lııı·sıı.I :ır girııı iy<>ı·s:ı l1uııuıı 
sehehi ııedir'? 

Size k:ı l ırs:ı ''lıer şeyiıı üst üııde ııl:ııı mil lete'' eıı h:ığl ı ııl:ıııl:ıı· siz
lersiııiz. huıı:ı kaı·şı l ık Çiıı'de Diı·eııme S:ıvaşı'ııı l1:1It:ı l:ı)1:ııı l:ıı· d:ı K<>
m üııistlerdir. Peki :ıııı:ı. clüşın:ııı:ı sırtıııızı d<iııcı·keıı "lıeı· şeyiıı üs
t üııde" tuttuğuııuz ııcdiı·'? 

Size kalırsa '' iyi ıı iyete d:ıy:ıl ı  l1iı·tiğe" pek l);ığlı  cıl:ııı sizlcı·si11iz. 
huıı:ı karşı l ık "birliği b<>z:ıııl;u·'' geııc Kc>m üııistlcrdir. Peki :1111:1. siı. 
S ı ıı ır B tilgesi lı:ılkıııııı üzeı·iııe yürüıncsi içiıı süııgü t:ık111 ış ve :ığır t<>p
larla doııat ılınış (!1ir k<>l<>ı·du eksiğiyle) üç oı·du grul)u11d;ııı <>luş:ııı mu
a:ız1..am hir kuvveti yc>l:ı ç ık:u·ın ış huluı1uy<>rsuııuz. Bu "i yi 11iycte da
y:ıl ı  birlik" sayıl:ıl1ilir mi'? 

Bir b:ışka iddi:ııı ızı ele alal ım,  ''Birlik"e değil "hiı·teştirme''ye lıe
vesli olduğuııuzu söylüyor ve l1u yüzdeıı Sııı ıı· B<;lgesi'ııi y<>k etınek. 
"feodal ayrı l ıkçı l ığ ı"  tast'iye etmek ve lıer Kc>ın üııisti öldünnek is
t iyorsu11uz. Peki :ıma. o zamaı1 J :ıpoııl :ırıı1 siz de dalı i l  hütü11 Çiıı mi l 
leti11i yok ederek "birleştireceğiııdeı1" 11edeı1 korkmuyorsuıı uz'? 
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Diyelim ki, S ınır Bölgesi'ı1i bir ham lede ''birleştirir'' ve Ko
müı1istleri temizlerken, mil letin ve siziı1 Japonlar tarafıı1da11 "bir
leştirilme''siı1deı1 kurtulmaı1ız içi11 Japoı1lan bir "uyku ilacı'' ya da bir 
''büyü'' i le uyutabildi11iz. Pek mul1terem Guomi11da11glı beyler, şu uyku 
ilacınız ya da büyüııüzüıı sım111 bize de açıklar mıs111 ız'? 

Ama Japoı1ların hakkıı1daı1 gelmek içiı1 uyku il<icı11ız, ya da bü
yüı1üz yoks;ı ve 011larla gizli bir aııl;ışm;ıya vannadıysaı11z, size açık 
açık ve resme11 şu11u s<>yleyelim: Sıı11r Btilgesiııe saldırmaınalıydıı1ız 
ve sald ırmamalısıııız. "Bat;ıklık kuşu ile istiridye kapışıııca karl ı çıkaı1 
balıkçı olur". ''Yılaı1. t<ırla ı·aresiı1i yutmak içiı1 gizlice izler. ama at
maca pusudadır." Bu iki atastizüı1de de gerçek p;ıyı vardır. Sizi11 ya
pacağı11ız e11 iyi şey. J;ıpoı1lar t<ıraı·111d;111 işgal edilmiş toprakları ''bir
leştmnek" ve il)lisleri def etınek üzere kuvvetleriııizi biziınle 
birleştinnektir. Sıııır B<>lgesi'ı1i <>luştura11 t<>prak parçası111 " l)ir
lcştirmek" içiı1 nedeı1 bu k;ıdar tel<ışlaı11p acele ediyorsuı1uz'? Güzel 
yurdumuzuı1 ge11iş toprrıkl;ırı düşmaıı111 el iııe geçmiş olduğu l1alde. bu 
kc>11ud;1 tel;ışl<1111p acele etm iyorsuııuz aına. Sıı11r Bölgesiı1e s<ıldınn;ık 
ve Komüı1ist Partisi11i ezmek içi11 l1iç vakit kaybetmek istemiyorsuı1uz. 
Ne kadaı· acı !  Ne k;ıdar uta11ç veı·ici ! 

fkiı1ci ol<ırak. Gu<>miı1daı1g P;ırtisi'ı1iı1 l�1;1 l iyetleri11i ele alalım.  Gu
<>miı1d;111g. Koınüı1ist Partisiyle mücadele etmek içi11 birkaç yüz gizli 
ajaı1 mül.rezesi kunnuş ve bu mül"rezelere l1er türlü alçağı dc>l
dunn uştur. Ön1eği11 6 Temmu1. 1 943'de. Çi11 Cuml1uriyeti'ı1i11 32. yı
lı ı1d;1 ve Direı1me Savaşı'ı1111 alt ıı1cı yı ld<>ı1ümü arilcsinde Guomiı1daııg 
Merkez Haber Aja11sı . Şeı1si Eyaleti '11de S iaı1'da bazı ''kültür der-• • 
11ekleri''ı1i11 bir toplaııtı yaptıkl;ırıııı ve Mao Zeduı1g'u. Uçüııcü Eı1-
ten1asyoııal'i11 dağılmasıı11 fırsat bilerek Çiı1 Komüı1ist Partisi11i "fes
l1etmeye'' ve ayrıca ''ayrılıkçı Sı ııır B<>lgesi rejimiı1e soı1 veııııeye'' 
d;ıvet edeı1 bir telgraf çekmeye k<ırar verdikleri11i belirten bir haber ya
yımladı. Okuyucu. buı1u pekala '' l1al1Cr" diye okuyabilir. ama aslıı1da 
bu. eski bir l1ikayedir. 

Bütü11 bu işiı1 birkaç yüz gizli aja11 mül"rezesiı1de11 biri11in başıı11n 
altı11daı1 çıktığı belli  oluyor. Karargalıta11 (ya11i ''Mil l i  Hükümet Askeri 
Koı1seyi Araştıııııa ve İstatistik Bürosu'' ve ''Guomindaı1g Merkez Yü
rütme Komitesi Ar.ıştuıııa istatistik B ürosu'') gelen emirlere göre ha-
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reket edeıı bir müfreze, şimdi Sian toplama kampıııda Disiplin Mü
dürü olan ve Diı·eıınıe l'e KiiltiJı· adlı. Guomi11da11g'ıı1 paraca des
teklediği bir i l1a11ct dergisiııdeki aı11i-koınüı1isl yazılarıyla kötü bir üıı 
yapınış olan Troçkist ve l1<1 i11 Ç:ıııg Ti l"ey'e ı:ılim:ıı verdi. 1 2  Ha
zir.ııı'da. yaııi Merkez H:ıber A_jaı1 sı'ı1111 lı:ıberi yayıınlaınasıı1daı1 yinni 
beş güıı öııce. bu adam dokuz kişiyi biı· araya getirip <>11 d:ıkik:ılık l1ir 
toplaıııı düzeııledi ve sö1. k<>ııusu ıclgraı· meı11i11i11 "011aylaı1mas111 1 "  
sağladı. 

Bu ıelgrnf. hugüııe k:ıdar Yeı1:111 ':1 v:ırmadı. ama içiııdekiler bel
l idir. B u  ıclgr:ıı·ıa bize Üçüııcü Enıcnıasyoııal dağıtıldığ ıı1a gt)re. ayııı 
şcki ide Çiıı Koın üııisı P:ırı isi 'ııiıı de '' d:ığıtı lınası '' gerekliği ve "M:ırk
sizın-Lcı1i11 izmi11 iıil1:1ı·ıııı k:ıyl1cııiği'' ı·aı:111 lil:ııt söylcııiy<>r. 

Alııı h:ık:ılıın! lşıe Gu<>ın iııd:ıııg hi.>yle şeyler st)ylüy<>r! Biz Gu
om iııd:ıııglıl:ır gibi y:ıratı kl:ırııı :ığzıııd:ııı her zam:ııı lıer şeyiıı çı
kal1ileceğiııc iııaııınışızdır ( l1e111.eı· l1eı1zeri çeker) ve Lx:kleı1el1ileceği 
gi l1i şiındi de hu pis kokuyu <ıı·ı:ılığ:ı salıvcımişlerdir. 

Şimdi Çiıı'de l1irçok siy:ıs:ıl parti. lı:ııt:ı iki Gu<>miııd:ıııg v:ırdır. 
Buıılaı·daıı l1iri V:ıııg Çiııgvey nı:ırk:ı Gu<>111 iı1daı1g'dır. N:ıııkiııg'dc ve 
çevrcsiııde kurulmuşıur. gtik nı:ıvisi l1ir zemiıı üzeriııe beyaz güııeşli  
bir l1ayı·ağı. sözüm oııa l1ir Merkez Yürütıne Komitesi. ayııı 7ltın:ıııda 
bir sürü de gizli pol is mü l.rezesi vard ır. Ayııı zamaııda işgal edilıniş 
hi.>lgeleriıı lıer yeriııde J :ıp<>ııl :ır ıaraı·111da11 kurulmuş ı·<ışist p:ırıilcr 
vaı·dır. 

Pek mulııercm Guomiııd:ııı glı  beyler! Niçiıı ÜçJııcü Eı1-
ten1asyoı1al'iı1 d:ığıtılmasıııd:ııı hu yaııa Komüııisı P:ırtisi'ııiıı de ''da
ğı1 ı lm:ısı"ı11 teı.gfilıl:ımak içiıı ht>yle harıl lı:ırıl çalışıyorsuııuz da. Ja
poı1l:ırı11 desıeklcdiği hiı·kaç il1:111et partisiııi feslıetmek içiıı kıl ıııızı 
kıpırd:ıtmıyorsuııuz? Ç:ıııg Til"ey'e ıel graı·ı hazırlama talimatıııı veı·
diğiııiz zamaıı. Komüııist P:ırıisi'ııiıı dağıtılm:ısıııı isterkeıı ııedeıı lüt
fedip Japoıılanıı desteklediği ilı<ıııeı part ileriııiıı de dağıtılınası ge
rekliğiııi cklemediğiııiz'? 

Yoksa tek bir Komüııisı Partisi'ııiıı hile çok fazla olduğuııu mu dü
şüııüyorsuııuz'? Bütüıı Çiıı'de iki ıaııe Guom iı1da11g olmasıııa karşıl ık. 
bir ıaııe Komüııisı Parıisi vardır. B u  durumda haııgi parti fazladır 
acaba'? 
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Guomiı1daı1glı beyler! Şu soruııu biraz olsun düşüııdünüz mü? Siz
lerdeıı başka 11edeı1 heın Japoıılar lıem de Vaııg Çiııgvey yalııızca Ko
ınüııist Parıisi'11i11 ı·azla olduğuııu. o yüzden de ezilmesi gercktiğiııi 
iddia ederek Komüııist Parı isiııi yıkmak içiıı çılgıııca çaba gös
teı·iyorl<ıı"? Nedeıı G uoıniı1d:ıııglarııı pek az olduğuııa ve asla çok ı·azla 
ol:ıın<ıyac<ığııı:ı iıı:ııııycır ve ııedeıı lıer yeı·de Vaııg Çiııgvey marka Gu
cıı1ıiı1d:ıııg'ı destekleyip teşvik ediyorlar·? 

Guoıniııd<ıııglı lıeyleı·! Biz size J<ıpoı1l arı11 ve Vaııg Çiııgvey'iıı Gu
cımiııdaııg'<ı ve Üç H :ılk llkesi'ııe k:ırşı özel bir sevgi lıesledikleriııi. 
çüııkü lıcı· ikisiııde de işleriııe yarayacak bir şeyler buldukl:ınııı söy
lcmektcıı us<ııımıyoruz. Biriııci Düııya S:ıv:ışı'ı1daı1 lıu yaııa em
peryalistleriıı ve lıaiııleriıı Guomiııdaııg'a sevgi besleyip oııdaıı şiddetle 
ııcfı·ct ettikleri ve oııu ortadaıı kaldınnak içiıı eldeıı geleııi yaptıkları 
yegflııc zamaıı. Guoıniııd<ıııg'ııı. Dr. S uıı Yatseıı t:ıral'ıııdaıı yeııideıı ör
gütleııdiği. s<tll:ırıııa Koınüııistleri kabul ettiği ve içiııde Guomiııdaııg 
ile Kcıın üııist Partisi'ııin işbirliği yapt ığı bir ın il l i  itti l':ık lıaliııe geldiği 
1 924-27 döııeınidir. Emperyalistlerle lıaiıı leriıı Üç H:ılk 1 lkesi'ııi sev
meyip oııdaıı şiddetle ııeı·ret ettikleri ve ort:ıd:ııı kaldırm:ık içiıı eldeıı 
geleııi yaptıkları yegaııe 1.amaıı. bu ilkeleı·iıı Dr. Suıı Y:ıtscn t:ır:ıfınd:ııı 
Gucııniııd:ıııg'ııı Birinci Milli Koııgresi Bildirisiııde belirtildiği şekilde 
devrimci Üç H :ılk l lkcsi'ne dt>ııüştürüldüğü :ıyııı döııemdi. Bu döııem 
dışıııda Guomiııd<ıııg. Komüııistleri içiı1deı1 atmış ve Üç Halk l lkesi'ııi 
Dr. S uıı Yatsc11'iı1 devrimci aııl:ıyışıııdaıı kop:ırmış ve böylece her ikisi 
de lıütüıı emperyalistlerin ve h:ıiııleriıı sevgisiııi ka1.:ıııın ıştır. Ayııı ııe
deııleı·ıe. oııları çok değerli şcyleı ıııiş gilıi destekleyip teşvik eden 
J:ıpoıı ı·aşistleriııiıı ve haiıı Vaııg Çiııgvey'iıı scvgisiııi kaz:ııımışlardır. 
V:ıııg Çiııgvey m:ırka Guomiııd:ı11g'ıı1 bayrağı11111 sol üst köşesiııde, 
cıııu t>lıür Guomiı1d:ıııg'daı1 ayınnak içiıı sarı bir yama vardı: ama şimdi 
bu bile kaldırılın ış. gözü r:ılıatsız etmemesi içiıı lıer şey birbiriyle ayııı 
şekle sokulmuştur. Ne büyük sevgi! 

V:ıııg Çingvcy marka Guomiııdaı1g'ıı1 ııumunelcri. işgal edilmiş 
bölgelerde olduğu kadar Büyük Cephe Gerisi Bölgesinde de çok sa
yıdadır. Bazıları gizlidir. düşmanın bcşiııci koluııu oluşturur; ötekiler 
açıktır. geçimlerini Guomiı1daı1g'dan ya da polis ajaııı olarak ça
lışmalarıııdan sağlarlar. Japoııya'ya karşı direnmek içiıı hiçbir şey yap-
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mayıp Komüııizm aleyhtarlığında uzmanlaşırlar. Va11g Çiı1gvey mar
kası taşımasalar da bu i11saı1lar. aslıııda onun adamlarıdır. Buıılar da 
düşmaı1111 beşi11ci koluı1a meıısupturlar: a11cak kimlikleri11i gizlemek 
ve lıalkı ka11dırmak içi11 biraz ı·arkl ı  bir kisveye büı·üı1ürler. 

Şimdi lıer şey apaçık ort<ıd<ıdır. Çaı1g Titcy'e Koınüııist Part isi'ı1i11 
"d<ığıt ılması''ı11 isteye11 telgr:ıı·1 lıazırlaınak talimat1111 verdiği11izde. l1iç
J)i1· zamaıı lütt"edip Japoı1l<ır111 desteklediği part ilcriıı ve il1aı1et paı·
ti leri11iıı de dağıtı lınası111 eklememeı1izi11 11ede11i. 011ı:u·la ideol<>ji .  si
y<ıset ve örgütleı1ınede ortak çok şeye salıip olınaııız ve ort:ık 
ideoloji11izi11 temel tizell iğiııi11 komüııizıne ve lıalka karşı çıkmak ol
masıdır. 

Guoıniııdaııglıl<ır. size bir soru dal1a sormak isteriz. Çiıı'de ve lıatta 
l)ütü11 düııyada ''it il>ar1111 yitirıniş" tek i:nı'iı1 M:ırksiı.ın-Lcııiııizm <>1-
duğu ve bütü11 ötekileı·i11 ise çok p:ırlak şeyler oldukl:u·ı <l<>ğı·u ınuduı"? 
Biı·:ız öııce sözü11ü ettiğimiz Va11g Çiı1gvcy ınarka Üç Halk l lkesi'ııdcıı 
l)<ışka Hit ler'iı1. Muss<>liııi'ııi11 ve Hidcki T<>.io'ııuıı faşizıniııe ııe deı·
siııiz'? Çaııg Tilcy'iı1 Troçkiı.ıni11e ııe dersiııiz'? Çiıı'deki k:ıı·şı-<levriıııci 
gizli polis öı·gütlcı·i ııiıı çeşitli ın:u·k:ılar taşıyaıı k:u·şı-dcvı·iınci tiğ
ı·etileriı1e 11e dersiıı iz'? 

Pek mulıterem G u<>ııı iııdaııglı !)eyler! Çaııg Til.ey'e telgr:ıı·ı lıa
zırl:iına talim:ıtıııı verdiğiııizde vel)a ya d:ı t:ılıt:ıkuı·usu y:ı d:ı ktipck 
pisliği kadar değerli <>1:111 bütü11 bu sözüın oııa i:ııı'lere i l işkiıı tek l)ir 
cüınlc ya da kayıt i l :ıve etıneıneıı i:t.iıı scbel)i 11ediı·'? Y<>ks:ı si;r.iıı gti-
7.üııüzdc sadece M:ırksizm-Lcı1i11izıniıı itibarı111 bütüııüylc k:ıyl"ıctıniş 
olnı:ısııı:ı k:u·şı l ık.  l)ütüı1 bu k:iı·şı-devrimci süprüııtü kusursuz ve mü
kemınel midir'? 

Açık :ıçık stiylcyeliın. bil. siziıı Japoıılanıı desteklediği il1:1ııcı p:ır
ti leı·iylc el :ı lt ı ııd:111 biı·likte ç:ıl ıştığıııızdaıı kuvvet le kuşku duyuyoruz: 
sizi11 ve oııl:ır111 :ıyııı tcr:ıııeyi tuııurınaııızıı1. düşın:ııı ve lı:ıiıılerle 
geı·ck sözleriııiz gcı·ckse y:ıptıklanııızla bu k:ıd:ır J)eıızeı·. gerçekte :ıyıı ı 
ve l)irl)i1·iı1deı1 <ıyırt c<lileıncz oluşuııuzuıı nedcııi. bud uı·. J:ıp<ııılar ve 
lıaiıılcr Yeı1i Dtirdüııcü Oı·du'ı1uıı d:ı!!ıtılm<ısıııı istedileı· ve siz <ıı1u11 

� 

d<ığıt ılması111 emretti11iz: oıı l:ır Koınüııist Partisi'11i11 d:ığıtı lm<ısıı11 is
tiyorlar. siz de istiyorsu11uz: oıılar S ıııır Bölgesi'ı1iı1 kaldıı·ı lmasıııı. is
tiyorlar. siz de istiyorsuı1uz: oıılar Sarı lııııağı savu11ınaııızı is-
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teıniyoı·lar. siz de oııuıı s:ıvuııulınasıııı teı·k edip gidiyorsuııuz: oıılar 
Sııı ı ı· Bt>lgesiııe s:ıldırıyorlar (sı,ıı :ıl t ı  yıldır ırın:ığııı Suitelı. Miçilı. Çi
asieıı. Vupao ve Çiııgçieıı il leı·iııiıı k:ırşı kıyısı l1cıyuııdaki düşmaıı kuv
vet leı·i. Sekiziııci Yııl Ordusu'ııuıı ıı·ııı:ık s:ıvuııın:ı mevzileriııi lıiç ara
lıksız t<,p:ı tutıııuştuı·) ve siz de l1uı·:ıy:ı saldıı·ın:ıy:.ı ııiyetleııiyorsuııuz. 
Oııl:ıı· :ıııti-k<)ıııüııisttiı·: si7. de t>ylesiııiı .. Oııl:ır kcıınüııizıni ve l ibcr:ıl t"i
kirleı·i �i<l<letle ktitül üyc,ı·l:ıı·: siı. <le kt>tülü)1<ırsuııuz. Oıılar bir ko
ıııüııist y:ık:ılayıııc:ı. cıııu l1:1sı ııd:ı ııed:ııııet getiı·diğiııi açıkl:.ıınaya zor
IU)'Orl:ıı·: siı. de t>yle y:ıı,ı y<ıı·suııuz. Oıılar Koınüııist Part isiııe. 
Sckiı.i ııci Yol Oı·dusu'ıı:ı ve Y eıı i Dtiı·düıı<·ü Oı·du'y:ı yıkıcı am:ıçlarla 
sıı.ııı:ık üı.cı·e k;ıı·şı-devı·iın<·i ;ıj;ıııl:ıı· gt>ııdeı·iyı,ı·l:u·: siz de öyle ya
pıyorsuııuz. N:ısıl ııluyı,ı· d:ı l1tiyle t ı ı,:ıtıp llCııı.er. ayııı ve birl1iriııdeıı 
:ıyı ı·t edilcıııez <)I U)'<>rsuııuz'! Düşnı:ııı ve lı:ıiıılcı·le siziıı birçok sözüııüz 
ve y:ıı11 ıkl :ıı·ıııız ı 1 11:11ıp llCıı7.cı·. :ıyııı ve l1irl1iı·iııdeıı ayırt edileınez ol
duğuııd:ııı. lı:ı lk oııl:u·l:ı el :ı lt ıııd:ııı l1iı·likte ç:ıl ıştığıııızdaıı ya da ıııılarla 
gizlice :ıııl :ışın:ıy:ı v:ıı·ın ış olduğuııuı.d:ııı ııasıl kuşkulaııınasııı'! 

Biı. l1uı·:ıd:ı Guıını iııd:ıııg. Meı·kez Y ürütme Kc,miıesiııe şu resmi 
pı·<,testıxl:ı l1uluııuy<)ruz: Sıııır Bt>lgesiııe t:ı:ırruz lı:ızırlığı içiıı ırm:tk 
s:t\'uııına ınevzileriııdeıı :ıııa kuvvetleı·i çekınek ve iç savaşı başl:ıtınak 
yı,luııd:ıki lıareketiııiz soıı <leı·ece y:ııı l ıştıı· ve l1uııa iziıı verilemez. 
Merkeı. H :tllCr Ajaıısı'ııııı birliği ll<ızucu ve Koınüııist Partisiııi talıkir 
edici 6 H:ızir.ııı tarilı l i  lı:tllCri yayıınl:ıın:ısı d:ı soıı derece yaııl ıştır ve 
buııa iziıı veri lemez. Bu iki lıat:ı d:ı. düşm:ıııııı ve lıaiııleriıı işledikleri 
lıat:ıl:ırdaıı l"arksız çok ağır suç l:ıı·dır. 

Biz lıur:ıd:ı Guı,ın iııd:ıııg Geııel Yt>ııeticisi Bay Çaıı Kayşek'teıı 
şuııu resmeıı talep ediyc,ruz: Lütlcıı H u  Zuııgııaıı'ııı askerleriııc ıııııak 
savuııma mevzileriııe dt>ıımeleriııi eınrediııiz, lütfen Merkez Haber 
Ajaıısı'ııı deııetim altıııa alıııız ve lı:ıiıı Çaııg Tifey'i cez:.ılaııd ırıııız. 

Biz burad:ı Sıııır Bölgesiııe t:ı:uTuz am:ıcıyl:ı ırmak savuııma kuv
vctleriııiıı geri çekilmesi ve Koın üııist P:ırtisi'ııiıı dağıtılması talebiııi 
onaylamayan Guomiııdaııg üyeleri ar.ısıııda bütüıı gerçek yurtseverlere 
scsleııiyoruz: Lütfeıı iç savaş bulıraıı ıııı öıılemek üzere dcrtıal harekete 
gcçiıı. Biz milleti kurtarmak için siziııle soııuna kadar işbirliği yapmak 
istiyoruz. 

B iz bunların bütüııüyle haklı talepler olduğuna iııanıyoruz. 
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ÜS BÖLGELERiNDE TOPRAK KiRASINI AZALTMA. 
ÜRETiMi ARTIRMA VE " HÜKÜMETI DESTEKLEYELiM 

HALKI SEVELİM" KAMPANYALARINI YAY ALIM" 

1 Ekinı 1943 

l .  Güz hasadı zama111 geldiğindeı1 üs bölgelerindeki yönetim or
gaı1ları. her kademedeki Parti ve hükümet örgütlerinden toprak ki
rası111 azaltma siyasetimizi11 uygulaı1masını denellemcleri11i is
temelidir. Bunun bugüne kadar ciddiyetle uygulanmadığı her yerde. 
bu yıl kiralar hiç istisnasız azaltılmalıdır. Bugüne kadar kapsamlı bir 
biçimde yapılmadığı her yerde, bu çalışma, bu yıl kapsamlı bir bi
çimde yapılmalıdır. Parti komiteleri. derhal Merkez Komitesiniı1 top
rak siyaseti11i esas alaı1 ve yerel koşullara uygun talimatlar ya
yıı1lamalıdır ve ilk elde birkaç köyü de11etlemeli, iyi örnekleri bulup 
çıkarmal ı ve böylece başka yerlerdeki çalışmayı l1ızlandırmalıdır. 
Ayı11 zama11da basıı1. kiraı11n azaltılması üzerine başyazılar, iyi ör
neklere ilişkiı1 raporlar yayımlamalıdır. Kiran111 azaltılması, köylüler 
tarafıı1daı1 verile11 bir kitle mücadelesi olduğuı1dan, Parti talimatları ve 
hükümet karan1ameleri. kira11111 azaltılması11ı kitlelere bir bağış olarak 
sunacak yerde. bu mücadeleye yol göstermeli ve yardım etmelidir. 
Kitleleri keı1di eylemleriyle kiraı1ın azaltılmasını sağlamak üzere ha
rekete geçirecek yerde. kira i11dirimi11i talimatlar ve kararnameleı·le ba
ğışlaınak yaı1lıştır ve soı1uçlar kalıcı olmaz. Kiraı11n azaltılması mü
cadelesiı1de köylü örgütleri kurulmalı ya da ye11ideı1 
örgütleı1dirilmelidir. Hükümeti11 tutumu. kiranı11 azaltılmas111a ilişkiı1 
karan1ame11i11 uygula11ması111 sağlamak ve toprak ağaları ile kiracılan11 
karşılıklı ç ıkarlarıı11 ayarlamak olmalıdır. Bugün üs bölgeleri da-

" llu parti ıalinıalı Çin Konıüııisı Partisi Merkez Konıitesi için Mao :l.edung yoldaş la· 
rafından yazılnıışıı. 
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raldığındaı1. buralardaki kitleleri. sabırlı , ciddi ve kapsamlı bir çalışma 
ile kazanmak. oıılarla kederde ve sevinçte ortak olmak. bugün Parti 
için. soı1 altı yıl içiı1deki herhaı1gi bir döı1emdekindeı1 çok daha acil bir 
önem taşımaktadır. Bu sonbaharda siyasetin hangi noktaya kadar uy
gulandığıı1ı deı1etlersck ve kiranı11 azaltılması görevini kapsamlı bir bi
çimde yeriı1e getirirsek, köylü kitlelerin inisiyatifini artırabilir, gelecek 
yıl düşmaı1a karşı mücadelemizi yoğunlaştırabilir ve üretim kam
panyasına hız verebiliriz. 

2. Düşma11 11atları gerisiı1de bulunan üs bölgelerindeki kadroların 
çoğu, Parti ve 11ükümet örgütlerinin personelinin, askerleri11 ve (erkek
kadıı1 , genç-ihtiyar. asker-sivil. kamu işlerinde ve özel işlerde çalışan 
herkes dahil) halkıı1 üretime geniş çapta katılmasını nasıl sağ
layacakları11ı henüz öğrenmemişlerdir. Bu sonbahar ve kış boyunca 
her üs bölgesindeki Parti komitesi. hükümet ve ordu, gelecek yıl hem 
devlet sektörüne hem de özel sektöre ait tarımı, sanayiyi, el sa
natlarını, ulaşımı. hayvancılığı ve ticareti içine alan, fakat esas ağırlığı 
tarıma veren, bölge çapında büyük bir üretim kampanyası, yani zor
lukları kendi gücümüze dayaı1arak yenme kampanyası için hazırlık 
yapmalıdır (''bol yiyecek ve giyecek'' sloganı, şimdilik Şensi-Gansu
Ningsia Sınır Bölgesi dışında atılmamalıdır). Hane esasına göre plan
lama yapılmalı ve çalışmada karşılıklı yardımlaşma olmalı (karşılıklı 
yardımlaşma Kuzey Şeı1si'de emek-değişim ekipleri ve bir zamanlar 
Ciaı1gsi'deki eski Kızıl bölgelerde çift süııııe ekipleri ve karşılıklı yar
dımlaşma çalışma grupları olarak bilinirdi), emek kahramanları ödül
leı1dirilmeli. üretimde yarışma uygulanmalı ve kitlelere hizmet eden 
kooperatifler teşvik edilmelidir. Mali ve ekonomik alaı1da il ve ilçe ka
demeleriı1deki parti ve hükümet personeli. güçlerinin onda dokuzunu 
üretimi artırmada köylülere yardımcı olmaya. ancak onda birini ise on
lardaı1 vergi toplamaya aynıııalıdır. Üretimi artıııııa görevinde biraz 
zahmete girilirse, vergi toplama görevi kolay olur. Bugüı1kü savaş ko
şullarıı1da bütün örgütler, okullar ve ordu birlikleri sebze yetiştiııııeye, 
domuz beslemeye. yakacak oduı1 toplamaya. odun kömürü yapmaya. 
el sanatlarıı1ı yaymaya ve tahıl ikmalinin keı1dilerine düşen payını ar
tuıııaya büyük çaba göstermelidirler. Büyük ya da küçük bütün bi
rimlerde kolektif üretimin geliştirilmesiııin yanı sıra. (ordudakiler 
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l1ariç ) l1erkes boş vakitleri11de kazaı1c1111 ke11diı1e ayırabileceği L)iı· mik
tar t:ırım ya d:ı el s:ıı1atlan üret imiı1de huluı1ın:ıya (t ic:u·et yapın:ıya 
değil)  da teşvik edilmelidiı·. Sel)ze ve doınuz yetiştirıne. aşçıl:u·ı11 
d:ıl1a iyi yemek l1azırl:ıması ko11usuı1d:ı yedi il:ı 011 güı1lük cğitiın kurs
ları :ıç ılın:ılıdır. Büt ü11 P:ırti .  l1üküınet ve c>rdu örgütleriııdc tu
tuınlu luğa özel t>ı1e111 \'eı·ıneli .  isı-all:ı s:ıv;ışılı11:ılı.  )1iyicil ik y:ı
saklaıımalıdıı·. P:ıı1i .  lıüküınet ve oı·du t>ı·gütleriııde ve c>kull:ırd:ı lıer 

� 

k:ıdeınedeki yt>ı1et icileı·. üı·etiınde kitlelere <>ı1deı·lik etınek içiıı geı·ekli • •  
lıer türlü ust:ılığı ecliııınelidiı·. Uı·et iıni dikkatle iııceleıneyi L)e-• •  
ceı·emeyeıı bir kiınse. iyi l)ir tiııcleı· s:ıyıl:ıın:ız. Uı·et iııı i ciddiye al-
ın:ıy:ıı1. yeınek isteyip de ç:ıl ışınak isteıneye11 asker ya d:ı si,,il .  iyi L)ir 
askeı·. ya d:ı iyi l1iı· yuı·tt:ı� s:ıyıl:ıın:ız. üı·etiınle il işkisi kesil ı11eı11iş köy 
P:ırti üyeleı·i. kitleleı· iç iııcle t>rııek l)iı· kişi lı:ıliııe gelıııek iç iıı geı·ekli 
ııite l iklerdeıı L)iriııiıı üı·eti ıııi :ıı·tı ı·ın:ıcl:ı iyi ç:ılışıııak <>lduğuııu :111-
l :ım:ıl ıdırlar. Üretiın k:ııııp:ıııy:ısı sı ı·:ısı ııd:ı. ekc>ııc>ınik gel iş111eyi il111ı:ıl 
edeı·ek. dikk:ıti gel iı·-gider üzeı·iııde tc>pl:ıy:ııı tutucu ve s:ılt 111:1li l)iı· 
gt>ı·üş :ıçısıııı l)eıı i111seıııek )':tıı l ışt ıı·. P:ıı·t i. lıüküınet ve c>rclu ıneıı
supl:u·ıııııı ve lı:ılkııı ınu:ıı.ı.:1111 işgücüııü kitle ç:ıpı ııd:ı l)iı· üı·eti111 k:ııı1-
p:ıııy:ısı içiıı tirgüt leıııe}·i ilıııı:ıl ecleı·ek. keııd ileriııi t:ılı ı l  ve veı·gi .  11:u·a 
ve yiyecek toplam:ıy:ı veı·eıı l)iı· :1\1uç devlet gtiı·evlisiııe s:ılıip ol ın:ık 
yaıı l ışt ır. Kit lelere üret iıni :111 11111;1kt:ı y:u·dı ıncı olın:ık içiıı lıer tüı·lü ç:ı
h:ıyı lı:ırcamad:ııı Guoın iııd;ıııg'ı ıı y:ıpt ığı  gibi. oıılardaı1 s:ıdece talı ı l  ve 
p:ır:ı istemek yaııl ıştı r. Kitle ç:ıpıııd:ı yaygııı üretim k:ımp:ıııy:ıl:ırı aç
m:ıyı ilımal ederek. az s:ıyıd:ı iııs:ıııı üretim içiıı örgütleyeıı hi ı·k:ıç eko
ııomik da ireye sal1ip olın:ık yaıılıştır. Köylük hölgeleı·deki Ko
müııistleriıı. aileleriııe y:ırdımcı olm:ık içiıı aile üretimiııe kat ıl m:ılarıııı 
ya d:ı l1ükümet tirgüt leriııdeki ve <>kull:ırdaki komüııistleriıı keııdi 
yaşam koşullarıııı düzeltmek içiıı keııdi lıesaplanı1a boş zam:ııı larıııda 
üretimde huluıımalaı·ıııı şeı·efsizlik ve hcııcillik saymak lıatalıdır çüııkü 
l)ütü11 hu gibi faaliyetler devrim davasııı111 yararı11adır. Herl1aı1gi bir üs 
l1Ölgesiı1deki l1alkı . ürctiıni artırınaya ve böylece maddi durumuı1u iyi
leştirıııeye çaba göstermeye teşvik etmeksiziı1. 011u11 sadece ama11sız 
m ücadeledeki zorluklara katla11ması111 istemek yaıı l ıştır. Ko
operatifleri, kitleler taraJ·1 11da11 işletileıı ve kitlelere hizmet edcıı eko
nomik kuruluşlar olarak değil de az sayıda görevlini11 çıkanım işletilen 
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para kazaııdıran işletmeler ya da hükümctin işlettiği mağazalar olarak 
görmek yaııl ıştır. Şeı1si-Gaı1su-Ni11gsia Sıııır Bölgesi'ı1i11 tarım emek 
kal1ramaı1larındaı1 l1azıları11111 kullaııdığı önıek çalışm:ı yö11temleri11i 
(ön1eği11 çalışmada karşılıklı yardım laşına. toprağı birkaç kez sürmek. 
sık çapalama ve bol gübreleme) bazı üs bölgelerinde uygulaııabilir ol-• • 
madığı gerekçesiyle uygul:ımamak yaı1 lıştır. Ureıim kampaı1yal:ını1da 
t>ı1der k:ıdr())arı11 bizzat sorumluluk üstleı1ınesi11i ve buı1a bizz:ıı k:ı
tılm:ıs111 1 :  t>ı1der grubuı1 keı1disiı1i kit lelerle sıkı sıkıya k:ıy11aştırması11ı 
ve ge11el ç:ığrıları11 t)zel ve belirli rel1l1Crl ikle l1irleştirilmesiı1i: araş
tırma ve i11celeıneı1i11 yürütülınesi11i ve t>ı1celiği11 :ıcil ve öı1emli al:ıı1a 
veı·i lınesi11i: kad111-erkek. ge11ç-il1tiyar l1atta boş gezeı1leı· de dal1 il l1er
kesi11 üretiıne ka1ılmasıı11 sağlayacak yerde üretim görevi11i ekoı1omik 
gel işınedeı1 S<)rumlu yerel daireleri11 yöı1etici leriı1e. ordu ikmal baş
k:111ları11a ya da l1ükümeıte ve bcı1zer orgaı1Jaı·d:tk.i idari işlerdeı1 so-• 
ruın lu cılaı1lar.1 devretmek yaı1lıştrr. Bugüı1kü koşullarda işgücüı1üı1 
t>ı·gütleı11nesi üretimi art ırmaı1111 aı1:ıl1taı·ıdıı·. Üs bölgeleriı1i11 l1er bi
ri11de l1ugüı1kü savaş koşul lar111da bile P:ırt i .  l1ükümet d:1ireleri. ordu 
içiı1deki cı11 l1i ı1leı·ce kadıı1 ve erkeği11 işgücüııü ve l1:ılk1:111 yüz lıiı1lerce 
iı1s:ıı1111 işgücüı1ü üretim amacıyla örgütleınek (söz gelişi yarım güı1 ya 
d:ı 1:1111 gü11 çalış:ıl1ilecek olaı1 bütü11 iı1s:ıııl:ırı l1:111e esasıı1a göre plaı1-
l:ıın:ı. emek değişim ekipleri. taşıma ekipleri. karşıl ıklı  yardıınl:ışma 
ç:ılışn1:1 gı·upl:ırı ya d:ı kcxıpcr:ıtiller l1için1leri11i kul laı1:u·:tk. ve eşil de
ğerleı·iı1 deği�imi ilkesiı1e bağlı  kalarak bir gt>ı1üllü çalışma temeli üze
riı1de t>ı·gütleınek) mümküı1 ve bütüı1üyle zcıruı1ludur. Koınüı1ist Partisi 
üyeleı·i. işgücüı1ü örgütleme ilke ve yt>ı1temleriı1iı1 l1epsiı1i tam olar:tk. 
kavr:ıınalıdırl:ır. B u  yıl  bütü11 üs bölgeleri11de ge11iş ç:ıpta ve as
kerleı· . . . . .  riıni gelecek biçiıni uygulaı1:1 11 kira iı1dirimi. gelecek yıl ıı1 
üı·et iın iı1de l1üyük l1ir artış sağlayac:tk.tıı·. Parti ve l1ükümet, askerler ve 
sivil ler. eı·kekler ve kadıı1lar, geı1çler ve il1tiyarlar t:ır:ıı·ıı1daı1 tal1ıl ve 
t>l1üı· il11iyaç m:ıddeleıi ikmali11i11 art ırılması öte yaı1daı1 d<ığal afetlere 
k:ırşı lıazırl ık yapılm:ısı içi11 gelecek yıl uygula11acak büyük üretim 
kaınpaı1y:ısı da. Japo11ya'ya karşı üs bölgeleri11i11 varlığ111ı sür
dürınesi11i11 maddi temeli11i hazırlayacaktır. Aksi halde val1im güç
lüklerle karşı laşacağız. 

3.  Parti .  l1üküınet ve ordunuı1 Japoı1ya'ya karşı gelecek yılki mü-
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cadeleyi ve üretim kampanyasını geliştiı ıııede halkla bütünleşmesi 
içiı1. her bir üs bölgesindeki Parti komiteleri ve öı1der ordu ve l1ü
kümet orgaı1ları. gelecek ay yılının ilk ayıı1da "l1ükümeti destekleınek 
ve halkı sevmek" ve ''orduyu desteklemek ve Jap<.>11y:ı'ya karşı savaş:111 
askerleri11 aileleriı1e il1timam gösteı ıııek" koı1ul:ırıııd:ı l)üyük çapt:ı l)ir 
kitle kaınpa11yası açm:ıya lı:ızırlaı1malıdırlar. Askeı·i birlikler "l1ü
kümeti destekleıne ve lıalkı sevme'' yemiı1leriııi lı:ılkııı tiııüııde tek
r:ırl:ınıal ı .  özelcştiri t<>plaııtıl:ıı·ı y:ıpınalı. yeı·cı lıalkla (yerel Parti ve 
lıüküınet tirgütleri11i11 temsilci leriııiıı de çağrıl:ıc:ıkları) topl:ıı1 tılar dü
zeıı lemeli ve geçınişte kitleleri11 çıkarl;ırııı;ı verdikleri lıerhaııgi l)ir za
r;ırdaıı titürü tizür di lemeli ve buı1u t;ızmiıı etınelidirler. Yerel Parti. 
lıüküınet ve kitle tirgütleriııi11 öııderl iğiııde kit leler de keııdi açı
l:ınııd:ııı <>ı·duyu destekleme. Jap<.>ııya'ya k:ırşı savaşaıı askeı·leriıı ai
leleı·iııe ilıtiın:ım gösterme yemiııleriııi lı:ılkııı tiııüııde tekrarlamalı ve 
ordu birlikleriııi kutlamak ve <>ııl:ıra arınağaıı veımek içiıı coşkuıı l)ir 
kampaııy:ı l)aşlatmalıdırlar. Bu kampaııy:ıl;ır sır:ısıııd;ı gerek ordu. 
gerek P;111i ve lıüküınet. l 943 yılıııdaki eksiklik ve lıatalarıııı eııiııc bo
yuıı;ı iııcelemeli ve oııl;ın 1 944 yılıııda kararl ıl ıkla düzeltmelidir. Buıı
d;ııı lmyle. lıer ;ıy yıl ıııııı ilk ayıııda bu kampaııyalar lıer yerde açılmalı 
ve ''lıükümeti destekleyelim ve lıalkı sevelim'' ve "orduyu des
tekleyelim ve Jap<.>ııya'ya karşı savaşaıı askerleriıı aileleriııe ilıtimam 
gtistereliın'' yeıniııleri bu kampaııyalar boyuııca tekrar tekrar okuıı
malıdır. Bu eksiklikleriıı ve lıat:ılarııı köküııdeıı düzeltilebilmesi içiıı 
üs bölgeleriııdc askeri birlikleriıı Parti ve hükümet görevli leriııe ya da 
sivillere karşı zorbaca davra11ışlarınııı. Parti ve lıüküınet görcvlileriı1in 
ya da sivilleriıı askeri birliklere karşı ilgisizliği11iıı kitleler öııünde öze
leştirisi tekrar tekrar yapılmalıdır (taraflardaıı her biri titeki tarafı 
değil.  kcııdi keı1diııi eleştirecektir). 
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GUOMINDANG MERKEZ YÜRÜTME KOMiTESiNiN VE 
SiY ASI HALK KONSEYİNİN TOPLANTILARI ÜZERiNE BiR 

YORUM" 

5 Ekinı 1943 

Guomiı1daı1g Merkez Yürütme Komitesiııin 011 Biriııci Geııel Top
l:ıııtısı 6- 1 3  Eylül tarilıleri ar:ısıııda yapıldı. Guomiı1daı1g lıükümeti ise 
1 8-27 Eylül tarilıleri :ıı·asıııda Üçüııcü Siyasi H:ılk Kor1seyi11i11 lkirıci 
Topl:ırı tısıııı yaptı. Ş irndi lıer iki toplantı11ı11 belgeleri eliınizde bu
lur1duğur1a göre. gerıel ))ir yorum y:ıpal)iliriz. 

Uluslararası durum. y:ıklaşt rğı lıer yerde hissediler1 büyük bir de
ğişikliğir1 eşiği rıdcdir. Avrup:ı'rıın Milıver Devletleri l)urıu lıis
setmişlerdir ve Hitler. carı lıavliyle umutsuzca dayaıım:ık siyasetiııi bc-
11imsemektcdir. Bu değişi ki iği yarat:ıı1. es:ıs olar.ık Sovyetler 
Biı·liği'dir. Sclvyetler Birliği şiındi buı1daı1 y:tr:ırl:ııım:ıkt:ıdır: Kızıl 
Ordu karşısıııa çık:ır1 bütür1 düşm:ırıları yerle bir ederek. savaşa savaşa 
dalıa şimd ideı1 Diııyeper'c ulaşmış bulurıuyor. Kızıl Ordu yerıi bir kış 
taarruzuyla. yaııi Sovyet sır1ırıı1a kadar olmasa bile. eski Sovyet sı
ı1ırl:trıı1a kadar gelecektir. lııgilterc ile ABD de bu değişiklikteı1 ya
r:trlarımakt:ıdır. Roosevelt ile Churclıill. Fransa'ya giırrıek içir1 Hitler'iı1 
çt)küşüı1ür1 ilk iş:tretiııi bekliyorlar. Kısacası. Almaı1 ı·aşist savaş aygıtı 
yakıııda parJmparça olacaktır. Avrupa'dak:i aııti-laşist sav:ış ınesclesi 
topta11 çözümü11 arilcsiııdedir: Sovyetler Birliği. ı·aşizmir1 yok edil
mesiııde esas güçtür. Düııyadaki aııti-faşist savaşrı1 :ığırlık rıoktası Av
rupa'da olduğuııa göre. bu mesele Avrupa'da çözüldüğü zaman. iki 
büyük düııya kampıı1ıı1. faşist kamp ile aııti-faşist kampı11 kaderi belli 
olacaktır. Japo11 emperyalistleri keı1dileri11i köşeye sıkıştırılmış lıis-

"Bu başyazı Mao l.edung yoldaş ıararından Yenan'da çıkan Kıırııılıış Gazetesi için ya
zılmışıı. 
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sediyorlar ve oıılanıı siyaseti de ancak umutsuz bir son mücadele ver
mek üzere var olaıı bütüıı kuvvetleriııi toplamak olabilir. Japon em
peryalistleri, Çiıı'de Komüııistleriıı "köküııü kazımaya'' ve Gu
<lmiııdaııg'ı teslim <>iması içiıı k:ıııdınn:ıya ç:ıl ışac:ıklardır. 

Bu değişikliği Guomiııdaııg d:ı lıissetın iştir. Bu durum karşısıııda 
lıem seviııınekte. lıem de korkın<ıkt:ıdır. Scviıımektedir. çüııkü Av
rupa'da s:ıv:ışııı soıı:ı ennesiyle birlikte lııgil tere ile Birleşik Ame
ı·ik:ı'ııııı GucJmiııd:ıııg lıes:ıllııı:ı J:ıpclııy:ı'ya kaı·şı sav:ışın:ık içiıı serbest 
kalac:ığıııı ve kendisiııiıı de lıiç ç:tll:t lı:u·c:ıın:ıd:ııı N:ıııkiııg'e dö
ııebileceğiııi lı:ıyal etınektedir. Kc>rkın:ıktadır. çüııkü üç ı·aşist devletiıı 
yıkıl m:ısıyla llirlikte düııya büyük ve eşi gt>rülınedik bir kurtuluş ça
ğıııa giı·ecek ve Guomiııd:ıııg'ııı k<>ını>ı·:ıd<>ı·-ı·eod:ıl ı·:ışist diktatt>rlüğü 
()J'.güı·lük ve demc>kr:ısiııiıı eııgiıı <>ky:ıııusuııuıı ortasıııda küçücük bir 
:ıda <>l:ır:ık k:ılac:ıktır. Koı·km<ıkt:ıdıı· çüııkü <>ııuıı ''tek parti. tek dokt
riıı. tek öııder" m:ırka ı·:ışiJ'.mi. oky:ıııusuıı d:ılgal:ırıııa gömülecektir. 

Gu<>ın iııd:ıııg b:ışl:ıııgıçt:ı S<lvyetleı· Biı·liği'ııiıı Hitler ile tek b:ışıııa 
sav:ışm:ık J'.oruııda k:ılac:ığıııı umut ediy<>r ve So\•yetler Birliği 'ııe �ıl
dırın:ısı içiıı J :ıpclııy:ı'yı kışk ıı·tııı:ıyı ı :ıs:ıı·lıy<>ı·du.  Bt>ylel ikle s<>s
y:ılizmiıı aıı:ıvaı:ıııı ortad:ııı k:ıldırıl:ıc:ık y:ı d:ı eıı azıııd:ııı lcııa lıalde 
lıırı>:ılaıı:ıc:ıktı .  Geııe Gu<ımiııd:ıııg. lııgil teı·e ile Bi ı·leşik Amerik:ı'ııııı 
bütüıı kuvvetleı·iııi doğuya kaydıı·ac:ıkl:ırıııı ve Avı·urxı'da ikiııci ya d:ı 
üçüııcü l1ir ceplıe açm:ıd:ın öııce i lkiıı J:ııx>ııy:ı'yı ezecekleriııi .  ar
dıııdaıı d:ı Çiıı K<>ınüııist Partisi'ııi <>rl:ıd:ııı k:ıldıı·:ıc:ıkl:ırıııı umuyordu. 
G u<ııniııd:ıııg. işte bu giJ'.li emeli uğı·uıı:ı ilkiıı l1ir "Avı·upa'd:ııı öııce 
Asya'' str:ıte_j isiııiıı. oııd:ııı soıır:ı d:ı "Avrup:ı ilt Asy:ı'ya eşit derecede 
öııem verme" straıejisiııiıı bcııimseıımesi içiıı ort:ılığı velveleye verdi.  
Bu yı lııı Ağust<lS ayıııd:ı Quebcc Koııı·eı·:ııısı'ııııı S<lıı l:ırııı:ı doğru Ro
osevelt ile Clıurclı i l l .  Guc>miııd:ıııg lıükümetiıı i ıı Dışişleri Bakaııı T. 
V.  Sooııg'u Kebck'e çağınp keııdisiyle :ıyaküstü gt>ı·üştükleriııde. Gu
<>miııdaııg. "R0<>sevelt ile Clıurclıi l l  doğuy:ı yt>ııeliyorlar'' ," 'Asya'daıı 
öııce Avı·upa' plaııı değişt irildi''. "Quebcc. üç büyük devlet ol:ın fıı
giltere. Birleşik Amerika ve Çiıı'iıı katıldıkları bir konferanstır'' vb. 
diye yaygara koparmaya başladı ve seviııç içiııde böbürleıımeye gi
rişti. Aııcak bu Guomiııdaııg'ııı seviıımesi içiıı son vesile oldu. O za
maııdaıı beri keyfi bir hayli kaçmış buluııuyor. '' Avrupa'dan önce 
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Asy:.ı" ve "Avrup:.ı ile Asya'ya eşit derecede öııem veııııe'' artık tarih 
müzesiııe k:ıldıı·ı Jdı .  Şimdi Guomi ı1daı1g olası l ıkla yeııi komplolar 
tczgfılılıy()r. Belki de. G uom iııdaııg Merkez Yürütme Kc)mitesi'ıı i11 011 
Biı·iı1ci Geııel Tcıpl:ıııtısı ve Guc>ıniı1d:ıı1g'ıı1 deı1etimiı1deki Siyasi Halk 
K(ı1ısey iııi11 l kiııci T(ıpl:ıııt ısı.  lıu komplc>laı·ııı b:.ışl:ıııg ıcıdır. 

Gucı111 iııd:ıı1g Merkez Yürütıne Kcıınitesiııiıı 011 Biriııci Geııel T<>p
l:ıııtısı. K<ııııüııist P:u·t isiı1i " Direııme S:ıv:ışı'ııı balt:ı l ıyoı· ve devleti 
telılikcye düşüı·üyor" (l i)1e :.ılç:ıkça suçl:.ıd ı :  :ıy111 z:.ıın:ıııda keı1disiı1i11 
"si)•:ıs:ıl lıir çi)züın''<leıı \'C ":ııı:ıy:ısal yi)11etin1 içi11 l1a:t.ırlıkl:.ır y:ı
pılııı:ısı" ııd:ııı )•:ı ıı:ı <>l<luğuııu il:.ııı etti. Guc>miı1d:.ıııg ç<ığuı1luğuı1uı1 de
ııet iı11i ve yi)ııcı iı1ıi :ıl ı ı ııd:ıki Üç·üııcü Siyasi H:.ılk K<ıııseyi11i11 lkiııci 
T<ıııl:.ııı t ısı .  K<ııııüı1ist P:ırt isiııe k:ıı�ı lıemeıı lıeıncıı :ıyııı yt>ııdc kar:.u·J:.tr 
:ıldı .  Ayı·ıc:ı. <likt:ıli)rlük ıııck:ıııiı.111:.ısııı ı güçlc11diıınck :.ıın:ıcıyl:ı Gu
<ııniıı<l:ıııg f\1 cıkcı. 'ı'liı li ııııe K<ıııı itcsi11iıı Oıı B iı·iııci Gcııel T(>pl:.ıııtısı. 
Ç:ııı K:ı)·şck'i. ( l u<ıııı iııtl:ıııg lıüküıneıiııiıı başk:.111l ığ ııı:.1 "seçıi ''. 

Oıı Bi riııl·i Ci<·ııt· l l'<ıııl :ıııı ıtl:ııı scııır:ı. Guomiıı<l:ıııg şiıııdi ııeler y:ıp-
ııı:ı)'I ııl:ııı l ıy<ır tıl:ılıi l ı ı"! S:ıtlC<.'C ü�'. <>l:ısılık v:.ırd ıı·: 

1 .  J :ııı<ııı cı ııııcr)':ı l izıııiııc ıcsl iı11 olın:ık: 
2. Eski y<ıld:ı süı·üklcıııııck: 
3. Siy:.ıs:ıl <; izg isiıı<lc lıiı· <leğişiklik. 
Gu(ııııi ııd:ıııg iç·i ııclc J:ııı<ıı1 eınpcıyalist leı·iıı iıı ''Kcımüııisı lcre d:ıı·bc 

iııdiı·nıe \'e Gu<ııni ı1d:ıııg'l:.1 k ırışt ırma" am:ıcıı1:1 lıizmet edcıı l)(ız
gu11cul:ıı· ve tesliıııiyctçi leı·. i)tedeıı beri tesliın ol ın:.1yı savu11muşl:ırdır. 
Oııl:.ır süı·ekli (Jl:ıı·:.ık :.ııı ti -koıııüııist bir iç s:.ıvaş lı:ışlatm:ıy:ı çalıştı lar. 
Bt>ylc lıir iç s:ıv:ış111 lı:ışlam:ısı. ister istemez J:ıpcıııya'y:ı k:ırşı di
reıııncyi iınkfııısız lı:ıle getirecek ve tek seçeııek ol aı·ak teslim olınayı 
bıı·:ık:ıc:ıktı.  Gu<ııniııd:ıııg. Kuzeyb:ıt ı  Çi11'e 400 lıiıı i le 500 biıı ara
sı ııd:ı :ısker yığınış lıuluıı uycıı· ve l1fılfı buraya öbür ceplıelerdeı1 gizlice 
asker sevk ed iycıı·. Geııeı·:ı l leı·i11 keyliııiıı yeriııde <>lduğu ve ''Y eı1aı1'1 
:ılm:.ık mesele değil<l i ı·" dedikleri söylcııiyor. Bay Çaı1 K:ıyşek'iıı On 
B iriııci Geııel T(ıııl:ıııtıd:ıki kcıııuşm:.ısıııda Komü11istler meselesiııin 
"siy:ısi lıiı· mesele <>lduğuııu ve siyasal olarak çözül mesi gerektiğiııi" 
bclirtınesiııdeı1 ve T(ıpl:111t ıd:.1 al ıı1:.111 l1eme11 hemeıı ayııı doğrultudaki 
karJrl:ırd:111 bu y:ıııa geııerJl ler l1ep böyle koııuşuyorlar. Geçeıı yı l  ya
pılaı1 Guomi11daı1g Merkez Yürütme Komitesi Oı1uncu Genel Top-

143 



lantısında da benzer kararlar alınmıştı ve daha bu kararların mü
rekkebi kurumadaı1. geı1erallere Sınır Bölgesi'11i ortadan kaldıııııak 
içiı1 askeri planlar hazırlama emri verilmişti. Bu yılıı1 Haziran ve Tem
muz aylarıı1da Sıı1ır Bölgesi11e karşı girişilecek bir yıldırım harekatı11a 
l1azırlık amacıyl<ı kuvveıler mevzileı1dirildi. Ama bu pl<111 geçici ola
rak raı·a kaldırıldı: çüı1kü ülke içiı1de ve dışıı1da kamuoyu buı1a kar
şıydı. Şimdi bir kez d:ıl1a, 011 Biri11ci Geı1el Topla11t111111 kararları 
l1eı1üz yeı1i kfığıda geçirilmişkeı1. ge11eralleri11 yüksekıeıı allıkları ve 
birliklerin kaydırıldığı lı:ıkkıııda raporlar gel iyor. ''Y eııaıı'ı almak me
sele değildir'': Buı1uı1 aıılamı ııedir? Buı1uıı anlamı .  Japo11 em
pcryal izıniı1e teslim olma kararı11111 alıı1mış olmasıdır. ''Yeııaıı'ııı alıı1-
ması "ııdaı1 yaıı:ı <ll:ııı llülü11 Guoıniııdaı1g üyeleriı1i11 hepsi de biliııçli 
ve k:ır:ıı·lı ıeslimiyeıçiler değildirler. Bazıları. ''Komüı1isı lerle sa
v:ışıı·ke11 bile J:ıp<lı1l:ıı·:ı karşı direııeceğiz" diye düşüı1ellilirler. Vam
p<l:ı kliğiı1e1 l):ığlı l)irçok sullay büyük l)ir olasıl ıkla lx1yle düşüııüyor. 
Biz K<>müııistlcı·. l)u llCylcrc şu sorul:ırı sorm:ık isteriz: Oıı yıl l ık iç sa
v:ış111 dersleriııi uııuıtuııuz mu'? lkiııci bir iç sav:ış çıktığıııd:ı. k:ırarlı 
teslimiyetçiler J:ıp<>ııya'ya k:ırşı savaşı sürdüı·meııizc iziıı verecekler 
midir? Jap<lııl:ır ve V:ıııg Çi11gvey Japoııy:ı'ya k:u·şı s:ıvaşı sür
dünneııize iziıı veı·ecekler midir'? Gerçekten biı· iç savaş ile yab:ıııcı 
düşınaııa karşı l)ir s:ıv:ışı ayııı aııda yürütecek kad:ıı· güçlü müsüııüz'? • •  
Uç ın ily<lıı :ıskeriııiz olduğuııu iddia ediyorsuııuz. oysa. orduları11 ızııı 
moral i o k:ıdar h<>zuk ki. lıalk oııları bir sopaııııı iki ucuııa asılmış iki 
yumurta sepctiııe bcıızetiyor: bir çarpışsalar hepsi kınl:ıc:ık. Çuııgtiao 
dağlarıııda. Taylıaııg dağlarıı1da. Çekya11g ve Ciaııgsi'de. Batı 
Hupch'de ve Tapielı dağlarıı1d:ıki bütü11 seferlerde olaı1 buydu. Buııuı1 
nedeı1i çok b:ısitıir. Siz. "Komüı1istlere karşı aktif''. "Japoıılara karşı 
pasit'' davr:ıııma siyaseti gibi val1im bir siyaset izlediııiz. Milli bir düş
man ülkemiziıı ta içleriııe kadar girmiş buluııuyor. Koınüııisterle ne 
kadar aktiı· ()ir şekilde mücadele eder ve Japoıılara karşı 11e kadar pasif 
bir şekilde direııirseııiz. askerleriııizi11 morali de o kadar düşük ola
c:ıktır. Yabaı1cı s:ıldırgana karşı bu kadar kölü savaşırkeı1. bir-

1 .  Vampoa kliği sözü. bir zaıııanlar Vanııxıa Askeri Akademesinde öğretmenlik yapan 
ya da öğrenci olruı Gut)nıindang generalleri ve subayları için kullanılnııştır. Bunlar, 
Çan Kayşck'in Guonıindang ordusundaki en yakın takipçileriydi. 
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likleriııizin Komünistlere ve halka karşı savaşmada birdeııbire güçlü 
bir lıale geleceğiııi nasıl umabiliyorsunuz? Böyle bir şey söz konusu 
olamaz. iç savaşı başlattığınız zamaıı, bütün dikkatiııizi buna yö
ııeltmek ve ''ayııı aııda direııişi sürdünne'' yoluııdaki bütüıı düşüııceleri 
kaçıııılınaz <llarak terk etmek zoruııda kalacaksıııız. Eıı S<lı1 uı1da da eli
ııizde kalaıı tek siyaset teslimiyet siy•ıseti olacağı içiıı keı1di11izi. ka
çıııılınaz olarak Japoıı empcry:ıl izıniııe k:ıyıtsız şartsız teslim olına aı1-
laşın:ısıı1ı imzalar duruında bulac:tksınız. Siz, teslim olmayı gerçekteıı 
istemeyeıı Guomiı1daı1gl ılar, iç s:ıv:ışııı kışkırtılması ya da baş
latıl masıııda aktif bir şekilde rol aldığıııız da kaçııı ılmaz olarak tes
liıniyetçiler lıaliııe geleceksiııiz. Teslimiyetçi kliğiıı çevirdiği dolaplar:ı 
h<lyuıı eğdiğiııiz ve Oıı Birinci Geııel Topl:ıııt ıııııı ve S iyasi H:ılk Koıı
seyiııiıı kararlarııı ı .  k:ımuoyuııu lı:ırckete geçiııııede ve :uıt i-kclınüııist 
iç s:ıvaş içiıı lıazırl ık y:ıpın:ıda IJir araç <llarak kul l:ıııdığııı ız takdirde, 
ol:ıcak ol:ııı kesiıı likle IJudur. ilk lJaşt:ı teslim olınak istemeseııiz bile, 
<>ııl:ınıı çevirdiği dol:ıpl ar:ı IJOyuıı eğdiğiııiz ve y:ııılış l)ir :ıdım attığıııız 
t:ıkdirde, teslimiyetçi kl iğiıı dümeıı suyuııda giderek t1ııüııde sc>ııuııda 
tesl iın <>l:ıe:ıksıııız. Oıı Biriııci Geııel Tc>pl:ıııt ıd:ııı soııra Gu
oıniııdaııg'ııı haııgi yolu tut:ıcağı koııusuııd:ı ilkolasılık budur ve bunuıı 
gerçekleşmesi olası l ığı sclıı derece ciddi l)ir telılike oluşturıııaktadır. 
Teslimeyetçi klik açısıııdaıı. bir ''siyasal çt1züm''dcıı ve ''aııayas.11 yö
ııetiın içiıı hazırlık yapmak''taıı st)z etınek, içiıı s:ıvaş hazırlıklarıııı .  
y:ıııi teslim olma lıazırlıklarıııı gizlemeııiıı en iyi y<>ll:ırıııd:111 biridir. 
Bütüıı Komüııistler. Guomiııdaııg'ııı IJütüıı yurtsever üyeleri. bütüıı Ja
poııya'ya karşı partiler ve J:ıpoııy:ı'y:ı karşı olaıı bütüıı yurttaşlarımız 
bu soıı derece vahim telılikcye karşı çok uyaııık olmalı ve bunu giz
lcınc çabalarıııa kaıımamalıdırl:ır. iç savaş tehlikc.<;iııiıı hiçl1ir zamaıı 
bugüıı. Guomiı1daııg'ıı1 Oıı Biriııci Gcııcl Toplantısıııdan soııra olduğu 
kadar büyük olmadığı aıılaşılmalıdır. 

Bu karJTlar. başka bir yöne. ''bir süre pusuya yatma ve iç savaşı 
daha sonra başlatma'' yöııüııe de götürebilir. Aı1ti-komüı1izmi ve dik
taıörlük yöntemiııi terk etmeyi kesiıılikle reddederken. bir yaııdan da 
lıala Japonya'ya karşı direııiyormuş gibi gözükmek isteyeııler. tes
limiyetçi kliğiıı izlediği yoldan bir parça farklı olan bu yolu tu
tabilirler. Oıılar, uluslararası durumda kaçınılmaz olarak büyük de-
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ğişiklikler olacağını ve Japon empcryalizmi11i11 çökmeye mahkum ol
duğunu: iç savaşı11 teslimiyet aı1lamıı1a geleceği11 i ,  oysa bütü11 ülke 
lı<ılkı ı1 111 direıımedeı1 yaı1a ve iç savaşa karşı <>lduğuı1u; Gu
<>ıniı1daı1g' ıı1 keı1diı1i kitlelerdeıı kopaı·dığı. l1alkıı1 desteği11i k:tyl-ıctt iği 
ve l1er z:ımaııkiııdeı1 d:ıh:ı f:ızl:ı tecrit olduğu içi11 ciddi bir ()ulır:ıı1la 
karşı k:ırşı ya l)uluııduğuı1u : ve ABD'ı1111 de. l 11gil tcre'ııi11 de. S<ıvyetler 
Biı·liği'ııi11 de Çiıı lıükümeti11 iıı iç savaşı başlatın:ısıııa k:ırşı <>ldukl:ırıııı 
gt)ı·d ükleı·i içiıı bu y<>lu tutallil irleı·. Bütüıı ()u11l:ır. <>ıı ları iç sav:ış ter
tiplcı·i11i eı·telemcye ve biı· "siy:ts:ıl çözüm'' ve ":tıı:ıy:ıs:ıl l1üküınet içiıı 
lı:ıı.ırlık'' lıakkıı1da b<>ş l:ıfl:trl:ı 7.amaı1 k:ız:ıı1may:ı zorlay:ıbilir. Bu 
kiınscleı·. k:ıııdırına ve pusuya y:ıtına t:ıktikleri11iıı eski ust:ıl:u·ıdıı·. Rü
yal:ır111d:ı l)ile ''Y eı1:111'1 :ılma'' ve "Kcımüııist P:ırtisiııi ort:ıd:ııı k:ıl
dırm:ı'' ilıtiı·asıııd:ııı v:ızgcçınezler. Bu 11okt:ıd:ı tesliıniyct\'i klik ile t:ıın 
llir llirlik içiı1dedirler. Am:ı geı1e de J:ıpoııy:ı'y:ı k:ırşı diı·eı1iyoı·l:ınnış 
gilli g<>rüııınek isterler. Guomi ı1daı1g'ııı ulusl:u·:ırası duıuınuı1uıı s:ır
sıl ın:ısı ıı:ı göııülleri r:ızı değildir ve b:ızeıı iç ve dış k:ımuoyuı1uıı keıı
dileriııi suçl:ıınasıııdaı1 koı·k:u·l:ıı·. Ye llu yüzdcıı de. cl:ılı:ı el\•erişl i ko
şullarıı1 <>luşın:ısıııı l-ıckleı·keı1. ''siy:ıs:ıl ç<>züın'' ve '':ıııay:ıs:ıl y<>ı1etim 
içiıı l1azırlık'' gibi lliı· sis pcrdesiııiıı ardıııd:ı pusuy:ı yat:ıllilirleı·. Hiç 
değilse bugüı1 içi11 llir "siy:ıs:ıl ç<'ızüın" ya d:ı ":111ay:ıs:ıl yö11etiın" yö
ııüııde l1içl)ir s:ıın iıni istekleri y<>ktur. Geçeıı yıl Guoıniı1d:ıı1g Merkez 
Yürütme Komitesiııi11 Oııuı1cu Geııel Tcıpl:ıı1tıs111111 y:ıpıldığı güıılerde. 
Komüı1ist P:ııtisi Merkez Koınitesi t:ır:ıfıııd:111 lliı· temsilci. B:ıy Çaıı 
Kayşek ile g<>ı·üşmek üzere Çuı1gki11g'e göııderilınişti. Or:ıd:ı <>ıı ay 
bekledi. Ama Bay Çaı1 K:ıyşek ve Guomi11daııg Merkez Yürütme Ko
mitesi keı1disiyle tek bir s<>ınut soruı1u bile tartışın:ıy:ı y:ıı1:1şın:ıdı. Bu 
yılıı1 Mart ayıı1da. B:ıy Çaı1 Kayşck Çiıı'iıı Katleı·i aldı kit:ıbıııı ya
yımladı. B u  kit:ıpta k<>mü11izıne ve l iberal likiı·lere karşı olduğuı1u ıs
rarla belirtiyor. oıı yılık iç savaşın suçuı1u Komüı1ist Partisi'ı1i11 sırtıı1a 
yüklüyor. Komüı1ist Partisi11c. Sekizi11ci Yol Ordusu'ı1a ve Yeı1i D<>r
düııcü Orduya "ye11i tipte savaş ağalan". ''ye11i t ipte aynlıkçıl:ır" diye 
iftira ediyor ve iki yıl içiı1de komüı1istleri11 işiı1i bitireceğiı1i im:ı edi
yor. Bu yıl ıı1 28 Haziraı1'111da Bay Çaı1 Kayşek. Çu Eıtl<ıy ve öteki yol
daşlanı1 Yenaı1'a dö11mclcriı1e iziı1 verdi. aı1cak ay111 anda Sarı Ir
mağı11 kıyısındaki savu11ma kuvvetleriı1e S ıı1ır Bölgesi üzerine 
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yürümeleıi11i emret ti. Aynı zamanda. ülkeni11 dört bir ya11111daki yerel •• 
yöneticilere. Uçüı1cü Eı1ten1asyoı1al'in dağıtılması111 fırs:ıt bilerek. 
sözüm 011a halk örgütleri adıı1a Çiı1 Komüı1ist P:ırtisi'ı1i11 dağıtılın:ısıı1ı 
t:ılep etmeleriııi emretti. Biz Komüııistler. bu koşull:ırda Gu
omiııd:ıııg'a ve bütüıı mi llete iç s:ıvaştaı1 kaçı11ma çağrısıııı yapın:ık ve 
Guomiı1daı1g'ıı1 Direııme Sav:ışı'ııı b:ılt:ıl:ıyaıı ve devleti tel1likeye dü
şüre11 bütüıı meşuın tertip ve komplol:ırı11ı :ıçığa çık:ırmak zoruı1d:ı k:ıl
dık. Taı·ilıi gerçek lcri11 de gtisterdiği gil)i sal)rınıız t:ışm:ık üzeredir. 
Vulıaı1'ııı düşmesiı1deı1 l)u ya11a Kuzey \'e Oı·t:ı Çiı1'de irili uı·:ıklı :ııı ti
kom üııist ç:ırpışm:ıl:ını1 soııu gelınedi. P:ısil'ik Savaşı paıl:ık vereli iki 
yıl oldu ve bu süre h<>yu11c:ı Guc>miı1d:ıııg. Oı·t:ı ve Kuzey Çiıı'de Ko
müı1istlere saldırıp durdu: Guomiı1d:ıı1g Ci:ıııgsi ve Şaııduııg'd:ı Ko
ınüı1istlere s:ı ldırın:ık içiı1 eski{leıı !)eri c>ı·:ıd:ı üsleıı miş biı·likleı·e ek 
ol:ıı·ak V:ıı1g Çuııglieı1 ve Li Sieııçu koınut:ısıı1daki {lrdu grupl:ırı ııı 
oı·:ıya sevk etti. Taylıaııg d:ığl:u·ı l)tilgesiııdeki Paı1g Piııg-suıı'uıı <>ı·du 
gı·ubu11:1 bütün gücüı1ü K{>müı1istler üzeı·iııde yoğuıılaştınna eınri ve
rilınişı ir: Aı1l1uy ve Hupel1'deki Guoıniı1daııg biı·likleriııe verileı1 eınir 
de budur. Uzuıı bir süı·e bu gerçekleri !)ile :ıçıklamadık. Guoın iı1d:111g 
gazeteleri ve dergileri Komüııist P:u·ıisiııe il't ira etınekteıı biı· aıı olsuıı 
geri durınadıl:ır; ama l)iz uzuıı süre l)ir tekiııe bile y:ııııt veı ıııedik. Gu
oın iııdaııg. Japoııy:ı'ya k:u·şı k:ıl1ı·:ıın:ıı1ca s:ıv:ışaıı Yeııi Dtird üııcü 
Oı·du'yu l1içbir gerekçeye dayaıı11ı:ıd:ıı1 l:ığvetti. Güııey Aıılıuy'd:ı bu 
orduy:ı bağlı 9 biııiıı üzeı·iııde :ıskeri öldürdü. Yelı Tiııg'i tutukladı. 
Si:ıııg Y iııg'i katletti2 ve l)u <>rduı1u11 yüzlerce kadrosuııu l1:1pse attı. 
Bu. lı:ılka ve millete karşı koı·kuı1ç l)ir ilı:ıııet olduğu halde. ülkemizi11 
çık:ırl:ırı uğruııa sabrım ızı koruduk ve s:ıdcce bir pr{>testoyla ve du
rumuı1 düzeltilmesi11i istemekle yeti11dik. Bay Çaıı Kayşek, Koınüı1ist 
P:ırt isi'ı1i11 temsilcisi Çu Eı1lay yold:ışla H:ızir.tı1 ve Temmuz 1937'de 
Luşaı1'da buluı1duğu zam:ıı1. Şeı1si-Gaı1su-Ni11gsia Sıı1ır Btilgesi'ııiıı. 
bir k:U-ar11ameyle Milli Hüküıneti11 Yürütme Dairesi11i11 doğrudaı1 yö-
11ctimi altıııdaki bir idari bölüın olar:ık taı1ı 11acağıı1a ve görevlileriı1i11 
de resmeıı ataııacağına stiz vermişti. Oysa şimdi Bay Çaı1 Kayşek sa
dece laı·ııı ı geri almakla kalmamış. S ıı1ır Bölgesi'ni 400 bin ile 500 bin 
askerle kuşatıp askeri ve ekoııomik :ıbluka altıııa alacak kadar ileri git-

2. Yeh Ting Yeni Dördüncü Ordunun Komutanı. Siang Ying ise komutan yardımcısıydı. 
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miş buluı1uyor. Sı ı1ır Bölgesinde yaşayan halkın ve Sekizinci Yol Or
dusu'ı1u11 cepl1e gerisi karargfil1111111 yok edilmesi dışıı1da hiçbir şey 
011u mcmııu11 etmeyecektir. Daha da kötüsü, Sekizi11ci Yol Ordusu'ı1a 
vade<iileı1 ikmal kesilmiş bulunuyor: Komüı1isı Partisine "haiı1 parti''. 
Y c11i Dördüııcü Ordu'ya "asi ordu'' ve Sekiziı1ci Yol Ordusu'ı1a "l1ai11 
ordu'' vb. diye l1akaret ediliyor. Kı!ktcası. bu şekilde davraııaı1 bülü11 
Guomiııd:tııglıl:tr. Komüı1ist Partisi11i düşma11 olarak görüyorlar. Gu
omiı1d:tı1g içiı1. Kc>ınüı1isı Partisi J:tpoı1lara kıyasla 011 misli, l1atıa yüz 
misli dal1a ı·azla 11eı·rete layıktır. Guomiııdaı1g l1ütün nefreti11i Ko
ınüı1isl P:tı1isi üzcı·iı1de yoğuı1laşı ırıyoı-: öyle ki Japoıılardaı1 11efreı 
edecek l1:tli k:tlmamıştır. Bu. Guoıni11daı1g ile Komüı1ist Partisiı1i fark
l ı  ele :ılaıı Japo11 faşisılcriııin davraııışıııa bcııziyor. Bütün ııefret leriı1i 
Kc>müııist Partisi üzcriııdc yoğuıılaşııraıı Japoıı faşistleri. Gu
rJın iııdaııg':t k:trşı lıer geçeıı güıı dalıa 11azik davı·aıııyorlar. ''Ko
;nüııisıleı·e K:tı-şı Çıkııı'' ve ''Guoıniııdaııg'ı Ort:ıdaıı Kaldırııı" şek
liııdeki iki slogaııl:ırıııd:ııı artık sadece biriııcisi kalmıştır. Japoıılarııı 
ve Y:ıııg Çiııgvey'iıı koııtr<>lüııdeki g:ızcte ve dergiler artık ''Kalırolsuıı 
Guomiııdaııg" ve ''Çaı1 Kayşek'i Deviriıı'' gibi slogaıı lara yer ver
ın iyorl:u·. J:ıpoııya Çiıı'dcki kuvvetleriııiıı yüzde .58'iyle Komüııist P:ır
ıisi üzeriııe çull:ııııı·keıı. Guomiııd:ıııg'ı gözlemek içiıı kuvvetleriııiıı sa
dece yü1.de 42'siııi kullaı1ıyor. Soıı 1..amaıılarda bu g<>zleme işiııi 
gevşetti ve Guc>ın iııdaııg'ı teslim <>lm:ısı içiıı dalıa kolay kaııdırmak 
am:ıcıyl:ı birçok l)irliğiııi Çekyaııg ve Hupclı'deıı geri çekli. Japoıı cm
pcı·yal istleı·i. Komüııisı Parıisiııi teslim olınaya ikııa etmek içiıı bugüııe 
kadar tek l)ir söz söylemeye cüret edemeınişlerdir. ama Guomiııdang'ı 
buııa ikııa edel)ilmek içiıı oııu soııu gelmez laf yağmuruııa tutmakta 
asla tereddüt eııncıneklcdirler. Guomiııdaııg sadece Komüııist Par
ı isi'ııiıı ve lıalk.ııı karşısıııda aslaıı kesiliyor ama Japoıılanıı karşısıııa 
geldi ıni. süııgüsü düşüyor. iş savaşa geliııce. Guomiııdaııg savaşa ka
t ılaıı bir taraf olmakıaıı çıkıp sadece bir seyirci haliııe gelmekle kal
mamış. Japoıı empcryalizmiııin hakaret ve yaltaklanmalarına lafta bile 
karşı çıkamayacak bir duruma düşmüştür. Japoıılar ''Çan Kayşek'in 
Çiıı 'iıı Kadeı·i adlı kitabında ileri sürdüğü görüşlerde yanlış hiçbir şey 
yok'' diyorlar. Bay Çaıı Kayşek ya da onun partisinin herhangi bir 

148 



üyesi bunu yalaı1ladı mı? Hayır, yalaıılamadı ve yalanlamaya da ce
saret edemez. Bay Çan-Kayşek'iı1 ve Guomiı1daı1g'ın "ordu ve hü
kümet emirleri"ı1i ve ''disipli11"i sadece Komüı1istlere karşı uy
guladığ111ı; buı1ları . kaçıp düşma11a sığıı1a11 20 Guomiı1daı1g Merkez 
Yürütıne Komitesi üyesiyle 58 Guomiı1da11g ge11eraliııe karşı uy
gulamak istemediğiı1i ve huı1a cesaret edemediğiı1i göre11 Japoı1lar. 
Guomiııdaı1g'ı l1or göı ıııesiı1ler de 11e yapsıı1l:ır? Bütüıı ülke l1alkı ve 
düı1ya11111 döı1 hir ya1111ıdaki dost milletler. Yeı1i Dördüı1cü Ordu'yu 
lağvedeı1 ve Sekizi11ci Yol Ordusu'ı1a saldıraı1. S ı ıı ı ı· B<>lgesi'ııi ku
şat:ıı1. oıılara "l1aiıı parti". ''l1ai11 ordu'', "yeııi tipte sav:ış ağal:ırı''. ''yeııi 
tipte ayrılıkçı rejiın " gil)i yaı·t:ılar asmaya kalkışaıı. "Direıııne Savaşı'ııı 
balt:ıl:ımak" ve ''devleti telılikeye düşürmek''le suçlayaı1. ikide bir 
"ordu ve lıüküınet eınirleri" ve "disipliıı''deıı dem vuraıı l)İr Ç:ııı K:ıy
şek'teıı başka biı· şey gt>nnediler. Çiıı lıalkı ve dc>st milletler. B:ıy Çaı1 
Kayşck'iıı ve Guoıniııd:ıııg'ııı. düşm:ıııa tesliın ol:ııı 20 Guoıniııd:ıı1g 
Merkez Yürütıne Kc>ınitesi üyesiııe ve 58 Guomiııd:ıııg geııeı·:ıliııe 
karşı lıerlı:ıııgi l)ir :ıskeıi eınir. lıüküınet k:ır.ırııamesi y:ı d:ı disipliıı öıı
leıni uygulad ıklarıııı görınedi ler. Ayııı şekilde l)ir süre öııce Gu-
0111iııdang Meı·kez Yürütıne Komitesi Oıı Biıiııci Geııel Topl:111tısı ııda 
ve Siyasi H:ılk Kc>ııseyi tc>pl:ıııtısıııda alıııaıı kaı·arlaıııı tümü Kc>ıııüııist 
P:lflisiııi lıedeı· alınıştır: l)u kaı·:ırlardaıı bir teki hile. ilıaııet edip düş
maııa sığıııaıı l)iı·çc>k Guc>miııd:ıııg Merkez Yürütıne Koıııitesi üycsiııi 
ya da birçok geııen:ıli lıedeı· :ılın:ıın ıştır. Bütüıı ülke lı:ılkı ve düııy:ıdaki 
bütüı1 dost mil letler Guoıniııdaııg hakkıııda ııe düşüııecektir? Talımiıı 
edileceği gibi . Oıı Biıiııci Geııel Toplaııtıda geııe bir ''siyasal 
çözüm ''deıı ve ''aııayasal yt>ııetim içiıı lıazırlık yapına''d:ııı söz edildi. 
Ala. hiz buııu lıoş kaı·şı larız. Aııcak. bütüıı bu yıll:ır l)()yuııca Gu
omiııdaııg'ıı1 ısrarla izlediği siyasal çizgiye bakıııca. l)u koııuşmalarııı 
halkı aptal yeriııe koymayı amaçlayaıı hir yığıı1 boş ıaı·ıaıı öteye git
mediği kaı1ısıııa varıyoruz. Bu boş laflanı1 gerçek amacı. halk üze
riı1deki diktatörlük yöııetimi11i sürdürebilmek içiıı. iç savaşa ha
zırlanmak üzere zamaıı kal'..aı1maktır. 

Şimdiki durum üçüııcü bir yöı1de gelişebilir mi? Evet. gelişebilir. 
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Bir kısıın Gu<>ıniııdaııg üyelerinin. bütün lıalkın ve biz Komün istleriıı 
beklediği l)udur. Bu üçüııcü yol ııedir? Guomiııdaııg ile Komüııist Par
tisi :ır:ısıııdaki ilişkileı·iıı adil ve akla y:ıtkııı bir çözüme ul:ıştııılınası. 

gerçekteıı deınokr:ıtik ve lıür l)ir :ıııayasal yöııetimiıı kuı·ulması.  ''tek 

p:ırti. tek dc)ktı·iıı. tek öııdeı·"i es:ıs olaıı faşist diktatt>rlüğüıı ort:ıd:ııı 

k:ıldıı·ılın:ısı \'e Diı·eıııne S:ıv:ışı sırası ııd:ı gerçekteıı lı:ılk t:ır<.ıl·ıııd:ııı se

çilmiş ıııi l l i  \)iı· ıııec l isiıı t<>ı>l:ııım:ısı. Biz Komüııistler. eıı \):tşı ııd:ııı 

ileri \lu ycı lu s:l\'uııduk. Biı· kısım Gucııniııda::ıııg üyeleri de \)uıı:ı ka

tı l:ıc:ıkl:ıı·dır . B i ı  .. uı.uıı süı·e B:ıy Kayşek ile Guoıniııdaııg içiııdeki lıiz-• 
biıı \lile \)u �·<ılu izleyeceğ iııi uınınuştuk. Aııc::tk:. soıı llirk:ıç yı ld:ı <>lup 

lli teıı ll�re ve şiıııdi cıl;ıııl:u·:ı ll:tktığım ızda Bay Ç:ııı Kayşek'iıı ve ik
tid:ıı·daki Gu<ıııı iııd:ıııg iiııcle geleıı leriııdeıı çoğuııuıı llu yolu izleıneye 

ııivetli olııı:ıd ıkl:ıı·ıııı !!iiı·üı·üı . .  
. •· 

Bu ycıluıı geı·c,·ekleşelli lınesi içiıı l)::tzı iç ve dış k<>şull::ırııı v:u· <>1-
nı:ısı geı·ekınektelliı·. Ş u  :ıııd:ı (A vrup::ı'd:ı laşizıniıı topt:ııı çt>küşüıı :u·i
lcsiııde l)uluııduğ u şu :ıııd:ı) ulusl:ır:ır:ısı kc>şull:u· Çiıı'iıı Diı·eıııııe S:ı

v:ışı içiıı elveı·işlid iı·. Aııı:ı işte t:ım da lıu ::ıııd::ı tesliıniyetçilcr. teslim 
cıl:ıbilıııek içiıı iç s:ıv:ışı kışk ıı·t ın::ıya öı.ell ikle isteklidirler ve <>ııl:ırı 
tesliın olııı:ıy:ı ikıı:ı etınek içiıı J:ıp<>ıılar ve V::ıııg Çiııgvey i)zellikle iç 
s:ıvaştaıı y:ııı:ıdıı·. (Dcııney H:ılıeı· Aj:ııısı'ııııı l Ekiın t:ırilıli lı:tl1Criııe 

göre) V::ıııg Çiııgvey şiiyle deıniştir: "D::ıv:ıl:ırııı::ı h::ığl ı  k:ıı·deşler. 
d:ıiına k:ıı·deş k:ılı ı·l:ır: Çuııgkiııg'iıı er geç lliziın yoluınuzu iz
leyeceğiııi üınit ediycıruz." Ne büyük hir sevgi. güveıı ve :ırzu! Ü<>
l::ıyısıyla şiındiki durunıd:ı Gucııniııd::ıııg'ııı pusuya yatınasıııdaıı h:ışka 

hir şey llCkleııeıneı.: hu :ıı·:ıd:ı duı·uınuıı hirdeıı kötüleşmesi telılikesi de • •  
gerçekteıı s<ııı derece ciddidiı·. Uçüııcü yol içiıı gerekli olaıı k<>şull:u·ın 
lıepsi. heııüz mevcut değildir. Bu yüzdeıı de. hütüıı p:ırt ilere meıısup 
yurtseverler ve hütüıı Çiıı lı::ılkı. lJu koşulları yaratınak içiıı çok yt>ıı lü 

bir çaba lı:ırcam:tk: zoruııd:ıd ırl::ır. 

Bay Çaıı Kayşek Oıı Biriııci GeıJel Toplaııtıda şuııu ilaıı etti: 

''Açıkça bclirtınek gerekir ki. merkezi hükümet yetkilileri. Ko

müııist Partisiııde Direııme Savaşı'ııı baltalayaıı silahlı ayrılıkçı re

jimiıı terk edilmesi ve Milli Orduya karşı giriştiği aııi lıücumlan 
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durdunnası dışıııda. l1erhaı1gi bir talepte buluıımamaktadırlar. Ko
müııist P:ırt isi'11iı1. Cuınl1uriycti11 26. yılıııda ( 1937). ülkeyi kur
tamı:tk içiıı ortak ç:ıba lıarcaııın::ısı yoluııdaki çağrısıııa yer verdiği 
:ıçıkl:ımasıııı ve bu açıklaınada belirttiği dört vaadi yeriııe ge
tireceği üınit edilınekted iı·." 

B:ıy Çaıı'ııı ''Mi l l i  Oı·duya k:ırşı girişileıı ve Direııınc S:ıv:ışı'ııı bal
tal:ıyaıı aııi lıücuınlaı·'':ı i l işkiıı sözleıi asl ııı(la Guc1miııd:ıııg'ııı keııdisi 
içiıı geçeı·lidir ve ııe yazık ki .  B:ıy Ç:ııı. Komüııist P:ırti siııe lx>ylesiııe 
iJ"tiı·:ı l:ıı· s:t\1ur:ıc:ık k:ıd:ır t>ıı y:ıı·g ı l ı  ve kötü ııiyetlidir. Yulı:ııı'ııı düş
ınesiııdeıı ()u y:ıııa. Gu(11n iııd:ı11g üç aııti -k(11nüııist s:ıldıı·ıy:ı girişti. 
Ol:ıyl:ıı·ııı d:ı gösterdiği gi l)i .  Guc1ıni11(l:ıııg l)irlikleri l)u s:ıldıı·ıl:u·ııı lıer 
()iı·iııde K(11nüııist kuvvetlere k:.ırşı :ıııi lıücuınl:ır.ı giriştiler. 1 939 kı
şıııd:ııı 1 94() ilkh:ılı:ırııı:ı k:ıd:ır dev:ıın edeıı ()iriııci sefer sıı�ısı ıı(l:ı . Gu
cııııiııd:ıııg ()irliklcri. aııi lıücuıııl:ı ı·l:ı Şeıısi-G:ııısu-Niııgsi:ı S ı ıııı· Bt>l
gesiıı(le Sekiziııci Yol Oı·dusu'ııuıı üsleııdiği ()eş ilçeyi. Çuıılıu:ı. Suııyi. 
Çeııgııiııg. Niııgsieıı ve Çeııyu:ııı'ı ele geçirdiler ve bu lı:ıı·ekfıtl:ır sı

ı·:ısı ıı(l:ı uç:ık lıile kull:ıııdıl:ıı·. Kuzey Çiıı'de. Çu Hu:ıy-piııg'iıı l)iı·likleri 
Sekiziııci Ycıl Oı·dusu' kuv\'et leı·iııe aııi lıücuınd:ı huluııın:ık üzeı·e T:ıv-• 
lı:ıııg d:ığı lıiilgesiııe giiııdeı·ildi: Sekiziııci Ycıl Oı·dusu' kuvvetleı·i ise 
s:ı(lece keııdileı·iııi savuııııı:ık içiıı ç:uıııştıl:ır. lkiııci sefer Oc:ık 1 94 l 'de 
lı:ışl:ıı ı lll ı .  D:ılı:ı tiııce. Hcı Y iııgçiıı ve P:ıy Çuııg-si 19 Ekiııı l 94Cl'd:ı 
Çu Telı . Peııg Delıu:ıy. Y elı Tiııg ve Si:ıııg Yiııg'e telgı·:ı ll:ı kesiıı ()ir 
eııı ir giiııdenniş. Sekiı.iııci Yc1l Oı·dusu' ile Yeııi Dtirdüııcü Ordu'ııuıı 
S:u·ı l ı·ııı:ığııı güııeyiııde lıuluıı:ııı ()ütüıı l)irl ikleriııiıı bir ay içiııde ıı·
ın:ığııı kuı.eyiııe ıı:ıkledilıııeleriııi bildiımişleı·di. Güııey Aıılıuy'd:ı bu
luıı:ııı ()iri ikleriıniziıı kuzeye ıı:ıkledileceğiııe söz verdik. Ölıürleriııe 
geliııce. v:ır <>l:ııı koşull:u·d:ı ıı:.ıklecl ilıııeleri iıııkfııısız olmasıııa r:ığıneıı. 
J:ıpc1ııya'y:ı k:u·şı s:ıv:ışııı ı.:ıı·ere ul:ışmasıııd:ııı scıııra oııl:ırııı d:ı gtis
terileıı ıııevı.i lerc ıı::ıklcdilccekleı·iııe söz verdik. Ne var ki. emre uyguıı 
(ll:ır:ık. Güııcy Aıılıuy'da buluıı:ııı 9 l)iıı askeriıniziıı 5 Ocakta kuzeye 
lı:ıreket etmesiııdeıı öııce Bay Ç:ııı Kayşek çoktaıı "onların lıepsiııiıı 
ağa düşürülmesi'' içiıı ikiııci bir emir yayıııl:ımış buluııuyordu. Güııcy 
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Anhuy'daki Guomiı1dang birlikleri 6- 14 Ocak tarihleri arasında Yeı1i 
Dördü11cü Ordu'nuı1 bu birlikleriı1i gerçekte11 de ağlarına düşürdüler. 
Üstelik. Bay Çaı1 Kayşck 1 7  Ocak'ta Y eı1i Dördüııcü Ordu'ı1uı1 ta
mamııı111 lağvedilmesi11i ve Yeh Tiı1g'iıı askeri mal1keıneye ve
rilmesiııi emretti. O güııdeı1 bu yaı1a Orta ve Kuzey Çiıı'deki Ja·· 
p<>ııy:ı'y:ı k:ırşı üs bi.)lgeleriı1de. Guoıniı1d:ıı1g l>irlikleriııiıı olduğu heı· 
yeı·dc Sekiziııci Y <>I Ordusu ve Y eııi Dördüı1cü Ordu s:ıldırıya uğram ış • • 
ve sadece keııdileri11i savuıımak içiı1 çarı>ışmışlardır. Uçüı1cü sefer. l>u 
yılııı M:ırt ayıı1da başladı ve lıaleıı dev:ıın ediyoı·. Guc>ın iııd:tııg l>iı·
liklcıi. Orta ve Kuzey Çiıı'de Sckizi11ci Yc>I Oı·dusu ile Yeııi Dt>rdü11cü • • 
Orduy:ı k:ırşı saldırıları111 sürdürüyorlar. Ustelik. B:ıy Ç:ı11 Kayşek. ko-
ınüııizıne ve lı:ılk:ı kaı·şı azgııı biı· s:tldırı ol:ııı Çiıı 'iıı Kcıcleı·i adlı ki
t:ıl>ıııı y:ıyım l:ıın ış buluııuyor. S ıııır Bölgesiııe karşı aııi bir s:ıld ıı·ıya gi
ı·işmek içiıı S:trı l rınak çevresiııdeki l>irç<>k sa\•uıı ın:ı kuvvetiııiıı • • 
yerleriııi değiştirdi. Ulkeııiıı dt)rt l>iı· y:ııııııd:ıki st>züm cııı:ı lı:tlk ()r-
güt leriııi Koın üııist P:ırt isi'ııiıı d:ığıt ı lnıasıııı ı:ılep etınek Üi'.erc lı:ırekett: 
geçiı·di. Sekiziııci Yc>I Oı·d usu'ıı:ı kül.ürleı· y:ığd ıraıı Ho Yiııgçiıı'iıı as
keri r:ıp<>ruııuıı <>ıı:ıyl:ııım:ısıııı ve :ıııti-koın üııisı k:ıı·arl:trııı alııımasıııı 
s:ığl:ııııak aın:ıcı yl:ı. S iyasi Halk Koııseyi içiııdeki Guomiııdaııg ta
ı·:ı ı·t:ıı·ı çoğuııluğu sefeı·t>er etti. Dolayısıyl:ı. J:tp<>ııya'ya k:trşı birliğiıı 
bir semlxılü <>lm:ısı gerekeıı Koııseyi. iç savaşa lıazırlık olmak üzere 
:ıııti-kc>ınüııist kamuoyu yaratmak aınacıyl:t Guoıniııdaııg'ııı özel bir 
şubesi lı:ıl iııe getirdi. Bu yüzdeıı de. Koııseyiıı Komüııist üyesi Tuııg 
Bivu yoldaş duruınu protesto etmek içiı1 tcıplaııtıyı terk etmek zoruııda 
kaldı. Bu üç aııti-komüııist saldın. Guomiııdaııg taraı·ıııd:ııı kasıtlı ola
rak düzeııleıımiş ve başlatı lmıştı .  Buıılar " Direııme Savaşı'ııı bal
talayaıı'' eylemler değil de ııedir diye pekala sorabiliriz'? 

Cuml1uriyeti11 26. yılııııiı ( 1 937) 22 Eylül'üııde. Çiı1 Komüı1ist P:ır
t isi Merkez Komitesi. ülke11iıı kurtarılması içiıı ortak ç:ıba l1arcaııması 
yoluııda çağrıda buluııaı1 bir bildiri yayııı lamıştı .  Bildiride şöyle de
miştik: 
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bir yaıılış anlamaya yer veııııemek için Çin Komünist Partisi 
Merkez Komiıesi, milli kurtuluş davasıııa yürekteıı bağlı ol
duğuııu ilan etmeyi gerekli sayar. Dolayısıyla, bütüıı millete 
şuııu bir kere d::ılı<ı ciddiyetle i laıı eder: ( l )  Bugüıı Çiıı içiıı ge
rekli 01:111 şey Dr. Suıı Yaıseıı'iıı Üç Halk İlkesi olduğuııdaıı Par· 
ıiıniz l)u üç ilkeı1i11 taın olar:tk gerçekleşıirilmesi uğruııa mü
cadele etıneye lıazırdır: (2) Guomiııdaııg re.i imiııi devinnek içiıı 
ayaklaııma ve t<lpı·ak :ığal:ırıııııı ıoprJklarıııa zorla el koym<ı si
yasetleriııe soıı veı·eeeğiz: (3) lktid:rrııı ülkeııiıı dt>rt l)ir yaııı ııda 
birleşt irileceği umuduyla. şimdiki Kızıl lıükümeti. özel bir böl
geye aiı demokr.ıtik l)ir lıükümet olarak yeııideıı düzeııleyeceğiz: 
(4) Kızıl Oı·du :ıdıııı ve kuruluşuııu değiştirecek, Milli Devı·iınci 
Ordu'ııuıı l)ir p:trçası olarak yeı1ideı1 düzeııleııecek ve Mill i  Hü
kümetiıı Askeri K<lııseyiııiıı koınuıası altıııa giı·ecek. J:ıpoııya'ya 
karşı ceplıeye gitınek ve göreviııi yeriııe getiı·mek içiıı emir al
nıaya lıazır olac;ıkt ı ı·." 

Biz, l)u dört vaadi hütüııüyle yeriııe getirdik. Ne B:ıy Çaıı Kayşek 
ııe de b:ışka l1ir Guclıniııd;ıııglı bizi bu dört vaatteıı lıeı·Iıaııgi l1iriııi ye
riııe getinnemekle suç l:ıy:ımaz. Biriııcisi, Komüııist Partisi'ııiıı Şeıısi
Gaıısu-Niııgsia Sıııır Bölgesi'ııde ve düşmaıı lıatl;ın gerisiııdeki Ja
p<lııy;ı'ya karşı üs l1t>lgeleı·iııde uyguladığı siyasetler, Dr. Suıı Yatseıı'iıı 
Üç Halk l lkesi'ııe uyguııdur ve bu siyascıleı·deıı hir ıeki hile hu ilkelere 
aykın değildir. lkiııcisi. Guoıniııd;ıııg milli düşma11;1 ıeslim olmadığı. 
Guclmiııdaııg-Komüııist işl1irl iğiııi bozmadığı ya da Koınüııistlere k<rrşı 
iç savaş başlatmadığı sürece. Guomiııdang rejimiııi devinneıne ve top
rak ağalarıııııı topraktaı·ıııa zorla el koymaına vaadimizi daima tu
tacağız. Bu vadimize şinıdiye kailiır bağlı kaldık. bugüıı de bağlıyız ve 
gelecekte de bağlı k;ılın:ıya devam edeceğiz. Bu demektir ki, Gu
omiı1daı1g düşınaııa tesliın olduğu. işbirliğiııi bozduğu ve iç savaşı haş
latıığı takdirde. bu vaadimizi geri almak zoruııda kalacağız. çüı1kü bu • • 
koşullarda vaadimize bağlı kalmam ız mümküıı olmayacaktır. Uçüıı-
cüsü. başlaııgıçıaki Kızıl lıükümet. Direı1me Savaşı'ı1ıı1 dalıa ilk yılıııda 
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ye11iden düzeı1leı1mişti: demokratik hükümetin ''üç üçte bir sistemi'' 
uzu11 z<tma11dır yürürlüktedir. Ne var ki. Guomiı1dang bugüı1e kadar 
Şeı1si-Gaı1su Ningsia S1 11ır Bölgesi'11i ta11 ıma va•tdiı1i yeri11e getinniş 
değildir: dalıası. bizi "feodal ayrılıkçılık''l•ı suçlamakt:-ıdır. B:-ıy Çaı1 
Kayşek ve Guoıniı1d:-ıı1g'ıı1 öteki üyeleri ! ''Ayrı l ıkçılık" dcdiği11iz 
şcyiıı. l)iziın istcdiğiıniz bir şey olm;ıdığ1111. bizz;ıt siziıı l)izi y:-ıpın:ık 
z<>ruı1da l)ır:tktığıııız l)İr şey c>lduğuı1u l)ilıncı1iz gcı·ckiı·. Gu<ımiı1d:ıııg 
l1üküıncti11i11 Şcıısi-G<ıı1su-Ni11gsi:ı S ıı1 1 ı· Btilgcsi'ı1i ve öl)üı· J:ıpo11y•ı'y•ı 
k:ırşı üs l)ölgeleı·i11i t;1111 1naın:ısı soı1ucu dc>ğ:111 duı·uı11u11 scıruın lusu l)iz 
değil iz. Siz kcı1diı1iz sözüı1üzdc durın;ızkeı1. S ıı1 1 1· Btilgesi'11i ve oııu11 
deı11okrat ik lıüküınetiııi t:ııııına va:ıdiııizi iı1kar cdcı·keı1. l)izi 11eye da
y:111;u·:ık "<ıyrı l ıkçılık" l;ı suçluy<>ı·suı1uz'! H eı· güı1 sti7.üı1üı.ü yeı·iııc ge
ti ı·ıneı1iı.i istiy<ıı·uı .. Siz ise reddediyc>ı·suııuz: ii)1lcysc soı·uıı1 lu <>1;111 
k in1dir'! Kcııdisi Gu<ııniııd:ıııg'ııı Geııel Ytiııcticisi ,.;; lıüküı11eı l):tşkaııı 
cılduğu lı:ılde. l)u ıneselc<le eıı uı·:tk l)iı· sc>ı·uın luluk t;ışı<l ığıııı l)ilc k:t\)ul 
et ıncycı1 B:ıy Ç:ıı1'ı11 Çiıı 'iıı Kcıclc'ı·i :ıd l ı  kit:tl)ııı<l:ı ":ıyı·ı lıkçılık";ı sii\•üp 
s:ıyın:ıy:ı l1:1kkı v:ıı· ıııı<lı ı·'? B:-ıy Ç:ııı K:ıyşek'iıı ()i:r.cleıı )'iııc v:ı:ıd iınizi 
yeriııc gctirınemizi istediği Oıı B iı·iııci Gcııel Tcıııl:ıııtı vesilesiyle keıı
di siııdeı1. stizüııü tut:ır:tk . uzuıı ı.aın:ııı<lır Deıııcıkı·:ısi 1 lkesi'ııiıı uy
gul;ıııdığı Şeıısi-G:ııısu-Niııgsi:ı S ı ıı ı ı· Btilgesi'ııi ve düşın:ııı lı:ıtl:u·ı ge
risiııdeki J;ıpc>ııy:ı'y:ı k:trşı deınokr:ıtik üs l)(il geleı·iııi rcsıneıı 
t:ııı1111:1sııı ı t:ıleı> ediy<)ruz. T:ı11ımaına siy:ısetiıı iı.de ısı·:ıı· ettiğiııiı. t:ık
dirde l)u. l)iziın ":ıyrı l ıkçı l ık"a dev•ım etnıeı11 i1.i istediğiııiz ve geçıııişte 
olduğu gi\)i ()u11uı1 S<>ruınlusuııuı1 biz deği l .  \)üt üııüvlc siz <>lduğuı1uz 

... . .... ._, "' ...... 

aııl:ını ı ıı:ı gelecektir. Dtirclüı1cüsü. Kızı l Oı·clu .  " ;ıdıııı  ve kuruluşuı1u" 
değişt ire l i .  ''Mi l l i  Devrimci Ordu'ı1uıı l)ir parç:ısı cıl:ır:tk yeııidcıı dü-
7.eııleııe li" ve ''M i  i l i  H ükümetiıı Askeri Kcıııscyi ıı iıı kcıınut:ısı alt ıııa" 
gireli çok oluyoı·. Bu va:ıdiınizi çok tiııce yeı·iııc get iı·d ik. Mi l l i  Hü
kümet iıı Askeri Kc>ı1seyiııi11 değil de. dcığrud:ııı dcığruya K<ımü11ist 
P:u·t isi Merkez Koınitesi11i11 komutası altı ııda cılaıı tek kuvvet. Mi l l i  
Devrimci Ordu'ı1uı1 Yeı1i Dtirdüı1cü Ordusu'dur. Buı1u11 11edeı1i şudur: 
Bu c>rdu. Askeri Koııseyi11 verdiği ve Direı1mc S:ıvaşı'ııı h:ı ltalaya11 ve 
devleti telıl ikcyc düşüre11 karşı-devrimci bir eın iı·Ic 1 7  Ocak 194 1 'dc 
":ısi ordu" olarak 11itc leıımiş ve '' l:ığvcdilmişt i" .  Üstelik. l1cı· güı1 Gu
om iı1daııg birl iklcriı1iı1 s::ıldırılarıı1a maruz kaldı. Oysa. bu ordu .Orta 
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Çiı1'de Japoı1lara karşı kararl ı l ık la ç<ırpıştı ve dört vaadin i lk  üçünü ye
ri11e getirdi. Üstel ik. yeı1ideı1 ''M il l i  H ükümeti11 Askeri Koı1scyi11i11 ko
ınut<tsı :tlt ıı1a'' girıneye l1azırdır. Bu ordu. Bay Ç:ı11 Kayşck'te11. lağ
vedilınesiyle ilgili emri11 iptal edilmesi11i ve döı·düı1cü vaadi de yeri11c 
getirebilmesi içi11 ye11ideı1 düzeııleııınesi11e iınkfiı1 ıa11111ınası111 t:ılep eı
ınektedir. 

011 Biı·iı1ci Geı1el T<)pl;111tı<l;ı. Koınüııisı Partisiyle i lgil i  ol:ır:tk 
k:ıl)u 1 edi leıı l"ıel gede ştiy le deııiy<ıı·du: 

• • 
"Ol)üı· ıneseleleı·e geliııce. l)ütüıı [)u11l:ıı·ııı t<ırtışıl ın;ısı ve çözüıne 
bağl<1111n:tsı 111 i l l i  ınec l iste y;ıpıl;ıl)i lir. Çüı1kü şiı11diki t<)pl:ıı11 1 .  hiı· 
mil l i  meclis l<ıpl;111111;1sıı1<1. l)iı· a11;1y:ıs:ı l1azıı·l;111111:1sı11;1 \'e bu <1 11:1-
yasaı1 111. s:ıv:ışı11 \)i tiıniı1deı1 s<ı11ra biı· yıl  içiı1de yüı·üı·lüğe kcı11-
m:ısı11a kaı·:u· veı·ınişıiı·. " 

Burada stizü edileı1 "i\\)üı· ınes�leler''. Gu<ııni ııd:ıııg dik
t:ıtiirlüğüı1üı1 <ırtad:111 k:ıld ıı·ılın:ısı :  ı·aşist gizli pcılisiıı l;ığvedilmesi: ül
keı1i11 diirt biı· y;111111d:ı deıncıkı·:ııik ytiııeıiıniıı kuı·ul111:1sı: lı:ılk:ı 7.:ıı·ar 
veı·eı1 ekcı11omik koı1trcı l leı·iıı. scııı deı·ece ağıı· vergileı·iıı ve çeşitl i lı:ırç
l<ır111 k:ıld ırılınası: tarıınd;ı ıcıpr:ık kirası ve ı·:ıizleı·i11 :ız:ıltı lın:ısı si
yasetiı1i11 ve ek<)ll<ımide küçük ve <111:1 \)üyüklükteki s:ııı:ıyileı·e y:ırd ıın 
etıne ve işçi leriı1 yaş:tın kcışull:u·ıııı düzeltıne siy:ısetiııiıı ülke ç:ıpıııd:ı 
uygulaı1masıdır. P:ırti 111iz. ülkeyi kuı1 :ırın:tk içi11 <ırt:tk ç:ıl):l lıar
caı1ması yoluı1da çağı·ıda bul uııduğu 22 Eylü l  1937 t<lfilıli hildirisiı1de 
şöyle demişti: 

''Demokrasi yürürlüğe koı1m:ılı ve bir aı1:1yasa l1azıı·layıp k:ıhul 
etmek ve ))ir ın i l l i  kurtuluş siy:ıseti saptam:tk içi11 l1ir mil l i  meclis 
toplaı1malıdır. Çiıı l1:ılkıı1 1 11 ın utlu ve müreı·ıcl1 bir l1ay:ıt sür
mesiı1i sağlam:ık aı11:1c ıyl:ı. iiııcelikle. kıtl ığa karşı yiyecek yar
dımı sağlama. istikrarl ı l1ir lı:ıyat ı güveı1cc altıı1a alma. s:ıvuı11na 
saı1ayi11i geliştirıne. lı:ılkı sıkı11t ıdaı1 kurtanna ve yaşam ko
şullarıı11 düzeltme yoluı1da etk i li öıılemler alıı1malıdır." 
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Bay Çan Kayşek ertesi gü11 (23 Eylülde) yaptığı bir açıklamada, bu 
bildirini11 tamamı11 1  kabul ettiğiı1i be lirttiğine göre. sadece Komünist 
Part isi'ı1deı1 ortaya koyduğu dört vaade uyması111 istemekle kal
mamalı, ay111 zamaı1da. keı1disi11i11, Guomiı1dang'ın ve Guomiı1daı1g 
l1ükümeti11i11 yukarıda \)el iı·ttiğiıniz şartlara uymasıııı da isteınelidir. 
Bay Çaı1 Kayşek. s:tdecc Guoıni11da11g'ıı1 Gcı1el Yöı1cticisi değildiı·: o. 
ayı11 zama11da Guomiııd:ıı1g l1ükümetiııiıı (resıni adıyla Milli  H ü
kümeti11) haşkaı11 d:ı olınuştur. Dc>l:ıyısıyl:ı. demc>krasi ve lı:ılkıı1 y:ı
şayışı l1akkıııda yuk:ırıd:ı \"ıcl irtileı1 şartları ciddiyetle yeriı1e getiı·ıneli: 
l1iz Koınüııist lere ve bütüıı ülke lı:ılkıı1a yaptığı s:ıyısız va:ıdi tutın:ı l ı: 
st)züı1deı1 döıııneye. s<>zü ve y:ıpt ıkları l1irl)iriı1deı1 ı·:ırkl ı  hiı· zoı·b::ı gi\)İ 
davra111n:ıya bir soıı vennelidiı·. Bütü11 lı::ılkl:ı l1Crabcr hiz Koın üııistler 
de :ırtık hoş. aldatıcı l:ıll:ıı· değil . iş y:ıpılm:ısıııı isti y<>ruz. B ir iş yapıldı 
mı .  \)iz \)u1ıd:ıı1 meı111ıu11 ol uı·uz: hoş l:ın:ırla lı:ılkı k:ıı1dırm:ık :ırtık 
ın üınküıı değildir. B:ıy Ç:ııı K:ıyşek ve Guoıniııd:ıııg'daı1 istediğiıniz 
şuduı·: Direııme S:ıv:ışı'ııı soı1uı1:1 k:ıd:ır sürdürüı1. tesliıniyet telıl ikesiııi 
ortadaı1 kaldırıı1. iş\1irl iğiııe dev:1111 ediıı. iç sav:ış hul11·:111 1111 <>ıı leyiı1: 
S ı ıı ır Bölgcsiııde ve dü�·•1aıı lı:ıtl:u·ı gerisiııdeki J:ıpc>ııy:ı'ya k:u·şı üs 
\"ıölgeleriııde kuı·ul:ııı deınc>kı·:ııik lıüküıneti taıı ıyııı. Y eııi Dtiı·düııcü 
Oı·du'yu yeııideıı kuı·uıı. :ııııikcıınüııist scı·ere sc>ıı veı·iıı . lıaleıı Şeıısi
Gaıısu-Niııgsi:ı S ı ııır B<>lgesi'ııi kuş:ıt ınış <>laıı 4()() \)iıı ile 500 \)İr as
keı·i geri çekiıı: Siy:ısi H:ılk Koııseyiııi :ıııti-kcıın üııist k:ıın uoyu ya
r:ıtmak amacıyl:ı Guc>ın iııdaııg'ııı ()zel \)iı· şu\"ıesi <>laı·:ık kull:ııımaktaıı 
vazgeçiı1: söz. l<>pl:ıııtı ve deı·ııek kurına lıün·iyetleri üzeı·iııdeki y:ıs:ığı 
kaldırıı1. Guoın iııd:ıııg'ııı tek parti dikt:ıt<>rlüğüı1e soıı veriıı: topr:ık ki
rasıııı ve ı·aizleri azaltııı. işçi leriıı yaş:ıma ve çal ışm:ı koşullarıııı dü
zeltiı1. küçük ve orta \)üyüklükteki s:ııı:ıyi işletıneleriııe y:ırdım ediı1: 
gizli pol isi lağvediı1. ı·:ışist eğitiıne soıı veriıı ve demokrat ik eğit imi 
ycrleştiriı1. Buı1larııı çoğuı1u yaı>:ıcağıı1ıza siz keı1diı1iz stiz ver
m iştiııiz. Bu talepleri ve va:ıt leıi yeriııe getirdiğiııiz t:ıkdirde. hiz de 
keııdi vaatlerimizi yeriııe getiı ıııeye devam edeceğim ize sizi temiı1 
ederiz. Eğer Bay Çaı1 Kayşek ve Guomiı1daııg l1azırsalar, biz iki parti 
arasıı1da görüşmeleri11 tekrar başlaınasıı1a her zama11 içi11 l1azınz. 

Kısacası, Guomiı1da11g'ı11 ö11ü11deki üç olasılıkt::ı11 birincisi, yaı1i 

156 



teslimiyet ve iç savaş yolu, Bay Çaı1 Kayşek ve Guomindang'ı11 yok 
olması yoludur. İkincisi, yaı1i faşist diktatörlüğe dört elle sarılır ve iç 
savaş içi11 gizlideı1 gizliye faal l1azırlıklara girişirkeı1. bir yaı1daıı da 
zama11 kazaı1m:tk içiıı demagoj ik aldatmacalara başvurma yolu da ayı1ı 
şeki lde Bay Ç:ııı Kayşek ve Guoıniııdaııg içiıı çıkar yol değildir. Sa
dece üçüııcü yol. yaııi lıatalı faşist diktatörl ük ve iç savaş yoluııuıı l)ü
tüııüyle teı·k edilmesi ve doğru demokrasi ve işl)irliği yoluııuıı tu
tulınası Bay Çaıı Kayşek ve Guomiııdaııg içiıı bir çıkar yol ol:tl)il iı·. 
Buııuııla beral1Cr. B:ıy Çaıı K:tyşek ve Guomiııdaııg. bugüııe kadar 
üçüııcü yolda ileı·Jemcye ııiyetli oldukl:ınııa lıalkı iııaııdıracak lıiçbiı· 
şey yapmaınışlardır. Dol:ıyısıyla. bütüıı ülke lıalkı. soıı derece v:ılıiın 
tesliıniyet ve iç sav:ış telılikesiııe karşı uyaııık olmak zoruııd:ıdır. 

Gu<lın iııda ııg'ııı bütün yurtsever üyeleri biı·leşmeli. Guoıniııdaııg 
yetkilileriııiıı l)iriııci yolu tutm:ıl:u·ııı ı yasaklamalı .  ikiııci yolda iler
lemeleriııi öıılemeli ve üçüııcü yolu tutmalarıııı talep etmelidir! 

Bütüıı J:tp<lııy:.ı'ya karşı yurtsever partiler ve iıısaııl:ır birleşmeli ve 
Guonıiııd:ıııg yetkilileriııiıı biriııci yolu tutınal:u·ıııı yas:ıklamalı. ikiııci 
y<llda ilcı·lemeleı·iııi öıılemeli ve üçüııcü yolu tutmalanııı talep et
nıclidir! 

Düııya çok yakıııd:t eşi görülmemiş hiı· değişikliğe salıııe olacaktır. 
Bay Çaıı Kayşek'iı1 ve Guomiııdaııg üycleriııiıı. çağımızııı bu büyük 
dt)ııüm ıı<lktasıııda doğru lıarekct cdecekleriııi umarız. Bütüıı yurtsever 
partileriıı· ve yurtsever iıısaııl:ırııı. çağımızııı bu büyük döııüm ııok
tasıı1da doğru lıareket edecekleıiı1i umanz. 
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ÖRGÜTLENİN!* 

29 Ktısını 1943 

Komüı1ist Partisi Merkez Komitesi11iı1. Şeı1si-Gaı1su-Ni11gsia Sınır 
Bölgesi'ı1deki köyler. fabrikalar. silahlı kuvvetler. hükümet ve öteki 
örgütler ve okullardaı1 seçileı1 kadı11 erkek emek kal1ramaı1ları ve üre
timdeki ön1ek işçiler içiı1 düzeı1lediği bu kabul töreı1iı1de. Çiı1 Ko
mün ist Partisi Merkez Komitesi adıı1a birkaç söz söylemek isterim. • • 
Söylemek istediklerim "Orgütle11i11 !"  sözüyle özetle11ebilir. Bu yıl  
S ıı1ır Bölgesi'ı1deki köylü kitleleri ve ordudaki, hükümet ve öteki ör
gütlerdeki. okul ve fabrikalardaki insanlar. geçeı1 kış Merkez Komitesi 
Kuzeybatı Bürosu tarafıı1daı1 kıdemli kadrolar içiı1 düzenleı1eı1 top
lantıda alıı1an kararlara uygu11 olarak bir üretim kampaı1yası yü
rütüyorlar. B u  yıl l1er üretim dalıııda büyük başarılar ve ilerlemeler 
kaydedildi ve Sıı1ır Bölgesi' ye11i bir görüı1üm kazaı1dı. Olaylaı·, kı
demli kadrolar koı1feraı1sı11da kabul edileı1 siyaseti11 doğrul uğu11u bü
tüı1üyle ortaya koydu. B u  siyaseti11 özü. kit leleri örgütlemek. var olaı1 
bütün güçleri (halkı. orduyu. l1ükümet ve öteki örgüt leri ve okulları) 
yarım güı1 ya da tam güı1 esasıı1a gt>re işgücüyle katkıda bulunabileı1 
genç-yaşl ı ,  kadıı1-erkek l1erkesi seferber etmek ve büyük bir emek or
dusu içiııde örgütlemektir. Bizim bir savaş ordumuz. bir de üretim or
dumuz var. Sekizi11ci Yol Ordusu ve Yeı1i Dördü11cü Ordu savaş or
dumuzu meydaı1a getiııııektediı·. ama buı1larıı1 bile hem savaşmak lıem 
de üretimde bulu11mak gibi ikili bir görevi vardır. Bu iki tür orduyla ve 
l1em bu iki görevde hem de kitle çalışması11da ustalaşmış bir savaş or
dusuyla güçlükleri11 üstesiı1deı1 gelebilir ve Japo11 empcryal izmiııi ye
ııilgiye uğratabiliriz. Soıı yıl larda. S111ır Bölgesi'ı1deki üretim kam-

* Bu konuşnıa, Mao Ze<lung yoldaş larafından Şensi-Gansu-Ninasia Sınır Bölgesi'nin 
enıek kahr.uııanlıın onuruna düzenlenen kabul töreninde yapılınışıı. 
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pa11yamızda elde ettiğimiz başarılar, bu söylediklerimi doğrulayacak 
kadar büyük ve öı1emli olmasa bile. kendi gözlerimizle gördüğümüz 
gibi. bu yıl elde ettiğimiz başarılar bu söylediklerimi gerçekten is
patlamıştır. 

Bu yıl. kendileriııe topr.ık ayrıla11 Sıııır Bölgesi'ndeki bütüı1 silahlı 
birliklerde, askerler kişi başına ortalama 011 sekiz nııı toprak ektiler ve 
şimdi hemeı1 hemeı1 her şeyi üretebiliyor ya da yapabiliyorlar: Yi
yecek (sebze, et ve yemeklik yağ), giyecek (pamuklu elbise, yün örgü 
işleri. ayakkabı). barınak (mağara evleri, evler ve toplantı salonları). 
güı1lük eşyalar (masa, sandalye, sıra ve kırtasiye) ve yakacak (odun. 
oduıı kömürü ve kömür). Keı1di gücümüzle ''bol yiyecek ve giyecek'' 
hedefiı1e ulaştık. Her askeri11 yıl111 sadece üç ayını üretime veı ıııesi ye
terlidir; geriye kalan dokuz ayı talim ve savaşa ayırabilir. Birliklerimiz 
gcçimleriııi sağlamak için ne Guomindang hükümetine, ne Sınır Böl
gesi Hükümetine, 11e de halka dayanmak zorundadır; 011Iar geçimlerini 
bütünüyle kendileri karşılayabilirler. Milli kurtuluş davamız için ne 
kadar l1ayati bir öı1em taşıyan yenilik! Direı1me Savaşı'ııın son altı 
buçuk yılı boyunca, Japonya'ya karşı üs bölgeleri düşmanın "her şeyi 
yak, herkesi öldür. lıer şeyi yağmala'' siyasetine maruz kaldı. Şensi
Gaı1su-Ni11gsia Sıı1ır Bölgesi Guomindaııg tarafıı1daı1 sıkı bir abluka 
altıı1a alıı1dı. Soıı derece kötü mali ve ekonomik sıkıı1tılarla karşılaştık. 
Eğer birliklerimiz savaşmak dışıııda hiçbir şey yapamasalardı. so
runlarımızı asla çözemezdik. Şimdi Sınır Bölgesi'ııdeki birliklerimiz 
ve ceplıedcki birliklerimizden bazıları üretimde bulunmayı öğrendiler; 
öbürleri de öğreniyorlar. Eğer kalıraman ve mücadeleci Sekizinci Yol 
Ordumuz ile Yeı1i Dördüııcü Ordumuzdaki her asker sadece sa
vaşmada ve kitle çalışmasıı1da değil, ay111 zamanda üretimde de ye
teı1ek kazanırsa, o zaman hiçbir şeydcı1 korkmamıza gerek kalmaz ve 
Meı1çius'un dediği gibi "göğüıı altında yeııilmez'' oluruz. 1 Bu yıl ör
gütlerimiz ve okullanmız da büyük bir atılım yaptılar. Giderlerini11 sa
dece küçük l)ir bölümünü hükümet karşı ladı; kalaı11111 kendi üre
timleriyle karşıladılar. Geçen yıl tükettikleri sebzeleri11 yüzde 50'siı1i 
keııdilerc yetiştirmişke11 bu yıl yüzde lOO'ünü yetiştirdiler; domuz ve 
koyun besleyerek, et tüketiınlerini öııemli ölçüde artırdılar; basit il1-

1 .  Mençius, ili. Kitap. <<Kungsun Çu>>, 1 .  bölünı, 5. Kısını 
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tiyaç maddeleri iınal etınek içi11 birçok atelye kurdular. Oı·du. öı·gütler 
ve okullar aı·t ık keı1di maddi ihtiyaçlarını bütünüyle ya da büyük öl
çüde keı1di leri karşıladıklan11daı1 halktan vergi olarak dal1a az şey alı-
11ıyor: böylece halk keı1di emeği11i11 ürünlerini kendisiı1e dal1a fazla 
ayırabiliyor. Hem askerler, hem de sivil ler üretimi artırdıkları içiı1. 

l1epsini11 bol yiyeceği ve giyeceği vardır ve l1epsi mutludurlar. Fab
rikalarım ızda da üretim artırıldı, gizli ajanlar temizleı1di ve verimlilik 
büyük ölçüde yükseltildi. S111ır Bölgesi'nin dört bir ya11ıı1da, tarımda 
ve sa11ayide. örgütlerde ve okullarda, orduda çok sayıda emek kah
ramaı1ı öı1e çıkınıştır. Sıı1ır Bölgesi'nde üretimin ray111a oturduğuı1u 
söyleyel)i liriz. Bütü11 buı1lar kitlelerin gücünün örgütle11mesiyle ger
çekleşmiştir. 

Kitleleri11 gücüı1ü örgütlemek bir siyasettir. Peki. bunuı1 tersi bir si
yaset var mıdır? Evet. vardır. Bu siyaset, kitle bakış açısıı1da11 yok
sundur: kitlelere güve11mede ya da onları örgütlemede yetersiz kalır; 
köylerde. orduda. hükümette ve öbür örgütlerde, okul ve fab
rikalardaki kitleleri11 örgütle11mesine hiç öı1em vermezke11 dikkatiı1i 
bütüı1üyle maliye. ikmal ya da ticaret kuruluşlarında çalışaı1 az sayıda 
insa11ı örgütleme üzeriı1de yoğunlaştırır. Bu siyaset. ekoı1omik ça
lışmayı geniş bir hareket ya da yaygı11 bir cephe olarak değil de, mali 
güçlükleri gideı 111eı1i11 bir yolu olarak kabul eder. İşte titeki siyaset, 
yanlış siyaset budur. Daha öı1ce Şe11si-Gaı1su-Niı1gsia Sıı1ır Böl
gesi'nde böyle bir siyaset vardı. Ne var ki. geçeı1 yıllar içi11de sağlaı1aı1 
doğru öı1derlik ve özellikle geçe11 yıl yapılaı1 kıdemli kadrolar koıı
feraıısıı1daıı ve bu yılki kitle l1areket indeı1 soı1ra. l1ala bu siyaseti doğru 
bulaı1lanıı sayısı olasılıkla azalmıştır. Yoğuı1 çarpışmalaı·a sal111e olan 
ve öı1der orgaı1lanıı üretim kampaı1yalarıı1a yeteı·iı1ce ö11em vermediği 
Kuzey ve Orta Çiı1'deki üs bölgeleriı1de. kitlelerin üretim kampaııyası 
henüz yaygıı1lık kazaııınamıştır. Buı1u11la berabeı·. Merkez Ko
mitesiı1iıı bu yılki 1 Ekim talimatıııdan2 bu yaı1a. l1er yerde. öııü
müzdeki yıl biı· üretim kampaı1yası başlatmak içi11 hazırlıklar ya
pılıyor. Cepl1ede durum Sı11ır Bölgesi'ı1e göre dal1a zordur. Sadece 

2. Merkez Kon1itesinin 1 Ekin1 larilui tali!11atı bu cildin 1 36. sayfasında yer alan <<Üs 
Bölgelerinde toprak Kirasını Azaltn1a, Ureıin1i Artımıa ve 'Hükümeıi Destekleyelinı 
ve halkı Sevelim' Kan1 panyaların1 Yayalım" yazısıdır. 
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şiddetli çaq>ışmalar olmuyor. ayı11 1..amanda. baı.ı yerlerde doğal afet
ler de meydaııa geliyor. Geı1e de savaşı desteklemek. düşmaı1111 ''her 
şeyi yak. l1erkesi <>ldür. l1er şeyi yağmala" siyascti11i alt etmek ve afet 
bölgeleriı1e yardım etmek içiı1. bütüı1 Partiyi. hükümeti. orduyu ve 
sivil 11alkı hem düşmaııa karşı çarpışmaya. lıem de üretimle uğraşmaya 
seferber etmeliyiz. Cephede ürcıim koı1usuı1da soı1 birkaç yıl içiı1de 
ediı1ileı1 tecrübeye ve bu kış yapılaı1 ideolojik. örgütsel ve maddi ha-• 
zırlıklarrl dayaııarak. öı1ümüzdeki yıl yaygın bir kampaııya baş-
laıılabi\ir ve başl:ııılmalıdır. Çarpışmalanı1 devam elliği cephe hattı 
bölgeleriııde ''bol yiyecek ve giyecek''e sahip olmak henüz mümküı1 
değildir ama. ''ke11di gücümüzü kullanmak ve güçlükleriı1 üstesiı1den • 
gelmek'' pekala mümkü11dür ve zorunludur. 

Haleı1 ekonomik alaı1da eı1 öııemli kitle örgüıleı1me biçimi ko
operatiflerdir. Ordumuzdaki. hükümet ·ve tüm örgüllerimizdeki ve 
okullarımızdaki kitlelerin üretim faaliyeılerine kooperatif etiketini ya-

• 

pıştıııııakta ısrar etmek gereksiz olsa bile. bu faaliyetler kooperatif bir 
11itelik taşımaktadır. Çü11kü çeşitli daireleri11, birim ve bireylerin maddi 
ihtiyaçlanı11 karşılamak amacıyla. karşılıklı yardım ve ortaklaşa ça
lışma yoluyla merkezi yöı1etim altında yürütülmektcdirler. Bunlar bir 
çeşit kooperatiftir. 

Köylü kitleleri arasında. binlerce yıldır bir bireysel ekoı1omi dü
zeı1i hüküm sürmüştür: bu sistemde her aile ya da l1er haı1e bir üretim 
birimidir. Bu dağıı1ık. bireysel üretim biçimi. feodal hfikimiyeıin eko
nomik temeli11i oluşturur ve köylüleri sikckli bir yoksulluk içi11de 
tutar. Buı1u değiştiııııenin tek yolu.  adım adım kolektifleştirıııedir. Ve 
Lenin'e göre. kolekt itleştiııııeyi gerçekleştiııııenin tek yolu k<l
operatiflerdir.3 Sınır Bölgcsi'ı1de birçok köylü kooperat ifi örgütlemiş 
buluı1uyoruz. Aı1cak buı1lar şimdilik basit lipıe kooperatiflerdir ve k<>-• 
lekıiı· çiftlik olarak biliı1e11 Sovyet tipi kooperatifler haliı1e ge-
lebilmeleri için birkaç gelişme aşamasıı1daı1 daha geçmeleri ge
rck'.mekt�ir. Bizim ekonomimiz yeııi demokratik ekoııomidir. 
Kooperatiflerimiz de. hala bireysel ekonomiye (özel mülkiyete) da
yanan kolektif çalışma örgütleridir. Üstelik buııların çeşiıli türleri var-

3. Bkz. V. 1. Lenin. «Klıopcraıifleşnıe Üzerine». Seçnıe Eserler. lng. bak . •  Mo'
kova 1952. cilt il. 2. 3 Bölüm. �. 7 15-23. 
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dır. Bunlardaı1 biri . ''emek değişim ekipleri" ve ''emek değişim ve 
emek kiralaına ekipleri"4 gil)i ıanmsal emeği11 karşılıklı yardım içiı1 
örgütlenmesidir. Bu tür örgütlenmeye Ciaı1gsi'deki Kızıl bölgelerde 
"karşılıklı yardımlaşma çalışma grubu" ya da "ç ift sünne ekibi''5 adı 
verilirdi: şimdi cephenin bazı yerleriı1de ''karşılıklı yardımlaşma 
grubu" adı veriliyor. Adları 11e olursa olsun. ister yirmi-otuz. ister yüz
lerce kişidcı1 meydana gelsi11. ister tam güı1 çalışaı1lar bunlara ka
tılaııların tümünü. ister bir bölümüı1ü meydaı1a getirsiı1. buı1lar halkıı1 
göııüllü olarak katıldığı (zorlama yoluna asla başvurulmamalıdır) ko
lektif karşılıklı yardımlaşma örgütleri olduktan sürece. l1epsi de ya
rarlı örgütlerdir. Üyelerinin karşılıklı ilişkileri. işgücü. hayvaı1 gücü. 
ya da araç şekliı1deki yardımlaşmalardan: yoğu11 çalışma mevsiminde 
birlikte yaşayıp birlikte yemeden ibaretse de, bunlar yararlı ör
gütlerdir. Bu örgütler. geçici de olsa, sürekli de olsa yararlıdırlar. Bu 
kolektif karşılıklı yardımlaşma yöntemleri. kitleleriı1 kendileri11in bul
duğu yöntemlerdir. Geçmişte Ciangsi'de kitleler içindeki bu tür ıec-• 
rübeleri toparlamıştık: şimdi de Kuzey Şensi'de toparlıyoruz.· Sınır 
Bölgesi'nde karşılıklı emek yardımı. geçeı1 yıl yapılaı1 kıdemli kad-• 
rolar toplantısında teşvik edildikten ve içinde bulunduğumuz yıl bü-
tünüyle uygulamaya geçi ldikten sonra, daha sistemli bir l1al almış ve 

4. «Emek değişinı ekipleri•• ve «enıck değişim ve enıek kiralanıa ekipleri••. Şensi
Kan�u- Niııgsia Sınır bölgesiııde lannıda kı>lekıif karşılıklı yardııııla�ıııa için kul
lanılan çalışnıa örgülleriydi. Enıek değişinıi. köylüleri işgüçlerini kendi içlerinde dü
zenlenıelerinin bir aracıdır. hısan i�günüyle insan işgünüııiın. öküz işgünüyle t;küz iş
günün. insan işgünüylc öküz işgüııünüıı. vb. değişinıi yapıl•ıhiliyordu. Enıck dcğişinı 
ekiplerine katılan k(;y(üler. her üye ailenin toprağını. kolektif olarak ve 'ırayla eknıek 
için kendi işgüçleriyle ya da hayvaııJarının gü<.iiyle katkıda bulunurlardı. 11csaplann 
görülmesinde. hir işgünü değişinı birimi olarak alınırdı. lnsıın i�güniı y•ı da lı:ıyvan 
işgünü olarak daha fazla katkıda bulunanlara. daha az katkıda bulunanlar aradaki 
farkı öderlerdi. «Enıck deği�inı ve eıııck kiralanıak ekipleriı• genellikle yetersiz ıop
rağa sahip köylüler tarafındaıı kull•ııı ılırılı. Karşılıklı yarılıııı için aral:ırıııJa eıııek de
ğişiminin yanı sıra. ekip iıycleri keııdilcriııi i�ı;.ücü sıkınlı>ı çekeıı ailelere kolektif 
olarak kiralarlardı. 

5. Bireysel tarınıa dayanaıı karıılık.lı yarılımlaşnıa çalışnıa gruptan ve çift >ünııc ekip
leri. kızıl bölgelerde köylüler ıarafınJan işgücünü dalıa iyi i;rgüılcycrck üret inıi kt>
laylaştı ııııak aıııacıyla kurubııuftu. Gönüllü katıbııa ve karşılıklı yarar ılkc>İ ıc
ıııelinde. üyeler birhirleri için e�iı ıııiktarJa i� y.ıpar ya d:ı biri diğcriııc altlığı kadıır 
yardınıda bulunanııyorsa aradaki farkı ııakden karşılardı. Birbirleriııc y:ırılını ctnıeııin 
yanı sıra. bu ekipler Kızıl Ordu :ıskcrleriııin ailelcriııc i.\ncelikle yard!nı .l>ılcr. nıalı
runıiyel içinJeki ilıliyarlar için. i� sımsııııla verilen yenıek dışında hıçhır ücreı al

nıaksızın da çalışırlardı.  Bu karşılıklı yarılıın tedbirleri. ürctinıe çok yararlı o!Juğu ve 
akla yatkın bir tentelde yürütüldükleri için. kitlelerin büyük desteğini kaı.aıuııışlardı. 
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dal1a da geliştirilmiştir. Sınır Bölgesi'ndeki birçok emek değişim ekibi, 
çift sürme. ekim. otları temizleme ve hasat çalışmalarıı1ı kolektif bir 
şekilde yaptılar ve bu yıl hasat geçen yılın iki katı oldu. Kitleler şimdi 
bu elle tutulur soı1uçları gördüklerine göre. kuşkusuz gelecek yıl çok 
daha fazla sayıda insa11 bu uygulamayı benimseyecektir. S ınır Böl
gesi'ı1de. tam gün ya da yanm gü11 çalışabileı1 yüz biı1lcrce insanın. bir 
yıl içinde kooperatiflerde örgütleıımesini beklemiyoruz. Ama bu l1e
delc birkaç ' yıl içiı1de ulaşılabilir. Bütün kadınlar da. üret im ça
lışması11a belli bir ölçüde katılmak için seferber edilmelidir. Bütün boş 
gezeıılcr. üretime katılma yoluyla yararlı vatandaşlar hali11e ge
tirilmelidir. Bu gibi kolektif karşılıklı yardımlaşma üretici ko
operatitleri. Kuzey ve Orta Çiı1'deki bütün Japonya'ya karşı üs böl
geleriı1de yaygı11 bir şekilde ve gö11üllü olarak örgütlenmelidir. 

Tarımsal üretim dalında karşılıklı yardımlaşma kooper.ıtiflerinin 
yaı1ı sıra üç çeşit kooperatif daha vardır: Yenaı1 Güney Yöresi Ko
operatifi gibi. üretici, tüketici. ulaşım (tuz nakli) ve kredi ko
operatitleriı1in görevlerini bü11yelerinde toplayan çok amaçlı ko
operatifler; ulaşım kooperatifleri (tuz nakliye ekibi) ve el sanatları 
kooperatifleri. 

Kitleler içinde kurduğumuz bütün bu dört tür kooperatif ve.orduda, 
okullarda, hükümette ve örgütlerde kurduğumuz kolektif emek ko
opcratitleri sayesinde. bütün lıalk güçlerini büyük bir emek ordusu ha
linde örgütleyebiliriz. Halkıı1 kurtuluşunu11 tek yolu. yoksulluktan re
fal1a geçmeniı1 tek yolu ve Direı1me Savaşı'ı1da zafer kazanmaı1ı11 tek 
yolu budur. Her Komüııisı. kitleleri11 emeğiniı1 örgütlenmesini öğ
reı1melidir. Aydııı köke11li Komüı1istler de bunu öğrenmelidirler; bunu 
bir kez kafalarına koydular mı. altı ay ya da bir yıl içinde bu işi öğ
reı1ebilirler. Kitleleriıı üretimi örgüt lemesiııe ve tecrübeleri özet
\emesil\C y:ırdımcı o\:ıbilir\er. Yoldaşlarımız. başka becerilerin yaı11 
sıra. kitlelerin emeği11i örgütlemeyi (köylülere. kendi hane üretim 
plaıılanııı yapmalarıııda yardımcı olmayı: emek değişim ekipleri. tuz 
ııakli ekipleri ve çok amaçlı kooperatifler kuııııayı; orduda. okullarda. 
hükümetıe ve öbür örgütlerde üretimi örgütlemeyi; fabrikalarda üre
timi örgütlemeyi: üretimde yarışmayı geliştirmeyi. emek kalı
ramaıılarını teşvik etmeyi ve ödülleııdiııııeyi. üretim sergileri dü-
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ı.cı1lemeyi) öğreııdikleriı1de. yoldaşlarımız kitleleriı1 yaratıcı gücüı1ü 
ve i11isiyat il.iı1i l1areke(e gcçiııııeyi öğreı1dikleri11de Japoıl eme 
pcryalistleriııi kesiıılikle ülkeınizdeıı kovabilecek ve bütüıı halkla bir
likte yeııi Çiı1'i kurabileceğiz. 

Biz Komüı1istler. hcı· kl>ıtuda kitlelerle kaynaşmasıı11 bilmeliyiz. 
Part i üyelerimiz bütüıı ömürleri11i dört duvar arasıııda geçirir. düı1ya 
ile Jıiçhir zamaıı yüz yüze gelmez ve fırtıı1aları göze almazlarsa. Çin 
halkıııa ııe yararları olur'? Hiçbir y�rarları olmaz ve bizim böyle Parti 
ıiyeleriııe ilııiyacımız yokıur. Biz Komüııistler. düııyayla. kitle mü
cadclesiı1iıı büyük düııyasıyla yüz yüze gelmeli: fırt111aları. kitle mü
cadelesi11i11 olağanüstü ı·ırtıııaları11ı g<>ze almalıyız. ''Üç eskici akıl
larıııı birleştiriııce çok akıllı Çukelı Liaııg6 gibi olurlar.'' Başka bir 
deyişle. kit leler olağaı1üstü bir yaratıcı güce salıiptir. Aslında Çi11 halkı 
arasıııda bi11lerce Çukelı Liaııg vardır: her köyün. her kasabaııııı 
Çukelı Liaııg'ı vardır. Kiılelere gitmeli. kitlelerden öğreıımeliyiz: 011-
ların tecrübelerini bir araya getirerek daha iyi. daha beııak i lkeler ve 
yöııtemler çıkarmalıyız: soııra kitleler arasında propaganda yap
malıyız: soruıılanııı çözmek. kurtuluşa ve mutluluğa kavuşmalarına 
yardım etmek içiıı. oııları bu ilke ve yöntemleri uygulamaya ça
ğu ıııalı:ı.;ız. Yerel çalışma yapaıı yoldaşlarımız, eğer kitlelerdcıı kop
muşlarsa, kitleleriı1 duygularıııı aı1lamıyorlarsa ve onlara üretimlerini • 
örgütlemede ve yaşam koşullanı11 düzeltmede yardımcı olmuyorlarsa. 
öı1ceden güçleriı1iı1 yüzde 90'1111 ''halkın kendi kurtuluşu için özel 
tahıl" soruı1uııu kitleleri11 çözmesi11e yardımcı olmaya ayırdıkları tak
dirde. ''milli kurtuluş iç i11 devlete tahıl'' toplama işine güçleri11i sadece 
yüzde lO'uı1u11 yeterli olacağıı11 kavramadaıı. kendileriı1i sadece ''milli 
kurıuluş içiıı devleıe tahıl'' toplama işiyle kısıtlıyorlarsa. o z.:ımaı1 bu 
yoldaşlarımız Guomiı1daı1gvari çalışma tarzıııa batmış ve bürokrJsi to
zuııa bulanmışlar demekıir. Guoıniııdaııg, halktaıı sadece istemesini 
bilir. ama keııdisi Iıalka hiçbir şey vermez. Parti üyelerimizdeıı lıer
l1aı1gi biti böyle davraııırsa. oııuı1 çalışma tarzı Guomi11daııgvari ça
lışma tarzıdır: bürokra.-;i tozuııa bulaıımış yüzünü de sıcak su dolu bir 
leğende iyice yıkamak gerekir. Kaıı ımca. bütün Japonya'ya karşı üs 

' . 

6. Çukeh Liang. Üç krallık dönen1inde (22 1-265) yaşan11ş bir devleı adamı ve straıeji 
uznıanıydı. Çin folklonıııda becerikliliJin ve akıUılıJımn seıııbolü haline gelnıişti. 
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bölgelerimizde sürdürülen yerel çalışmada bu bürokratik çalışma tar
zft1a r.ısıla11abilir ve kitle bakış açısııldaı1 yoksuı1 oldukları içiı1 kit
lelerden tecrit olınuş yoldaşlarım ız vardır. Kitlelerle sıkı bağlar ku
rabilmemiz içi11 bu çalışma tarzından bütüı1üyle kurtulmamız gerekir. 

Buı1lara ek olarak. ordu çalışmalarımızda bir çeşit savaş ağası ça
lışma tar.ltna da rastlanmaktadır. Bu da. ordusu kitlelerdeıı kopuk olaı1 
Guomiı1daı1g'a özgü bir çalışma tarzıdır. Askerlerimiz. ordu ile halk 
arasıı1daki, ordu ile hükümet ara.-;ıııdaki. ordu ile Parti arasındaki. su
baylarla erler arJSındaki ve askeri çalışmayla siyas:ıl çalışma •ıra
sıııdaki ilişkilere ve kadrolar arasıııdaki ilişkilere yön vereıı doğru il
kelere uymalı. asla savaş ağalığı lıatasıııa düşmemelidir. Subaylar. 
askerlerini sevmelidir: onlarıı1 yaşam koşullarıı1a kayıtsız kalmamalı 
ve dayak cezasıı1a başvurmamalıdır. Ordu. halkı sevmeli ve halkın çı
karlarıı1a asla zarar veııııemelidir: ordu hükümete ve Partiye saygılı ol
malı ve asla ''bağımsızlık'' iddiasıııda buluıımamalıdır. Sekiziı1ci Yol 
Ordumuz ve Yeni Dördüncü Ordumuz, halkın silalılı kuvvetleridir: • 
buıılar daima çok yararlı olmuşlardır ve kuşkusuz ülkemizdeki eı1 iyi 
ordulardır. Aııcak şurası da doğrudur ki. soıı yıl larda bir çeşit "Savaş 
ağalığı hatası ortaya çıktı. Ordudaki bazı ·yoldaşlar kibirli oldular ve 
aşkerlere. halka, hükümete ve Partiye tepeden bakan bir tutuma gir
diler. Buı1lar. yerel çalışma yapa11 yoldaşları suçluyor. ama keı1dileriııe 
toz koııdurmuyorlar: yalnız başarılanııı görüp. kusurlarıııı hiç gör
müyorl•ır: daima yaltaklanmalara kucak açıp. eleştirilere sırt çe
viriyorlar. Örııeğiıı. bu gibi durumlara Şeıısi-Gaı1su-Niııgsia Sınır Böl
gesi'ııde rastlaııalıilir. Geçeı1 yıl yapılaı1 kıdemli kadrolar koııı·eraı1sı 
ile askeri ve siyasal kadrolar toplaııtısı ve bu yılki l lkbalıar Şeı1liği7 sı
ra..,ında açılaıı "hükümeti destekleyelim ve halkı sevelim'' ve ''orduyu 
destekleyelim'' kampa11yaları sayesiııde bu eğilim esas olarak gi
derilmiştir. A11cak kalı11tılanı1a lıala rastlaıımaktadır ve buıılarıı1 da 
köküııü kazımak içiıı dalıa çok çaba lıarcamamız gerekmektedir. Bu 
tür hatalara Kuzey ve Orta Çiıı'deki üs bölgeleriııde de ra..,tlaııabilir. 
Oı·alardaki Rarti örgütleri ve ordu. bu hatalanıı köküııü kazımaya ça
lışmalıdır. 

Mahalli çalışmadaki bür<)krasi cğilimiııde de. ordu çalışmasıııdaki 

7. llkh;ıh;ır Şenlıği. Çııı ;ıy ı.ıkvinıiıı<le yılh.ı�ı<lır. 
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savaş' ağ<ılığı eğilimiı1dc de. lı<ıtaı1111 niteliği ayı11dır. ya11i kitlclcrdcıı 
kopuk olmaktır. Yoldaşlarımız111 l1üyük çoğunluğu iyi yoldaşlardır. bu 
hataları işleyeı1ler bir kez eleştirilip. l1ataları keı1dileri11c gösterildi mi. 
l1atalarıı11 düzeltebilirler. Aııcak özeleştiri yapmak zoruı1ludur ve l1a
talı eğilimlere şiddetle karşı çıkmak ve bunları ciddiyetle düzeltmek 
gerekir. Bir kimse yerel çalışmada bürokrasi eğilimini ya da ordu Ç<i
l ışması11da savaş ağalığı eğilimi11i eleştinnczse. Guomiı1dangvari ça
lışma tarzını korumak ve tertemiz yüzüı1ü kaplayan bürokra<;i ya da 
savaş ağalığı tozunu. olduğu gibi bırakmak istiyor demektir ve iyi bir 
Komünist değildir. Bu iki eğilim ortadan kaldırıldığı zaman, üretim 
kampanyası da dahil olmak üzere bütün çalışmamız düzgün bir şe
kilde gelişecektir. 

Hem köylü kitleleri arasında. hem de hükümette ve öbür ör
gütlerde. okullarda, orduda ya da fabrikalarda üretim faaliyetinde mu
azzam başarılar elde edildiği için, Sınır Bölgemiz bütünüyle değişik 
bir görünüm kazanmış bulunmakt:ıdır. Ordu ile halk arasındaki iliş
kiler de büyük ölçüde gelişmiştir. Bütün bunlar, yoldaşlanmızın daha 
güçlü bir kitle bakış açısına sahip olduklarını ve kitlelerle kaynaşmada 
büyük ilerleme kaydettikleriı1i gösteııııektedir. Ama gene de bununla 
yetinmemeli ve özeleştiri yapmaya devam etmeli ve daha da iler
lemeye çalışmalıyız. Üretimde de dal1a fazla ilerlemeye çalışmalıyız. 
Yüzümüz kolayca kirleı1meye yatkıı1 olduğu için her gü11 yıkamalıyız. 
yer toz tutmaya yatkın olduğu içi11 onu ·her gün süpüııııeliyiz. Yerel 
çalışmada bürokrasi ve ordu çalışmasıı1da savaş ağalığı eğilimlerini 
esas olarak gideııııemize rağmeı1. bu kötü eğj.Jimler tekrar ortaya çı
kabilir. Japon emperyalizmiı1in ve Çin gericiliğiı1in kuvvetleri topluca 
bizi kuşatmışlardır ve disipli11siz küçük burjuvazinin içiı1de yaşıyoruz. 
Dolayısıyla. her gün yüzümüze doğru bürokrasi ve savaş ağalığı pis
liğinin azgın rüzgarları esiyor. Bu yüzdcı1 de. kazandığımız başarılarla 
yetinmemeliyiz. Temiz olmak için 11asıl her gün yüzümüzü yıkıyor ve 
ye�leri �pürüyorsak. ay111 şekilde rehavete kapılıp kapılmadığımızı 
denetler..cli ve kusurlanmızı sürekli olarak eleştiııııeliyiz. 

Üretimdeki emek kalıramanlan ve örnek işçiler! Siz halkı11 ön
derlerisiniz, çalışmalannızda son derece başarılı oldunuz ve sizin de 
rehavete kapılmayacağınızı umarım. Kuançung, Lungtung. Sanpieı1. 
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Suiteh ve Yeı1aı1 alt-bölgeleriı1deki8 illere döndüğünüz zaman. ör
giıtlerinize. okullarııııza. ordu birliklerinize ya da fabrikalarınıza döı1-
düğüı1üz 1.amaı1. umarım ki, halka öııderlik edecek. kitleleri yönetecek. 
daha iyi çalışacak ve lıer şeyden önce kitleleri gönüllülük esa<>ına göre 
kooperatiflerde örgütleyecek. oııları daha iyi ve daha çok sayıda ör
gütlcycceksiııiz. Gelecek yılki emek kahramanları konferansından 
önce daha da büyük sonuçlar elde etmemiz için. yerlerinize döıı
düğünüzde bu çalışmayı yürüteceğinizi ve bunun propagandasını ya
pacağınızı umarım. 

8. Şensi-Kan�u- Ningsia Sınır Bölgesi bu beş alı-bölgeye aynbnışıı. 
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iNCELEMEMiZ VE ŞiMDiKi DURUM• 

12 Nisaıı 1944 

1 

Parti ın iziıı kıdemli kadroları. geçeıı kıştaıı bu yaııa. Parti ıarihiııde 
ortaya ç ıkınış iki çizgi meselesiııi iııceliyorlar. Bu.  pek çok kıdemli 
kadroııuıı siya.-;al düzeyiııi büyük ölçüde yükselıti. lııce lemeleı·imiz sı
rasıııda yoldaşlar birçok meseleyi ortaya getirdiler ve Merkez Ko
mitesi Siyasi Bürosu ha1.1 öııemli  meseleleri soıı uçlaııdırdı .  B u  so
ııuçlardaıı ba7.ıları şuıılardır. 

1 .  Tarilıi ıecrübcınizi iııcelemede ııasıl llir ıuıum takıııacağımız 
meselesi Ül.criııe. Mcrkel. Komiıcsi şu görüşlcdir: B ir yaııdaıı kad
r(llanıı Paı·ı iıniziıı ıarilıi ıccrühcsiııi dcriıı lemcsiııe kavramalaı·ı ve gcç
mişıcki lıaıaları ıckrarlamaktaıı kaçııımaları. öbür yaııdaıı da hüıüıı 
yc>ld�ışlarııı ortak davaın ız uğruııa hirlcştiıilehilmcsi içiıı ka(lf(ll anıı. 
Part i ıarilıiııdc (lrtaya çıkarı ıncsclclcr lıakkıııda bütüııüylc berrak bir 

• 

.. Çiıı Kı>ıııııııi,ı l';ırti>i ]'.!erke;: ıırg;uıı ve kıdeıııl i  kaılnıl;ın 1942'ılcn J <J44'c k;ıdar Parti 
ıarilıiyle. öı.eUilJe 193 1  lıaşıııdaıı 1934 Mıınuııa kad:ır ol:ııı döııcııı iıı l'arti l:ırilıiylc ilgili 
ı>l;ır.ık l;ırt ışnı:ılar yaııııl:ır. IJıı laı1ışnı;ıl;ır M;ırksi1.ııı·Lcııiııiı.ııı leıııcliııılc Partiııiıı iılc
ı>lı>Jık lıirliğiııiıı ,,\ğl:ııı111;1>11ı;1 lıuyiik iilı;üılc y;ırılııııı:ı o1ılu. Oı:ıık l 935'le Kvcyçı>v Ey:ı
leı iıııle Zuııyı'ıle y:ıı>ıl;ııı Merkcı Kıııııile'i Siy:ı'i IJürıı,u Crcııi�lcıılıııi� 'l'ıııılanlı>ıııJa 
19.l l  l>;ı�l;ırı ıııl;ııı 1934 ''ıııl;ırııı:ı k:ıılar izlcııcıı lı:ıl :ılı .. ,,,, .. çiıgi ılü1cl1i lıııı�. ıııerkezi 
yi>ııeıiııı ıırg:ııııııııı lıilcıiıııi ılcği�t i rilıııi�. M:ıı> Zcılung yııld:ı�ııı b.ı�k:ııılığı ıııl;ıki iiıı
ılcı l ık kıırulıııu� ''c l';ırtı �izı;i'i ılıığru Mark'i'ı-1 .cııiııi'ı r.ıyııı;ı oıurtulıııu�ıu. l\uııuııl;ı 
lıcr.ılıcr lıirı;ıık l1:ıı1 İ ka<lrıı'u geçııı i�te iı.leııeıı lı;ılalı çizgileıiıı ııiıeliği lı:ıkkııııl:ı lıeııu1. 
elr;ıllı lıir k;ıvr:ı)'l):I ul:ı�.ıııı:ııııı�lı. P;ırti k;ıılr· l;ınııın Mark,isı-Lı!ııiııi,ı iılcıılı,jik dü
zcyleriııi ıl;ılı;ı J;ı yıik,cllıııck içiıı Siy;ı'i llürıı ' 1l42 - 1 1J43'lc l';ırt i  l;ırilıi üıcriııe hirkaı; 
lartııııı;ı ıı11>l;ınlı>ı yaııl ı. Arılııııl;ııı lıüıüıı l1;ıı1iııı kıılcıııli kııılıııl;ırııı;ı 1 94.'-44'lc lıu lür 
1;1111�111;1 lııı>l:ııılıl;ın ılüzeıılcıııeleriııılc iiııılcrlik ell i .  Bu l;ırtı�ııı.ıl;ır. l 945'lc y:ıııı l;ııı J>;ır
ıiııııı Yeıliııı:i Mil l i  Kııııgre'i iı;ııı iiıı�>ıııli lıir lı;ızırlıklı ve lıu Kııııgre. Çiıı Kıııııüni,1 l'.ır
ıi, iııiıı l;ırilı iııılc e�i gıiıli lıııeıııi� hir iılcıılııjik ve 'İ)''''' hirliğiıı ,,,ğl;u1111;1>111;1 yııl il\'lı. "lıı· 
ı:clcıııcıııi z  ve Şiııı<liki ()u ıuııı", M;ııı 7.cıluııg yı,(J;ı�ııı l'u l;111ışııı:ılar (1;1kk111ıiı 1 2  Nisaıı 
1944'1e Ycııaıı'ıl;ı <lüzcıılcııcıı bır kıılcıııli kaılrıılar lılplaıılısııtıla yaptığı kııııu�111;1Jır. 
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ideolojik kavrayışa ulaşmalarıı11 sağlayabilmeli ve ayı11 zamaı1da da. 
eskiden hata işlemiş yoldaşlar l1akkında karar verirken ölçülü bir si
ya.�et bcı1imsemeliyiz. Partimizi11 tarihiı1de. Ceıı Dusiu 1 ile Li Lisan'ın 
l1atalı çizgileriı1e karşı büyük mücadeleler verildi ve bunlar kesinlikle 
zc>runluydu. AılCak bu mücadelelerde uygulaı1aı1 yöntemleriıı kusurları 
vardı. Bir kere. bu hataların nedenleri. lıaııgi koşullarda işleı1dikleri ve 
buı1ları düzeltmeııiıı ayr111tılı yolları ve araçları hakkıı1d.ı kadrolara 
tam bir ideolojik kavrayış verilmemişti. Bu yüzdeıı. beıızer ııitelikte 
lıatalar tekr..ırlaııdı. lkiııcisi. bireylerin sorumluluğuııa çok fazla ağırlık 
veri ldi. Bu yüzdeıı. ortak davamız uğruna birleştirebileceğimiz kadar 
i11saı11 birleştiremedik. Bu iki kusur bizim için uyarıcı olmalıdır. Bu 
kez. Parti ıarilıiyle ilgili meseleleri. ele alırkeıı. ıek tek bazı yoldaşların 
sorumluluğuııa değil. bu hataların işleı1diği koşullarııı tahlil iııe. ha
ıalarııı özüne ve bu11larıı1 sosyal. tarilıscl ve ideolojik köklerine ağırlık 
venneliyiz. Ve bu. ideolc>jide berraklık ve yoldaşlar arası11da birlik 
gibi ikili amacımıza ulaşmak üzere. ''gelecekıe hata yapmaktan ka
çııımak içiıı geçmiş l1aıalarda11 ders almak'' ve ''ha.'>layı kurtarmak için 
lıastalığı ıedavi etmek'' a11layışıyla yapılmalıdır. Tek ıek yoldaşlarııı 
duruınuııu ele alırkeı1. dikkatli bir tutumu11 bcnimseı1mesi. meselelerin ' 
ı,1e geçişıirilınesi. 11e de yoldaşlar.a zarar verilmesi. Partimizi11 can-• 
lılığı11111 ve gelişmesiı1i11 bir işaretidir. 

2. Bütüıı meseleleri ıal1lilci bir şekilde ele alııı: l1er şeyi iı1kar eı
meyiı1. Ör11eğiı1. Dördüı1cü Geııel Topl:111ııdaı12 Zuı1yi Topla11ıısıı1a3 

1 .  Ccıı Dusiu e'�ideıı (>ckiıı Üııiver•İlesı ııde pn>fc•ördü ve Yeııi Geıı' lif.:_'in b.:ı�
y;17;1rl;ınnan hın <'lar;ık üıı yapı ı .  Çiıı K<llltüııisl Partisi'ııin kunıculanndan biriydi. 4 
Mayı' l larckel i sır.ı,ıııdaki İl ib:ın ve l':ırtiııin ilk yıllanndaki ıccriibcsizliğiııden ya
r:ırl;ıııar:ık Parti Geııel Sekreıeri oldu. 1924-27 Dcvrinıiniıı son diiııL-ıııiııde Parti için
de Ccıı Du•iu'un lcııı,il elliği ':ığcı dü�üııcc, bir ıcsliıııiyeı ı;izgi'i hıılinc geldi. Mao 
Zcduııg yııl<l:ı}. ıe,liıııiyeıı;ileriıı '' d<iııcıııde, << l'art iııin k<iylü kiı leleriııe. şehir küçük 
burjuvııı.i,ine ve 011:1 !Jurjuv;11.iye <iııdcrlik clıııcsiııdeıı g<\nüllü <ıl;ır.ık vaz· 
geı;ıikleriııini. özellikle Pıı11iııin silalılı kuvvcılere öndeı;l ik elnıe,iııdeıı göııüUü <'larak 
v:ızgeçliklcriııi. bi\ylclıkle Jevriıııiıı ycııilgiyc uğraıııasıııa sebep olı.luklarıııı>• bı:
l i 111ııi�tir. (qŞiıııJiki l)u1111ıı ve Giircvlcriıııiz••. Mao Zcı.luııg. Scçıııc J:scrler. cilt IV l 
1 927 ycnilgisiııdcıı soııra. Ccıı Dusiu ve l'i r  avuç Jiğer tesliıııiycıçi. Jevriıııin ge
lcccğiııe <ılaıı iıı:ıııçl :ırıııı yiıinliler ve l;ısfiyeci oldular. Gerici 'l'r<lÇkisl· ıavn be· 
ııiııı,e<liler ve ·rr<'<;ki>tlcrle l'Cralıcr küçük bir i>arti Jüşnıanı gnıı> ıııeydaıııı gcıirJilcr. 
I�u sebeple. Ceıı Dusiu K;ısıııı l 929"dıı Partidcıı alı IJı. 19.t2"Je ölılü. 

2. Çiıı Kt.,.ııüni,ı l';ı11 i,j  Allıııcı Merkez Ktıııı ilc>İııin Di\rJüncü Geııel ı·oı,lanıı,ı Ocak 
1 9.1 1 'de y•ıpıldı . 

. 1.  Zunyi "l'oplaııtı,ı. Çiıı Kıııııüııi,ı l'•ıı1İ>İ Merkez Koıııilcsiııin çağrı'' ü1.eriııc. Ocak 
1 9.15'tc Kvc}Ç<'V E}·•ılcliııJcki 7,uıı)·i 'de y;ıpıl;uı Siya,j llüronuıı Gcııişlcıilıııi� ı·,,p· 
l:ıııı ısıydı. 
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kadar geçeıı döııemde ınerkezi öııderliğin çizgisiyle ilgil i mesele i�i 
açıdaıı tahlil edilmelidir. Bir yaı1daı1. merkezi yöııetim oı·ganı11ıı1 o dö
ııcmde beı1imsediği siyasal taktiklerin. askeri taktikleriı1 ve kadro si
yaseti11iı1 esas itibariyle yaı1lış olduğu: öte yandan Çaıı Kayşek'e karşı 
çıkmak. Toprak Devrimi'11i sürdürmek ve Kızıl Ordu'nuıı mücadelesi 
gihi temel meselelerde I1ata yapaı1 yoldaşlarla bizim araın ızda h içbir 
aı1Iaşmazlı.k olmadığı belirtilmelidir. Hatta meseleni11 taktik ya11ının 
da tahlil edilmesi gerekir. Örı1eğin. toprak meselesiı1dc 011ları11 l1aıası 
toprak ağalarına l1iç toprak ayınnamak ve zeı1gin köylü lere verimsiz 
toprak ayıııııak gibi aşırı sol bir siyaset izlemeleriydi . Ancak hu yol
daşlar. topraksız ya da az topraklı köylülere dağıtılmak üzere. toprak 
ağalan111n topraklarıı1a el koı1ması meselesinde bizimle ayı1ı gö
rüşteydiler. Lenin. somut durumun somut tahlili ''Marksizmde en 
temel şeydir. Marksizmin yaşayan ruhudur'' demişti.4 Tahlilci hir yak
laşımdan yoksuı1 hirçok yoldaşımız kaı ıııaşık sorunların deriniı1e iı1e
rek. onları tekrar tekrar tahlil etmeye ve incelemeye yanaşmıyor. Ya 
kesin olarak olumlu. ya da kesin olarak olumsuz basit sonuçlar çı
karmaktan hoşlanıyor. Gazetelerimizin tahlilci makalelerdeı1 yoksuı1 
olması ve tal1lil alışkanlığı11ın Partide henüz bütünüyle yerleşmemiş 
bulu11ması. bu gibi zaafları11 varlığını gösteııııektedir. Bundan böyle 
bu durumu düzeltmeliyiz. 

3. Partinin Altı11cı Milli Kongresi belgelerinin tartışılması üzerine. 
Altı11cı Milli Koı1gre. şimdiki devrimin burjuva demokraıik karakterde 
olduğuı1u saptadığı . o zamanki durumu iki devrimci yükseliş ara
sındaki bir ara olarak tanımladığı. oportü11izmi ve darbeciliği mal1kum 
ettiği ve 011 Maddelik Programı5 ilan ettiği içiı1. Kongre'ni11 çiz�isinin 
temcide doğru olduğu belirtilmelidir. Bütün buı1Iar doğruydu. Ama 

4. Bkz. V. l .  Lenin. «Konıüniznı>• Burada Lenin. Macar Konıüıiisı Bela Kuıı'u eleş
tirirken. «Marksizıııin eıı tenıcl şeyinden. Marksimıin yaşayan ruhundaıı. somut şaıt
lann scııııut tahlilinden vazgeçiyor>• tlenıişti. (Toplu Eserler. Rus bas. Moskova 1 950. 
xxxı. s. 143 ı 

S. Çin Ronıünist Paıti,i'nin Tcıııınuz 1 928'de yapılan Altıncı Mili Ktlngresi aşağıdaki 
Oıı Maddelik Prograıııı kabul eıt i :  (1 ) enıperyalisı tahııkkünıü yıkın: (2) Yabancı ka
pitalı•t işletnıelere ve bankalara el koyun: (3) Çin'i birleşt irin ve milliyetlerin kendi 
kaderlerini ıayiıı hakkını tanıyın: (4) Guonıindang'ın savaş ııl:!ası hükümeliııi devirin: 
(5) lşı;i. köylü ve asker �uralan hükünıetini kurun: (6) sekiz saatlik işgününü ger
çekleşıirin ücreılcri aıtınıı. i�sizlik yanlınıını ve sosyal sigtlıtayı kuruıı: (7) Bütün 
toprak ağal:ınnın topRıklanna el koyun ve ıopraklan köylülere Ja!ııtın; (8) Askerlerin 
yaşam <lüzelıin. eskı askerlere İoprak verin ve iş hulun: (9) Bütün ağır vergileri ve çe
şitli harçtan iplal edin. bir düzenli müterakki vergi sistemi kurun; (10) Dünya pro
letaryasıyla birleşin. Sovyetler Birli�i'yle bi rleşin. 
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Koı1gre11iıı de kusurları vardı. Ömeğiıı. zaafları ve hataları arasında. 
Çiı1 devrimiııiıı çok uzuı1 süreli niteliğiııe ve devrimde köylük böl
gelerdeki üs bölgeleri11i11 büyük önemiııe işaret edemedi. Bunuııla be
raber. Altı11cı Milli Koııgre Partimizin tarihiııde ilerici bir rol oy11adı. 

4. 193 1 yılında Şaııghay'da kurulaıı geçici merkezi öııderliğiıı ve daha 
soııra bu öııderliğiıı düzeıılcdiği Beşiı1ci Geııel Toplantının6 meşru olup 
olmadığı meselesi üzeri11e. Merke1. Komitesi lıer ikisini11 de meşru ol
duğu görü�ü11dedir. Aı1cak seçimler içiı1 izleı1eı1 yolun yetersiz olduğu ve 
bu durumuıı taril1i bir ders olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmelidir. 

5 .  Parti ıarihiı1de hizipler meselesi üzeriı1e. Zuııyi toplantısından bu 
ya11a meydaı1a geleıı bir dizi değişikliği11 soııucu olarak geçmişte Par
timiz tarihinde var olaı1 ve zararlı bir rol oyı1amış olan hiziplerin artık 
var olmadığı belirtilmelidir". Part i içindeki iki çizgi üzerine şimdiki in
celememizde, bu hiziplerin bir zamaı1Iar var olduklarına ve zararlı bir 
rol oy11amış olduklarına işaret etmek kesinlikle zorunludur. Bununla 
beraber, buı1ca Pani içi mücadelenin -Ocak 1935 Zunyi Toplantısı. 
Ekim 1938 Altı11cı Merkez Komitesi Altıncı Genel Toplantısı, Eylül 
194 1  Siyasi Büro Ge11işletilmiş Toplantısı7, 1942'de Parti çapındaki 
düzeltme hareketi ve Parti içinde iki çizgi arasındaki geçmiş mü
cadelelerin incelenmesi içiıı 1943 kışında başlatılan kampanya- ge
tirdiği bütü11 değişikliklerdeıı soııra ayııı hatalı siyasal programlara ve 
örgütsel biçimlere sahip olaı1 l1iziplerin hfila Parti içinde var olduğunu 
düşünmek yanlıştır. 'Eski lıizipler art ık yoktur. Geriye sadece dogmatik 
ve dar deneyci ideolojiııi11 kalıntıları kalmıştır. Düzeltme hareketimizi 
sürdürerek ve yoğuııl:ıştırarak bunların üstesindcıı gelebiliriz. Ancak • 
hfila Partimizde ciddi bir ölçüde ve aşağı yukarı her yerde var olan 
şey. kör bir şekilde "sadece kendi bulunduğu dağın tepesiı1i göııııe'' 
anlayışıdır. 8 Örneğin. değişik birimlerdeki yoldaşlar arasında kar-

6. Çin Kon1ünist Partisi Alı111cı Merkez Kon1iıesinin Beşinci Genel Toplantısı Öcak 
1 Q�.1'te yapıldı. 

7. Siyasi Büronun Eylül 194 1 'de yaptıf.ı bu.toplantıda. Parti tarihindeki özellikle lkinci 
Devrin1ci İç Savaşı döneniindeki siyasi çizgi meselesi gözden geçirildi. 

8. «Sadece kendi bulunduğu dağın tepesini güııııe•• anlayışı. bir klik kuııııa eğilimiydi 
ve esas olarak uzun süreli gerilla savaşı koşullanııda ortaya çıktı. Bu savaş sırasında 
köylük bölgelerdeki devrin1ci üsler daf.ınıktı ve bunların birbirleriyle irtibatı yokt.u: Su üslerin büyük kısmı başlangıçta daf.lık bölgelerde kurulmuıtu. Üslerden her bın 
kendini dağdaki tek bir nıüstahkem nıevki gibi. başlı başına bir birim olarak gôııııe 
eğilimindeydi. lştc bu hatalı eğilin1. sadece kendi bulunduğu dağın tepesini göııııe an
layışı olarak adlandınldı. 
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�ılıklı aı1layış. karşılıklı saygı ve birlik eksikliği vardır ve bu ınücadele 
gcçmişleriı1deki ı·arklılıklardaı1. çalışma yapılaı1 bölgelerdeki ı·ark
lılıklardaı1 (ön1eğin. bir üs bölgesiyle başka bir üs bölgesi. Japoı1 işgali 
altıı1daki bölgelerle Guomi11daı1g bölgeleri ve devrimc i üs lıölgeleri 
arasıı1daki farklılı.klarda11) ve çalışma kesimlerindeki farklılı.klardaı1 
(mesela. bir ordu birimiyle başka bir ordu birimi. bir çalışma türüyle 
başka bir çalışma türü arasıııdaki farklılı.klardaı1) doğmaktadır. Bu 
durum oldukça sıradaı1 bir şey gibi gt>rünse de. Partiı1i11 birliği ve mü
cadele yeteııeğiniıı gelişmesiı1i ciddi bir şekilde kösteklemektedir. Sa
dece keı1di bulunduğu dağııı tepcsi'ııi gönne anlayışının. sosyal ve ta
rihsel kökleri. Çiıı küçük burjuvazisinin özellikle ge11iş olmasındaı1 ve 
l1izim köylük bölgelerdeki üs llÖlgelerimizin uzun süre düşmaı1 ta
raı·111dan birbirleriı1deıı tecrit edilmesiı1den kayı1akla111yor. Bu a11-
layışı11 öznel ııedeni ise. Parti içi eğitimin yetersiz olmasıdır. Önü
müzdeki öneml i görev. bütüıı Partide birl !ği sağlamak içiıı bu 
ııedeı1lere işaret etmek. yoldaşlarımızı körlükten kurtulmaya ve siyasal 
uyanı.klı.klarının düzeyleri11i yükseltmeye ikna etmek. yoldaştan bir
biriı1den ayıran ideolojik cı1gelleri yıkmak ve karşılıklı aı1layış ve say
gıyı teşvik eıınektir. Bütüıı Parti11iıı bu meselelerde berrak bir kav
rayışa sahip olması. Part i içiııde şu sırada yürüttüğümüz i11celeme 
çalışmrisın111 başarıya ulaşmas111ı sağlamakla kalmayacak. Çi11 dev
rim iııin zaferi ı1i güveı1ce altıı1a alacaktır. 

il  

Şimdiki duruınuı1 iki özelliği şudur: Biri11cisi. aı11i-l"aşisı ccpl1e 
dalıa da güçleııirkeıı. ı·ıışist ccplıc çciküyor: ikiııcisi. aııti-ı·aşisı ccplıe 
içiııde l1alk güçleri d:ılıa da güçleııirkeı1. lıalk düşınaı1ı güçler çöküyor. 
Biri ııc i öt.ellik. <>ldukça açıktıı· ve kolayca görülelıilir. Hitler çok gcç
mede11 yeııilecekı ir: Jap<>ıı sald ıı·gaıı ları da ye11ilgiyc d<>ğru iler
lemektedir. lkiııci tiı.cllik bu kadar açık değildir ve öyle kolayca gt>

rüleınez. Aııcak. bu t>1.el l ik de Avrupa'da. l11gil tere ile Birleşik 
Aıncrika'da ve Çiıı 'de lıer gcçcıı güıı dalıa lıcl irgiıı bir l1ale geliy<ır. 

Çiıı'de lı;ılk güçleriııiıı gelişmekte olduğuııu açı.kl:ıyabilmek iç iıı çi-
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zcceğimiz tahloı1u11 ortasına Partimizi koymak gerekir. 
Partimizi11 Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı sırasındaki gelişmesi 

üç aşamaya aynlabilir. Birinci aşama 1937'de11 1940'a kadardı. Bu aşn
ma11111 ilk iki yılı olaı1 1937 ve 1938'de Japoı1 militaristleri Gu
omiı1da11g'ı ciddiye aldılar ama Komünist Partisiı1i küçümsediler. Do
layısıyla aııa kuvvetleri11i Guomindang cephesine yönelttiler ve 
Guomiı1daı1g'a karşı siyasctlcriı1dc askeri saldırı esas. teslimiyeti sağ
lamak içi11 yapılan siyasal yaltaklanmalar taliydi. Komünistleri11 ön
derliğiı1deki Japonya'ya karşı üs bölgelerini ciddiye almadılar: buı1-
lanı1 gerilla ı·aaliyeti sürdürcı1 bir avuç Komünisııe11 başka bir şey 
olmadığ1111 saı1dılar. Aı1cak. Ekim 1938'de Vuhan'ı işgal ettikteı1 ı;o11rJ. 
Japo11 emperyalist leri siyasctleri11i değiştiı111eye. Komüı1ist Partisi'11i 
ciddiye almaya. Guomindang'ı küçümsemeye başladılar. Gu
omiı1dang'a karşı uyguladıkları siyasette teslimiyeti sağlamak için ya
pılaı1 siyasal yaltaklaı1malar esas. a.-.keri saldırı tali hale geldi. Aynı 
zamaı1da ana kuvvetlerini Komüı1istlerin hakkından gelmek için yavaş 
yavaş kaydırdılar. Çünkü Japon emperyalistleri artık Guomiı1g'dan 
değil. Komüı1ist Partisi'ndeı1 korkmak gerektiğini fark etmişlerdi. l 937 
ve 1938'de Guomindaı1g, Direı1me Savaşı'nda nisbeten daha fazla gay

ret gösterdi. Partimizle ilişkileri 11isbCte11 iyiydi. Japo11ya'ya karşı halk 
hareketiı1c birçok kısıtlama koymasıı1a rağmen daha çok serbesti ta-

11ıyordu. Aı1cak Vul1aı1'ıı1 düşmesiı1den sOı1ra savaştaki yenilgileri ve • 
Komüı1ist Partisi'ne karşı giderek artan düşmanlığı yüzünden. Gu-
omiı1daı1g gittikçe daha çok gericileşti: Komüı1istlere karşı daha aktif. 
Japoı1ya'ya karşı savaşta daha pasif bir hale geldi. 1937'cle iç savaş dö
ııemiııdeki yenilgilerin bir sonucu olarak. Komü11ist Partisi'11i11 sadece 
40 bin dolnyı11da örgütlü üyesi ve 30 bin kişilik bir ordusu kalmıştı. 
Dolayısıyla. JaP<>ıı militaristleri tarafıı1dan küçümsenmişti. Aııcak 
1 940'a geliııdiğiııde Pan iı1i11 üye sayısı 800 biııe. ordunun mevcudu 
500 biııe ulaşmıştı ve sadece bi1..e tahıl vergisi ödeyeıılerle gerek bize 
gerekse JaP<111lara ve kuldalanııa tahıl vergisi ödeyenler de dahil9 üs 
bölgcleriıı<Je yaşayaı1 ııüfus yaklaşık 100 m ilyona vannıştı. Bu birk:IÇ 

9. O, blilgeterinin nistıeten i�tikrarlı kısımlannda, halk düzenli tahıl veqıisini sadece 
Jııpon alyehtarı den1cılcraıik hükün1etc öderdi. Ancak düımanın sürekli saldınlanna 
heder olaı1 . ü� bölgelerinin dıı kısımlannda ve gerilla bölgelerinde. halk sık sık di11-
n1anın kukla hükünıcıinc de başla bir tahıl vergisi ödemeye zorlanırdı. 
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yıl içiı1de Partimiz öylesiı1c geı1iş llir savaş alaı1ı (yaı1i Kurtarılınış 
Bölgeler) açmıştı ki. e11 azıııdaı1 beş buçuk yıl. Japoı1 istilacılan11ı11 
aııa kuvvetleriyle Guomiı1daı1g cephesi11e karşı herhaı1gi bir stratejik 
taarruzuı1u önleyehildik. bu kuvvetleri üzerimize çekebildik. Gu
omiı1daı1g'ı keı1di savaş alaı11 11da içine düştüğü buhraı1daı1 çekip çı
karabildik ve uzuı1 süreli direı1me savaşıııı sürdürebildik. Am:.ı llu 
aşama süresiııcc hazı Partili yoldaşlarımız bir hata işlediler: Oı1lar. 
Japoı1 eınpcryalizmi11i küçümsediler (dolayısıyla savaşıı1 uzu11 süreli 
ve ama11sız ııiteliğiııi göreınediler. büyük kuvvetlerle yapılaıı lıareketli 
savaşıı1 esas al111ması gerektiğini ileri sürdüler ve gerilla sava�ıııı kü
çümsediler). Guomiııdang'a güve11diler ve akıllı bir şelOlde llağımsız 
biı· siyaset sürdürmeyi başaramadılar (dolayısıyla Guomiııdaııg'a karşı 
teslimiyetçilikleri ve düşmaıı hatları gerisiııde Japonya'ya karşı de
mokratik üs bölgeleri kuııııak için kitleleri cesaretle ve serbestçe ayak
laııdu ı_ııa ve Partimizin öı1derliğiı1deki silahlı kuvvetleri büyük ölçüde 
genişletme siyasetiı1i uygulamada yalpalamaları buııdaıı kayııaklaı1dı). 
Bu arada Partimiz. sallarıııa l1eı1üz tecrübesiz çok sayıda yeııi üye al
mıştı: düşma11ııı cephe gerisiı1deki üs bölgeleri yeııi kurulmuştu ve 
lıenüz sa!\lamlaştırılmamıştı. Bu aşamada. genel durum elverişli bir 
şekilde geliştiği ve Partimizle silalıl ı  kuvvetlerimiz büyüdüğü içiıı 
Parti içi11de bir çeşit keııdi11i beğeı1mişlik ortaya çıktı. Birçok üyeı1iıı 
başarıdaıı başı döııdü. Buııu11la beraber. bu aşama sürcsiııce Parti içi11-
deki sağ sapmanın üstesiııden geldik ve bağımsız bir siyaset izledik. 
Sadece Japoıı empery:.ılizmiı1e ağır darbe indiıı11ekle. üs bölgeleri kur
makla ve Sekiziııci Yol Ordusu ile Y cııi Dördüı1ciı Ordu'yu ge
ııişletmekle kalmadık: ayııı zamaııda G uomiııda11g'ıı1 ilk geııiş çaplı 
aııti-komüı1ist saldırısıııı da püskürttük. 

1941 ve 1942 yılları ikiııci aşamayı meydaııa getirdi. Japoıı em
peryalistleri Vulıaıı'ııı düşmesiı1deıı soııra lı1giltere ve Birleşik Ame
rika'ya karşı savaşa lıazırlaıımak ve savaşı başlatmak içiıı yöııeldikleri 
siyaseti yaııi Guoıniııdaı1g de�il de. Komüııist Partisi üzerinde yo
ğuı1 laşma siyaseti11i daha faal bir şekilde sürdürdüler. Saldınları11ı Par
timiz üzerinde yoğuıılaştırarak aıın kuvvetleriniıı dalıa da büyük bir 
kısmı111 Komüııistlerin öııderliğiı1deki üs bölgeleri çcvrcsiı1de yo
ğuıılaştırdılar. birbiri ardıııdaı1 "temizlik" harekatları düzcıılediler. 
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amansız. "lıer şeyi yak, l1erkesi öldür, lıer şeyi yağmala'' siyasetini uy-• 
guladılar. Buııun soııucu. 194 1 - 1942 yıllarında Partimiz son derece zor 
bir durumda kaldı. Bu aşamada üs bölgeleriııin yüzölçümü daraldı. 
nüfus 50 milyoı1uı1 altına düştü. Sekizinci Yol Ordusu'nun mevcudu 
300 bine iııdi. çok sayıda kadro kaybedildi. maliyemiz ve ekonomimiz 
ağır kayıplara uğradı. Bu arada elleri serbest kalaı1 Guomindaııg. biıı
bir yolla Partimize karşı harekete geçti.  ikinci büyük çapta anti
komüııist saldırıya girişti ve Japoıı emperyalistleriyle işbirliği yaparak 
bize saldırdı. Ne var ki. bu güç durum biz Komünistleri11 eğitilmesiııe 
yaradı ve birçok şey öğrendik. Düşmanın "temizlik" harekatlarına, top
raklarımızı ''kemirme" siyaset ine. ''kamu güvenliğiııi sıkılaştırıııa'' 
kampaııya'iına to. ''her şeyi yak, herkesi öldür. her şeyi yağmala'' ve 
başkaları111 verdikleri sözden zorla vazgeçil ıııe siyasetine karşı nasıl 
mücadele edeceğimizi öğrendik. Birleşik ceplıeni11 iktidar or
ganlarında "üç üçte bir sistemi''ni ııasıl uygulayacağımızı: toprak si
yasetini ııasıl uygulayacağımızı: inceleme. Parti ilişkileri ve yazım 
tarzlarımızı düzeltme lıareketimizi: daha iyi birlikler ve daha basit yö
netim siyasetiııi. birleşik önderlik siya�etini. hükümeti destekleme ve 
halkı sevme hareketini ve üretimin geliştirilmesini ııasıl yü
rüteceğimizi öğreııdik ya da öğreıımeye başladık. Ve birinci aşama dö
ııeminde birçok kimsede belireıı kendini beğenmişlik de dahil olmak 
üzere. birçok zaafımızı Y.endik. lkiııci aşamadaki kayıplarımızın çok 
ağır olmasıııa rağme11 ayakta kalmayı başardık. Bir yandan Japon is
tilacılanııı11 saldırısıııı. öte yaııdaıı Quomiııdang'ın ikinci anti
komüııist saldırısını püskürttük. Guomiııdaııg'ın Komünist Partisi'ııc 
saldırıları ve keııdimizi savunmak içiıı verdiğimiz mücadeleler. Partide 
bir çeşit aşın sol sapmaııııı ortaya çıkmasıııa ııeden oldu. Bunun bir ör
ııeği. Guomiııdaııg-Komüııist işbirliğiııiıı kısa bir süre sonra bo
zulacağı iııancıydı. Bu iııaııç. toprak ağalanııa karşı aşırı saldırılara gi
rişilmcsiııe ve Paı·ti dışındaki taıııı�mış kişilerle birliğin göz ardı 
edilmcsiııe yol açtı. Aııcak bu sapmaııın da üstesiııdcn geldik. Gu
omindaııg'111 ııedeıı olduğu bu sürtüşmeyi gideııııek için verdiğimiz 

10. Mart J 94 t 'dc Kuzey Çin'Jc Japtlll i•lilacılan ve Çinli hainler bir «kantu güvenli#iııi 
•ıkılaştın11a kanıpaııyası>• ilan eltiler. Bu kanıpanya çerçeve�inde evlere baskınlar ya
pıyor. koııışudan sonınılu olnıa sislenıini kuruyor. ev ev kontroller ya�yor ve kukla 
llirlikler kuruyorlardı. Bütün bunların anıacı Japonya'ya karşı kuvveılen bastınnaktı. 
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mücadele sırJsında ''l1aklı bir zemiı1 üzeri11de. keı1di lehimize ve il1-
1iyaıla'' mücadele eımek ilkesiniı1 doğruluğu11u kaı111ladık ve hirleşik 
cephe çalışması11da ''birlik. mücadele. mücadele yoluyla birlik''iı1 zo
runlu olduğuna iş:ıreı ettik. Dolayısıyla. ülke11i11 dört bir ya11111da c>l
duğu gibi üs hölgeleriı1de de. Japoı1ya'ya Karşı Milli Birleşik Ccpl1e'yi 
koruduk. 

Üçüı1cü :ış:ım:ı. l 943'1cı1 gliı1ümüze kadar uzanır. Çeşitli si
yasetlerimiz gitt ikçe dalıa etkili hale geldi. Öz.ellikle. düzeltme ha
reketi ve üretimiıı gelişmesi esaslı soııuçlar verdi: hu sayede Partimiz 
ideolc>jik ve maddi bakıındaı1 ye11 ilmcz bir lıale geldi. Üstelik gcçeıı 
yıl. kadrolan11 geçmişleriııi iııceleme siyasetimizi ve gizli ajaıılarla 
mücadele etme siyaseıimizi 11asıl sürdüreceğimizi öğre11dik ya da öğ
renmeye başladık. işte hu koşullarda. üs bölgelerimiz tekrar genişledi. 
talııl vergisini sadece bize ödeyeıılcr ve l1em bize lıem de Japoı1lara ve 
kuklalanııa ödeyeııler de dahil. ııüfus 80 milyoııuıı üzeriııe çıktı. Or
dumuzuı1 mevcudu 470 hiııe. l1:ılk milislerimiziıı mevcudu 2.270.000'e 
ulaştı; Parti üyelerimizi11 sayısı 900 biı1i geçli. 

Japoıı militaristleri 1 943 yılında Çiıı'e karşı uyguladıkları siyasette 
hiçbir önemli değişiklik yapmadılar ve esas saldırılarını Komünist 
Partjsi'ııe yöııeltmeye devam ettiler. 1 94 1  'den bugüııe kadar üç yılı 
aşkıı1 bir süredir. Çiıı'deki Japoıı birlikleriııin yüzde 60'111daı1 fazlası. 
Partimiz önderliğiı1deki Japo11ya'.ya karşı üs bölgelerine :ımaıısızca sal
dınyc>rlar. Bu yıllar hoyuııca düşmaıı hatlarıı1111 gerisiııde kalaı1 yüz 
binlerce Guomiıldal1g askeri. ·Japoıı cmperyalizmiı1i11 darbcleri11c karşı 
koyamadı: yarısı teslim oldu. yarısı temizleı1di. sadece küçük bir bö
lümü ayakta kalabildi ve geri çekildi. Teslim olaı1 Guomiııdang as
kerleri. geri döı1düler ve Partimi7.e saldırdı lar. Bu yüzden Partimiz 
kukla askerleri11 yüzde 90'ı11daı1 ı·azlasına karşı koymak zoruı1da k.1ldı. 
Guomiııdaııg ise. sadece Japo11 kuvvctleri11i11 yüzde 40'111dan azıyla ve 
kukla asker\cri11 yüzde lO'uı1dan azıyla çarpışmak wru11daydı. Ekim 
1938'de Vul1a11'111 düşmesiı1dcı1 bu yaııa geçeıı tam beş buçuk yıl bo
yu11ca. Japoıı militaristleri esas dikkatleriııi Partimiz öııdcrliğiııdcki Ja
poııya'ya karşı üs bölgeleriılde yoğunlaştınrlarkeı1. Guoınindang cep
hesine karşı tek bir stratejik ıaarru1.a girişmediler. Sadece ııisbeteıı 
büyük birkaç harekat düzeıılediler (Çekyang-Ciaı1gsi. Çangşa. Batı 
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Hupeh. Güney Heı1aı1 ve Çaııgteh'de): bı,nlar bile sadece birer akındı. 
Bu durumda. Guomiı1daı1g ''dağlara çekilme" ve ''başkalarının çar
pışmasıııı seyretmek" siyasetini izlemiş: düşman ilerlediği zaman dar
beleri savuştuııııakla yetinmiş, düşman geri çekilirken kollarını ka
vuşturup seyretm iştir. 1943'te Guomindaııg iç siyasetinde daha da 

' 

gericileşti ve üçüııcü geııiş çapta anti-komünist saldırıyı düzenledi; 
bunu da geri püskürttük: 

l 943'1eı1 bu yılın ilkbaharına kadar geçen dönemde. Japon sal
dırgaıılan Pasifik savaş bölgesinde sürekli olarak geriliyor; Birleşik 
Amerika karşı-ıaarruzuııu şiddetlendiriyor ve şimdi Batıda Hitler. Sov
yeı Kızıl Ordusu'nuıı ağır darbeleri altında sendeliyor. Çöküşlerini ön
leme çab�ı içindeki Japon emperyalistleri, Peyping-Hankov De-• 
miryolu ile Hankov-Kanıoıı Demiryolunun ulaşıma açılması için baskı 
yapma fikrine dört elle sarıldılar. Ve Guomindang'ı Çqngkiııg'de tes
lim olmaya kandll'ıııa siyasetlerinde henüz başarı kazanamadıklarından 
Guomindang'a bir darbe daha indiııııeyi zorunlu gördüler. Bu nedenle, 
bu yıl Guomindang cephesinde büyük çaplı bir taaıı uz planlıyorlar. 
Henan seferi 1 1  bir ayı aşkıı1 bir süredir devam ediyor. Oradaki düşman 
kuvvetleri birkaç tümenden ibaret. Buna rağmen. yüz biıılerce Gu
omindang askeri hiç savaşmadan çökmüş durumda: sadece farklı or
duların askerlerindeıı kurulu bazı birlikler biraz savaşmayı be
cerebildiler. Tang Eııpo'nun komutası altındaki birliklerde tam bir 
kargaşa hakim. Subaylar erlerden, askerler halktan kopmuş durumda 
Taııg Enpo toplam kuvvetlerinin üçte ikisi11i. yitiııııiş durumda. Aynı 
şekilde. Hu Zuı1g11aı1'ın Henan'a gönderdiği tümenler de düşmanla gi
riştikleri ilk çarpışmada çöktüler. Bu. bütünüyle. Guomindang'ın bir
kaç yıldır gözü döı1müşçesine izlediği gerici siyasetlerin bir so
ııucudur. Vul1aı1'111 düşmesinden bu yana geçen beş buçuk yıl içinde. 
Japoıılann ve kuklalarıı1111 aııa kuvvetlerine karşı direıtmenin esas yü
küııü. Komü11isı Partisi ö11derliğindeki Kurtarılmış Bölgelerdeki savaş 
alaı11 üstlendi. Gelecekle bazı değişikl�er olsa bile. buı1lar geçici ola
caktır. Çünkü Japa11ya'ya karşı pasif direı1me ve Komünistlere karşı 

1 1 . Mart 194-ı'te Japon istilacılan Honan Eyaletinde 50-60 bin kişilik bir kuvvete birse
fere girişliler. Çiang Ting-ven. Tang Enypo ve Hu Zung-nan'ın konıutasındaki 400 
llin Guoıııind.'lng askeri. Japon islilacılannın münJe eridi gilil. Çengçov ve Lyang da 
dahil. 38 il art anla düşmanın eline geçti. Tang En -po 200 bin asker kaybetti. 
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aktif mücadele şekliııdeki gerici siyaseti sonucuııda bütüııüyle· yoz
laşan Guomiııdaııg'ıLı ciddi ı·elaketlere mariız kalması kaçıııılmazdır. 
Bu durum söz koııusu olduğu zaman. Partimiziıı düşmaııla ve kuk
lalarıyla savaşma görevi daha da ağırlaşacaktır. Guomiııdaııg'ın beş 
buçuk yıl kollarıııı kavuşturup seyirci kalmakla elde ettiği şey. sa
vaşma yeteııcğiııi kaybetmesi olmuştur. Komünist Partisi'niıı beş 
buçuk yıl savaşınak ve l)ütüıı gücüyle mücadele etmekle kazaııdığı şey • 
ise. savaşma yeteneğiııiıı güçlenmesi olmuştur. Çin'iıı kaderiııi be-
lirleyecek olaıı budur. 

-Yoldaşlarııı bizzaı keııdileriııiıı de görebileceği gibi . Temmuz 
1937'deıı bu yaııa geçeıı yedi yıl içinde Partimizin önderliğiııdcki de
mokratik lıalk güçleri üç aşamadan geçti: Yükselme. gerileme ve yeııi 
bir yükselme. Japoıı istilacılarının azgın saldırılarını geri püskürttük . • 
yaygııı devrimci üs bölgeleri kurduk. Partiyi ve orduyu büyük ölçüde 
genişlettik, Guomindaııg'ııı üç büyük çaplı anti-komünist saldırısıııı 
geri püskürttük ve Parti içiııdeki hatalı sağ ve ''sol'' ideolojileriıı üs
tesiııdeıı geldik ve bütüıı Part i soıı derece değerli tecrübeler kazaııdı . 
Son yedi yıldaki çalışmamızııı özeti budur. 

Şimdiki görevimiz. keııdimizi daha da büyük bir sorumluluğa ha
zırlamaktır. Koşullar ııe olursa olsun. Japon istilacılarını  Çiıı'deıı sürüp 
atmaya hazırlaıımalıyız. Part im izi ıı bu sorumluluğu omuzlayabilmesi 
için, Partimizi. ordumuzu ve üs bölgelerimizi dalıa da geııişle.tmel i ve 
sağlamlaştıııııalı. büyük şelıirlerde ve ana ulaşım lıatlan boyuııca ya
pılan çalışmaya dikkat etmeli ve şelıirlcrdeki çalışmayı üs böl
geleriııdeki çalışınayla eşit derecede öııemli bir duruma getinneliyiz. 

Üs bölgcleri ııdeki çalışmalarımıza geliııce, biriııci aşama boyuııca 
bu bt)lgeler l1üyük ölçüde geııişlet ilmiş ı·akat sağlamlaştırılmamıştı. 
Bu yüzdeıı ikiııci aşamada. üs bölgeleri düşmaııııı ağır darbcleriııe 
maruz kalır k;ılmaı. küçüldüler. lkiııci ;ışamada. Paı1iınizi11 öıı
derliğiııdcki bütüıı Japc:ıııya'ya karşı üs bölgeleri zoruıılu bir çe
likleşme sürcciııdeıı geç ıiler ve. biriııci �ı .;amaya göre büyük ölçüde ge
liştileı·. Kadrotaı· ve Parti üyeleri. idc-ılojik ve siy•ıs;ıl dü1.cylcriı1i 
öııemli tilçüde yükselttiler ve dalıa öııce bilmedikleıi pek ç<>k şey öğ
reııdiler. Aııcak düşüııceyi berraklaştırma ve siyaseti iııcelcme 1.a
ın;ııı l;ı olur ve Iıala öğreııeceğiıniz çok şey var. Partimiz lıcııüz yeteri 
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kadar güçlü, yeteri kadar birleşmiş ve sağlam değildir. Bu yüzden de 
l1eı1üz şimdikiııden daha büyük bir sorumluluk üstlenemez. Şu andan 
itibaren mesele, Partimizi, ordumuzu ve Us bölgelerimizi Direnme Sa
vaşı'nı sürdürürken daha da genişlet�ek ve sağlaml,aştuıııaktır. Ge
leceğin muazzam çalışma.<>ı �çin ideolojik ve maddi hazırlığımızın ilk 
zoruı1lu maddesi budur. Bu hazırlığı. yapmadan, Japon istilacılarını ül
kedeı1 sürüp atamayız ve bütün Çin'i kurtaramayız. 

Büyük keı1tlerde ve ana ulaşım hatları boyundaki çalışmalarımız, 
daima soı1 derece yetersiz olmuştur. Eğer şimdi büyük kentlerde ve 
ana ulaşım hatları boyuı1da yaşayan ve Japon emperyalistlerinin bas
kısı altındaki on milyoı1lan:a emekçi kitleleri ve başka insanları Par
timiz· çevresinde seferber etmeye çalışmazsak ve silahlı kitle ayak
lanmaları hazırlamazs..1k. ordumuz ve köylük bölgelerdeki üs 
bölgelerimiz kentlerle uyum yetersizliği yüzünden her çeşit güçlükle 
karşılaşacaklardır. On yıldan fazla bir zamandır köylük bölgelerdeyiz 
ve insanları. köylük bölgeleri iyi tanımaya ve köylük bölgeleri inşa et
meye teşvik etmek zoruı1daydık. Bu on yıl boyunca, Partinin Altıncı 
Milli Kongresiı1de kararlaştırıldığı gibi şehirlerde ayaklanmalar ha
zırlama görevi uygulanmadı ve uygulanamazdı. Ancak şimdi durum 
farklıdır ve Yedinci Milli Kongreden sonra Altıncı Milli Kongre karan 
uygulaı1acaktır. Bu Kongre olasılıkla kısa bir süre sonra yapılacak ve 
kentlerde çalışmalarımızı güçleııdiııııe ve ülke çapında zafer kazanma 
meselelerini tartışacaktır. 

Halen toplantı haliı1de ola11 Şensi-Gansu-Ni11gsia Sınır Bölgesi sa-
11ayi konferaı1sı so11 derece öııcmlidir. l 937'de, Sınır Bölgesi'nde fab
rika işçileriniı1 sayısı sadece 700'dü: l]u sayı 1942'de 7 bine çıktı, 
şimdi ise 1 2  bindir. Bu rakamlara dudak bükmemeliyiz. Üs böl
geleriı1dc buluı1urkeı1. büyük kcııılerdc sa11ayi. ticaret ve haberleşmeyi 
11asıl yöı1eıeccğimizi öğrcı1meliyiz. Yoksa zamaı1ı geldiğiı1dc 11e ya
pacağımızı bilemeyiz. Dolayısıyla gelecek içiı1 yaptığımız ideolojik ve 
maddi hazırlığ111 ikiııci vazgeçilmez maddesi. büyük keı11lerde ve aııa 
ulaşım l1atl•ırı boyuı1da silal1l ı  ayaklaı1malar örgütlemek ve sanayi ile 
tic•ıreti ııasıl yö11etcccğimizi öğrcıımektir. Bu hazırlık olmadaıı da 
Japoıı istilacılarıııı ülkcdcıı sürüp atamayız ve bütüıı Çiı1'i kur
taramayız, 
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Yeıli zaferler ka1.a11mak içiı1. Parti kadrolarımızı ağırlıklardan kur
tulup. motoru çalıştınnaya çağıı ıııalıyız. '' Ağırlıklardaı1 kurtulmak". 
zihılim izi birçok yükten kurtaı ıııak aıllamııla gelir. Birçok şey. eğer 
cııllanı körük{)rüıle ve hiç eleştirideıl geçinneksizin bağlaııırsak bizim 
içiıı birer yük. birer ağırlık lıaliııe gelebilir. Birkaç önıek verelim: 
Hata işlediılizsc. lıuııların yüküııü lıayat boyu sırtıııızda taşıyacağınızı 
düşünebilir ve bu yüzdeıı cesaretiııizi kaybcdebilirsiııiz: hata iş
lememişscııiz. lliÇ lıata işlemeyeceğiııizi saııabilir ve kibirliliğe ka
pılabilirsiııiz. Çalışmada ba.�arısızlık, kötümserliğe ve bczgiııliğe yol 
açabilir: buııa karşılık başarı. kibir ve böbürlenme doğurabilir. Heııüz 
kısa bir mücadele geçmişi olaıı bir yoldaş. bu iıedenle sorumluluktan 
kaçabilir: kıdemli bir kimse. uzuıı bir mücadele geçmişi olduğu için 
bildiğiııdeıı şaşmaz ' bir tutum takınabilir. S ııııf kökeııleriyle gurur 
duyaıı işçi ve köylü yoldaşlar. aydınlara tepedeıı bakabilir: bazı bil
gilere salıip oldukları için aydııılar da. işçi ve köylü yoldaşları hor gö
rebilir. Bir kimsenin herhaııgi bir alaııda kazaııdığı ustalık. oııuıı bö
bürleıımesine ve başkalarını lıor göı ıııesine yol açan kişisel bir 
scııııaye haliııe gelebilir. Hatta bir insanııı yaşı bile böbürlenme ko
ııusu olabilir. Gençler. zeki ve yetenekli olduklanııdaıı yaşlılara değer 
verıııeyebilirler: yaşl ılar da zeııgiıı tecrübelere sahip olduklarından 
geııçlerc tepedeıı bakabilirler. Eleştirici bir uyaıııklık olmazsa. bütüıı 
buıılar birer ağırlık. birer yük lıaliııc gelebilir. Bazı yoldaşların kibirli 
olmalarıııııı. keııdilerini kitlelerden tecrit etmelerinin ve tekrJr tekrar 
llata yapmalanııııı öııemli bir ııedeııi. yaıılarında bu gibi ağırlıklar ta
şımalarıdır. Dc>layısıyla. kitlelerle sıkı bağlar sürdürmenin ve daha az 
lıata yapınaııııı öıı koşullarındaıı biri. kişiniıı kendi ağırlıklarıııı gözdcıı 
geçirmesi. buıılardaıı kurtulması ve böylelikle zihııini özgürlüğe ka
vuştwmasıdır. Partimizin tarihiılde pek çok kez büyük bir kibirlilik or
taya çıktı ve buııuıı soııuçlanııa katlaıımak zoruııda kaldık. Biriııcisi. 
1 927 yılınııı ilk yarısındaydı. Kuzey Seferi Ordusu Vuhaıı'a ulaşmıştı 
ve bazı yoldaşlar öylesine kibirli ve kendilcrindeıı öylesiııe emi11 bir 
lıale gelmişlerdi ki, Guomindang'ııı bize saldınnak üzere olduğuııu 
uııuımuşlardı. Sonuç. devrimiı1 yenilgisiııe yol açan Ceı1 Dusiu çiz-
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gisi11iı1 hatası oldu. tkiı1cisi 1930'daydı. Çan Kayşek'i11 Fcı1g Yusia11g 
ve Yeı1 Sişaı1'a ı 2 karşı hüyük çapta bir savaşa girişmesiı1deı1 ya
rarlaı1aı1 Kızıl Ordu. birkaç muharebe kazandı ve geı1e bazı yoldaşlar 
kibirlendiler. keı1dileriı1e aşırı güveı1diler. So11uç . geı1e devrimci güç
lerin bazı kayıplanı1a yol açaı1 Li Lisan çizgisinin hata.'iı oldu. Üçün
cüsü. 193 1 'deydi. Kızıl Oı·du Guominda11g'ın üçüncü ''kuşatma ve bas
tuıııa" harekat1111 ezmiş ve hemen arkasıı1daı1 Japo11 istilasıyla 
karşılaşan ülkenin dört bir yaı1111daki halk, coşku11 ve kahrama11ca Ja
ponya'ya karşı hareketi başlatmıştı. Bazı yoldaşlar gene kibirlendiler 
ve kendilerine aşırı güvendiler. Buııun soı1ucu. çok büyük çabalarla 
inşa ettiğimiz devrimci güçlerin hemen hemeı1 yüzde 90'11110 yi
t iıilmesiı1e mal olaı1 siyasal çizgideki çok daha ciddi bir hata oldu. 
Dördüı1cüsü 1 938'deydi. Dircııme Savaşı başlamıştı ve birleşik cephe • 
kurulmuştu. Bazı yoldaşlar gene kibirlendiler ve kendilerine aşırı gü-
veııdiler. Bu11u11 sonucu olarak, Ceı1 Dusiu çizgisi11e bir bakıma ben
zeyeıı bir lıata işlediler. Bu kez devrimci çalışma bu yoldaşların lıatalı 
t"ikirleriniıı özellikle etkili olduğu yerlerde ağır kayıplara uğradı. 
Bütüıı Partili yoldaşlar bu kibirlilik ve hata önıeklerinden ders al
malıdır. Yoldaşların. ibret almaları ve başarı · anlarında kibirlilik ha
tasını tekrarlamamaları içiıı Kuo Mo-jo'nun Li Zu-çeng13 üzeriııe de
nemesiııi son zamaıılarda ye11ideı1 yayımladık. 

''Motoru çalıştıııııak''. düşünme organıııı iyi kullanmak anlamına 
gelir. Bazı kimseler. ağırlık taşımamalarına ve kitlelerle sıkı temasta 
buluııma erdem iııe sahip olmalanııa rağmen. araştırıcı bir şekilde dü
şüıımeyi bilmedikleri ya da kafalanııı kullanarak çok düşüıımek ve 
deriıı düşünmek istemedikleri içiıı hiçbir şey başaramazlar. Bazıları 
da. kafalarıııı işlemez hale getireıı ağırlıklar taşıdıkları içiıı kafalarıııı 

12. Bir yand;ı Ç;ın Knyşek. di�cr yaııJa Feııg Yusiang ve Yeıı Şi�an olmak üzere sava) 
ağalan arasındaki hu büyült ç:ıp\ı savaş. lung.lıay ve "l'ienzin-Pukov Denıiryol:ılrı bo· 
yunca yapıldı. Mayıs·Ekinı 1930 ara•ınJa allı ay sürdü. ller iki tarafın kaybı 300 biııc 
ulaıtı. 13. Kuo Mojo « 1611 Aynklannın•ınııı Üç Yüzün.::ü YılJönünıü .. ndlı dcnenıesini 194-t 
yılıııda. Mrııg Huııcdaııının •<"ın yıllannJa Li·Zuı;cng'in öndcrli�indcki köylü ayak· 
lunıııa•ıııın zafcriııi ıuınıak ;ınıucıyla knlenıe nlnııştu. Bu yazısında ayaklanmanın 
1645 yılında yeııilgiye uğradığıııı. çünkü köylü kuvvcılerinin 16+1'ıe Pekin'e gi!· 
ıııcsinJ.: •oıır.ı ('ınJcrlcrindL'll bazılarının sefih hayat sümıcyc b�laJıklannı ve lıizıp 
çalışmaları ı,ıktı!!ını açıkladı. Dcneıııe ilk kez. Çungking'de Yt•ııi Çiıı Gu:eıcsi'nde ya· 
yımlaııJı. Dalın sonra Ycnan'Ja ve Kuıtanlnııı Bölgelerin digı:r kısınılannda broşür 
halinde yeniden basıldı. 
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kullaı1mayı reddederler. Le11i11 ve Stalin i11sanlara sık sık kafalarını 
kullanmalarıı1ı öğüllerlerdi: biz de ayı11 öğüdü vermeliyiz. Bu me
kaı1izmaı1ı11 yaı1i beyniı1. düşünmek gibi özel bir işlevi vardır. Mençius 
''Aklın işi düşü11mektir'' der. 14 Mençius. aklıı1 işlevini doğru ta-
11ımlamıştı. Her zamaıı kafamızı kullanmalı ve her şeyi iyice dü
şüıımeliyiz. "Bir.ız kafaı11 çalıştır. aklına iyi bir fikir gelir'' diye bir öz
deyiş vardır. Başka bir ifadeyle. çok düşünmek insanı arif yapar. 

Partimizde yaygın bir hal alan gözü kapalı hareket etme alış
kaı1lığındaı1 kurtulmak için. yoldaşlarımızı düşüıımeyc. tahlil yöıı
temini öğrenmeye ve tal1lil etme alışkanlığını kazanmaya teşvik et
meliyiz. Partimizde bu alışkaı1lık henüz pek az yerleşmiştir. 
Ağırlıklarımızdaı1 kurtulduğumuz ve motoru çalıştırdığımız takdirde. 
elim izde hafif paketlerle yürüdüğümüz ve deri11 düşüıımeyi öğ
reı1diğimiz takdirde. kesinlikle zafere ulaşırız. 

14. Mt'ııçüıs XI. Kitap, «Kao Zu ... I. Bölüm. 

1 82 



HALKA HiZMET• 

8 Evlül 1944 
J 

• 
Komüı1ist Partisi ve 011uı1 önderliğindeki Sekizinci Yol Ordusu ve 

Yeni Dördüncü Ordu. devrimi11 müfrezeleridir. Bu müfrezelerimiz, 
ke11dileri11i bütüı1üyle halkı11 kurtuluşuı1a adamışlardır ve bütüı1üyle 
halkın çıkarları içiı1 çalışmakıadırlar. Çang Zu-teh1 yoldaş. bu müf
rezeleriı1 saflar111da yer almışıı. 

Her insan bir gün ölür. ama her ölümün önemi ayı1ı değildir. Eski 
bir Çin yazan olaı1 Zuma Çieı12• "Bütüı1 iı1sanlar ölümlüdür. ama ba
zılannı11 ölümü Tay dağıı1da11 da yüce. bazılarınınki tüyden de de
ğersiz olabilir" dcmişıi. Halk için ölmek. Tay dağı11dan da yücedir • 

• 

ama faşistler içi11 çalışmak ve sömürenler ve ezenler için ölmek tüyden 
de değersizdir. Çaıtg Zu-tcl1 yoldaş halk için öldü. onun ölümü ger
çekten de Tay dağıı1daı1 yücedir. 

Eğer kusurlarımız varsa. buı1lann ortaya konulmasından ve eleş
tirilmesindeı1 korkmayız çü11kü biz halka hizmet ediyoruz. Kim olursa 
olsuı1. l1erkcs kusurlarımızı ortaya koyabilir. Eğer haklıysa. bunları dü
zeltiriz. Öı1erdiği şey halkıı1 yararına olacaksa. oı1a uygun hareket ede
riz. ''Daha iyi birlikler ve daha basit yönetim'' fikri. bir Komünist ol
mayaı1 Bay Li Tiı1gming3 tarafıı1daı1 öı1e sürülmüştü. O, halkın 

• Ru konuşnıa. M;ıl> 7.cdung yoldaş tarafından Çin Koıııüııist Parti•i Meılcez Konıitesine 
dl>ğrudan bağlı tı<ilünılercc düzenlenen Çang Zutelı yoldaşı anma toplantısında ya-
pıll\\l�\I. . 

1 .  Çang Zuıelı yoldaş Çin Koınıini•t Partisi Meılcez Komitesi Muhafız Alayı as
kerlerindcıı biriydi. Konıüni•t Parti•inin halkın çıkarlarına bağlılıkla hizmet etnıiş bir 
üye,iydi. Devriıııc 1933'de katıldı. Uzun Yürüyüşte görev aldı ve görev b�ında ya
ralındı. S Eylül 19.t.t'ıc Ku7.cy Şen�i 'dc Ansay ili dağlannda odun könıüıü yaparken 
acağın aııideıı öknıc>ıylc öldü. 

yaz.ındır. Buradaki .öıler « cn-Şaoçing'in Mektubuna Cevap,.ında geçııKktedir. 
3. Ll Ting-nıiııg Kuzey Şensi Eyaletindeki aydın bir toprakağasıydı ve bir defa Şensi

Kan>u-Ningsia Sınır Bölgesi hükümelinin başkan yardımcıhğına seçilmiıti. 
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yararıı1a olaıı iyi bir öı1eride buluı1du. biz de bu öneriyi beı1imsedik. 
Eğer 11alkıı1 çıkarları uğru11a doğru olaı1ı yapmakta sebat eder ve ya11-
lış olaı1ı düzeltirsek. saflarımız kesinlikle genişler. 

Ülkeı1i11 dört bir yaı1ıı1daı1 gelip ortak bir devrimci amaç uğruııda 
birleşt ik. Ve bu amaca gideı1 yolda. halkın büyük çoğuqluğunu11 bi
zimle birlikte olması11a ihtiyacımız var. Bugüıı. daha şimdide11 ııüt"usu 
9 1  milyoı1u4 1Julaı1 üs h<ilgeleri 11e öı1derlik ediyoruz: ama bu yeterli 
değildir. Bütüı1 ülkeyi kurtarmak içiı1 daha ı·azlasına ihtiyacımız var. 
Zor 1.amaı1larda lJaşarılarımızı gözdeı1 uzak tutmamalı. aydıı1lık ge
leceği göııııeli ve cesaretimizi toplamalıyız. Çin l1alkı acı çekiyor. 
bizim gt>revimiz 011u kurtarmaktır ve bu mücadelede varımızı yo
ğumuzu ortaya koymamız gerekir. Mücadele olan l1er yerde fedakarlık 
vardır ve ölüm olağaııdır. Ama biz". halkıı1 çıkarlarını ve büyük ço
ğunluğuı1 acılarını yüreğimizde duyarız. bu yüz�en de biz halk içiıı öl
düğümüz 1..amaıı. bu. değerli bir ölüm olur. Ama gene de. gereksiz 
ı·edakarlıklardaıı elimizde11 geldiği kadar kaçınmalıyız. Kadrolarımız 
her askerle ilgilenmeli. devrimci sallarda buluı1an herkes birbirine ilgi 
ve sevgi gösteııııeli ve yardımcı olmalıdır. 

Bundaı1 böyle. sallanmızda yararlı bir iş )'Llpmış herl1angi bir 
kimse t>ldüğüııde. bu kimse ister asker olsuı1. ister a�çı. onun için bir 
ceııaze töreııi ve aııma ıoplaıııısı düzenlemeliyiz. Bu. bir kural l1aliı1e 
getirilmeli ve halk arasiı1da da yayılmalıdır. Bir köyde biri öldüğü 
1.amaıı. oııuıı içiıı bir aııma toplaııtısı düzeııJenmelidir. Böylece öleı1i11 
ard111daı1 duyduğumuz üzüııtüyü dile getiı ıııiş ve bütün halkı bir
leştiı ııı iş oluruz. 

4. llu. Şcn•i-Kaıı,u- Niııg•İa Sınır Bölge•İııin ve Kuzey. Orta ve Güney Çiıı'Jeki büıün 
Jiğer Kurtanlnıı� Bi.llgelcrin ltıptanı nüJ"usuyJu . • 
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ÇlFrE ONUNCU BAYRAMINDA 
ÇAN KA YŞEK1N Y APTIÖI KONUŞMA ÜZERiNE• 

1 1  Ekinı 1944 

Çifte Oı1uı1cu Bayramı11da 1 Çan Kayşek'in yaptı�ı ı..{ 1 ııuşııı. ı ı ı ı ı ı  llC
lirgi11 özclliklcriı1den biri, hiçbir içerik taşımayışı ve halkı yaı.. 11ıdaı1 il
gileı1diren sorulardaı1 hiçbiri11e cevap getiııııeyişidir. Çaı1 Kay:jCk düş
maı1daı1 korkulmaması gerektiğini. çüııkü Büyük Cephe Gerisi 
Bölgesi'ı1de l1ala geı1iş topraklar bulunduğunu söylüyor. Zorba Gu
omi11daı1g yöııeticileri. siyasal rctoıııılar yapma ya da düşma11ı zor du
ruma düşüııııe yöı1üııde bugü11e kadar ne bir istek ne de beceriklilik 
gösteı ıııişlcrdir: düşınaı1a karşı koymada güveı1ebilecekleri biricik • 
''seııııayc'' topraktır. Aı1cak doğru bir siyaset ve insaı1ları11 çabaları ol-
madaı1 bu seııııayeni11 yeterli olmayacağı açıktır. çünkü Japon em
peryalizmi arta kalan toprakları her geçe11 gü11 daha fazla tehdit et
mektedir. Büyük bir olasılıkla Çan Kayşek bu tel1didi şiddetle 
hissetmektedir ve 011uı1 l1alka sık sık böyle bir tehdidi11 var olmadığına 
dair güveı1cc veııııcsi ve hatta ''Vaınpoa Askeri Akademisinde2 or-
duyu kurmamdan bu ya11a geçeı1 yinni yıl içinde devrimci durum asla 
bugüı1kü kadar istikr..ırlı olmamıştır'' demesi de buı1u gösteııııektedir. 
Ça11 Kayşck şunu tekrarlayıp duruyor: ''Keı1dimize güvenimizi kay-

, 

• Bu yoıunı. Ma<ı Zcdung yoldav larafından Sinhua (Yeni Çin) llabcr Aj.'ln•ı için ya
.tılıııı�ıı. 

1 .  10 P.lcinı'Je kutlaııan Çirıc Onuncu Bayramı. 191 1 Devrinıini ba�laıan Vuhaıı'daki si
lahlı ayaklıınııııının yıldöııünıüdür. 

2. Kanl<•ıı yakıııın<laki Vanıpoa'da buluııan. Vampoa A•keri Ake<lcnıisi. Dr. Suıı Yatscn 
larafınJan l 924'1e Gu<>nıiııdııng'ın ycııiden Jüzenleıınıesinden sonr.ı. Çin Konıüni•t 
Partisi'ııin ve s,wycıler l�irliği'ııiıı yanlınııyla kurulnıuştu. Çan Kayşek'in 1 927'de 
devrinıc ihanel etnıcsiııdeıı i.1ııcc. Akademi Guoıııiııdang ve koıııünist Partisi ta
rafından <>ı1ak.laşa yöııeıliyonlu. Çu I:ıılay. Yelı Çien Ying, Yuıı Tayying. Sia<ı Çunu 
ve diğer yoldaşlar. çcşilli döııenılerdc akadenıide sorunılu nıcvkilerde buluıınıuşlanlı. 
Askeri öğrencileriıı birçoğu Koıııünist Partisinin ya da Koıııilnist Gençlik Birliğinin 
üye�iydiler ve akadeıııiııin devriıııci çekirdeğini oluşluruyorlardı. 
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llCtmemeliyiz." Bu da aslıı1da Guomindang saflanı1daki birçok kişiı1i11 
ve Guomiı1da11g bölgelerinde öı1de geleı1 kimselerden birçoğunu11 keı1-
dilcrine duydukları güveı1i kaybettikleri11i gösteriyor. Çan Kayşek bu 
göveı1i yeı1ideı1 yaratabilmek içiı1 bazı yollara başvuruyor. Ama l)u 
yolları. siya'ial. askeri. ekoı1omik ve kültürel alaı1lardaki siyasetini ve 
çalışmasını gözdeı1 geçirerek arayacak yerde., eleştirileri reddetme ve 
hataları t�rtbas etme yoluı1u tutuyor. Bütüı1 "yabancı ·gözlemcileriı1 me
sele11i11 esası11da11 habersiz'' olduklarını ve ''askeri ve siyasal işlerimiz 
l1akkıı1da yaba11cıları11 çatlak sesli eleştirileri"ı1i11 bütiıı1üyle ''iş
galcileri11 ve 011ları11 Çiı1li işbirlikçilerini11 dedikodu ve l1ileleri''ı1e 
i11andığı gibi bir tez bulmayı başaramamıştı. Bu yüzdeı1 Çan Kayşek 
konuşmasıı1da ''işgalcileriı1 ve 011lanı1 Çiı1li işbirlikçileri11iı1 dedikodu 
ve hileleri11i'' safça kabul etmelerinde11 ileri geldiğini söylüyor. lşiı1 
tuhaf tarafı. Fraılkliı1 D. Roosevelt gibi yabaı1cıların yaı11 sıra Sooı1g 
Çi11g Ling gibi Guomoı1daı1g üyeleri. Siyasi Halk Koı1seyi11i11 birçok 
üyesi ve bütü11 11amuslu Çiı1lileri Çan Kayşek ve 011un· sadık ta
kipçilerini11 suı1duğu görünüşte akıllıca açıklamalara i11aıımıyorlar ve 
buı1lar da ''askeri ve siyasi işler hakkında çatlak sesli eleştiriler" ya
pıyorlar. Çan Kayşek buna kızmaktadır: ancak. bu yılki Çifte Onuı1cu 
Bayramıı1a kadar, inaı1dıncı bir tez olarak gördüğü. bu iı1saı1lar111 ''iş
galcilerin ve 011ları11 Çiı1li işbirlikçileriıı dedikodu ve lıileleri ''ııi uzuıı 
uzadıya şiddetle mal1kOm ediyor. O, böyle suçlamalarla bütü11 Çiııliler 
ve yabancıları susturabileceğiııi saı11yor. Ve onu11 askeri ve siyasal iş
leri koı1usunda tekrar ''çatlak sesli bir eleştiri'' yükseltecek kimse. ''iş
galcilerin ve 011larıı1 Çiı1li işbirlikçilerini11 dedikodu ve lıileleri''ı1e 
inanmaya istekli bir kimse sayılacaktır! Biz. Çan Kayşek'iı1 suç-• 
lamalanı11 soı1 derece gülünç buluyoruz. Çünkü işgalciler ve 011larıı1 
Çiı1li işbirlikçileri. Guomi11da11g'ı zorbalığıı1daı1. savaşı göııülsüzce 
sürdürmesi11deıı. kokuşmuşluğu ve yetersizliğindeı1, hüküıncti11i11 ı·a
şist karar11ameleri ve bozguı1cu askeri emirleriı1deı1 ötürü asla eleş
tirmemiş. tersine hararetle alkışlamıştır. Gcı1el hoşnutsuzluğa yol açaıı 
bir kitap olan Çaıı Kayşek'iıı Çiıı 'iıı Kadeı·i adlı kitabı. Japoıı em
peryalistlcriııin içteı1 ve sürekli övgüsünü kazaıımıştır. İşgalciler ve 
011larııı Çi11li işbirlikçileri. Milli Hükümcti11 ve onun yüksek ko
mutanlığıı1111 yeniden düzenleıımesi konusunda asla tek kelime bile 
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söylememişlerdir çünkü halkı ezmeye ve muharebeleri kaybetmeye 
devam edeı1 bu hükumetin ve yüksek komutanlığın olduğu gibi kal
ması onların en yüce dileğidir. Japonların teslim almak içi11 giriştikleri 
kandıııııacalan11 hedefiı1i11 daima Çan Kayşek ve grubu olduğu gerçek 
değil midir? Japon emperyalistlerinin başlangıçta ortaya attıktan iki 
slogandaı1 biri olaı1 ''Guomindang'ı Ortadan Kaldırın ! '' sloganının 
uzun bir süre önce terk edildiği ve geriye sadece diğerinin, ''Ko
münistlere Karşı Çıkıı1! ''ıı1 kaldığı da gerçek değil midir? Şu ana kadar 
Japon emperyalistleri. Guomindang hükümetine karşı savaş ilan· et
memişlerdir ve bu yüzden. Japonya ve Guomindang hükümeti ara
sında bir savaş durumu olmadığını söylüyorlar! .Şu ana kadar is
tilacılar ve 011ların Çi11li işbirlikçileri. Guomindang kodamanlarının 
Şanghay, Nankiı1g. Ningpo vb.'deki mülklerini korum uşlardır. Düş
maı1 elebaşısı Şunroku Hata. Çan Kayşek'in aıalannın Fenghua'daki 
mezarlarına l"Urbanlar sunmak üzere temsilcilerini göndeııııiştir. Şang
hay'da ve başka yerlerde Çan Kay-Şek'in sadık takipçileri tarafıridan 
gizlice gönderilen görevliler. Japon istilacılarıyla nerdeyse kesintisiz 
bir ilişki sürdürüyorlar ve gizli görüşmelere girişiyorlar. Japon sal
dırganları yoğunlaştırınca bu ilişki ve görüşmeler daha da sıklaşıyor. 
Bütü11 bunlar gerçek değil mi? Çan Kayşek ve grubunun askeri ve si
yasal işleri l1akkı11da ''çatlak sesli eleştiriler'' yapanlar gerçekten ''me
selenin esa'>ındatı habersiz'' mi. yoksa tam tersine bunu çok mu iyi bi-• 
liyorlar? Soı1uç olarak. "meselenin esası'' 11erededir. ''işgalcilerin ve 
onların Çiı1li işbirlikçilerini11 dedikodu ve hileleri''ılde mi, yoksa Çan 
Kayşek'i11 keııdisinde ve grubuı1da mı? 

Konuşmasının başka bir yerinde Çan Kayşek, Çin'de iç savaşın 
patlak vereceğini reddediyor, Ama şunu ekliyor: "Elbette artık kimse 
Vaı1g Çiı1gvey ve beı1zerleriı1in yaptığı gibi Cumhuriyete karşı isyan 
etmeye ve Dirc11me Savaşı'nı baltalamaya cesaret edemeyecektir." �u
rada Çaı1 Kayşek iç savaş için bir bahane aramaktadır ve aslında bul
muştur da. Hafızası zayıf Olmayan her Çinli, 194 1  'de Çin'e ihanet 
edeı1leriı1 Ye11i Dördu11cü Ordu'ııu11 dağıtılması emriı1i verdiği ve Çin 
halkıı11n bir iç savaşı önlemek içiı1 ayağa kalktığı sırada. Çaı1 Kay
şek'iıı bir koı1uşma yaparak artık ''Komünistleri bastıııııak" için bir 
savaş yapılmayacağını, bir savaş olacaksa bu11un sadece isyancıları 
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ezmek içi11 verilecek bir savaş olacağıı11 söylediğiı1i hatırlayacaktır. 
Çin'iıı Kadeı·i'ııi okumuş olaı1lar da. Çaı1 Kayşek'iıı Vuhaı1 Hükümeti 
döııeminde. ı 927'de. Çiı1 Komünist Partisi'niıı Vang Çi11gvey ile "biı·

likte'' olduğuı1a dair s<>zleriı1i hat ırlayacaktır. Guomiı1daı1g Merkez 
Yürtitme Komitesini11 1943'teki 011 Birinci Geı1el Topla11tısı11111 ka
rarlarında Çiıı Komüııist Partisi'ne yedi kelimelik bir yat·ı�ı ya
pıştırılmıştı: ''Direııme Savaşı'ııı baltalıyor ve devleti telıl ikcyc dii· 
şürüyor." Çaıı Kayşck'iıı soıı koııuşmasıııı okuduktaıı S<lılra. i11sa11 iç 
savaş tehlikesiniıı var olmakla kalmayıp. gittikçe büyüdüğüııü lıis
sediyor. Bugüıldeıı iti llarcıı Çiıı halkı şuııu iyice aklıııda tutmalıdır: 
Bir sabah Çan Kayşck sözüm ona isyaı,cılara karşı ce1..alaı1dırma seı·eri 
başlatılması içiıı emir verecektir ve buı1da suçlama "Cuml1uriyete 
karşı isyaıı etmek''. ''Direı1me Savaşı'nı baltalamak'' ve :·vang Çi11g
vey ve beı1zerlcriı1i11 yaptığı''ı1ı yapmak olacaktır. Çaı1 Kayşek bu 
oyuııu oyııamakta ustadır. Paı1g Piııgsuıı. Sun Liaııg-çeııg ve Çeıı Si
aoçiaııg3 gibi. kimseleri asi olarak suçlamayı ya da buıılara karşı ce
zalandu ıııa seı·erlcriı1e girişmeyi beceremez. ama Orta Çiıı'deki Yeı1i 
Dördüııc'ü Ordu'yu ve Şensi'deki lııti lıar Mi,ifrczeleriı1i-' ''asi'' olarak 
suçlamayı iyi becerir: buıılara karşı cezalaııdıı ıııa scferlcriııe girişmeyi 
ise daha da iyi becerir. Çin lıalkı unutmamalıdır ki . bir iç savaşa gi
rişmeyeceğiııi ilaıı etmesine rağmeıı. Çan Kayşek özellikle Sekiziııci 
Yol Ordusunu. Yeııi Dördüııc ü Ordu'yu ve Güııey Çiıı'deki lıalk ge-• 
rillalarını kuşatmak ve bunlara saldırmakla görevleııdiri lmiş 775 bin 
askeri şimdidcıı yola çıkarmıştır. 

Çan Kayşek'iıı koııuşmasında olumlu yöııde lıiçbir şey yoktur ve 
Çiıı ha�ıııııı Japonya'ya karşı cepheyi güçleııdiı ıııe yoluııdaki içıeıı 
isteğiııe hiçbir şekilde yaıııt veı·ıııemektedir. Olumsuz yöııdcıı ise. ko
ııuşma birçok telılikeli olasıl ık taşımaktadır. Halkııı siyasal değişiklik 
talebiı1c iı1atla karşı çıkmasıı\111. Çiı\ Komünist Partisi'ııe karşı şiddetli 

ııefrctiııiıı ve l1azırlamakta olduğu aııti-komünist iç savaş için bulduğu 

balıaııe koııusuııda verdiği ipucuııuıı gösterdiği gibi tavrı gittikçe dcı1-

3. Pang Pingsun Sun l.iaııgçeııgi ve Çcıı Siaçian. aç·ıkça Japon istilacılanııın ,aı·ıııa 
geçen Gulllllinı.lang gcııernlleriydi . 

.t. Şensi'deki lnıihar Müfrezeleri. Japı.lnya'ya K:ırşı Dirennıe Sava�ı'nın ilk güııleriııde 
Koıııünisl Parti•iııin i\ııderliği ve etkisi altıııda kunılnıu�. Japonya'ya ka�ı bir sil:ılılı 
halk kuvvetiydi. 
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gesiz bir l1ale gelmektedir. A11cak.. teniplerini11 hiçbirinde başarıya ula
şamayacaktır. Tuttuğu yolu düzeltmeye 11iyetli değilse. kaldırdığı taşı 
kendi ayağı11a düşürecektir. Biz. 011u11 tuttuğu yolu değiştireceğini iç
teı1l ikle umuyoruz. çünkü bugü11 tuttuğu yol onu hiçbir yere gö
türmeyecektir. "Görüşlerin ifade edilmesiı1e daha fazla imkan ta-
11111acağı11ı''5 açıkladığına göre. halkı ''istilacı ların ve oııların Çinli 
işbirlikçileriııiıı dedikodu ve lıileleri"nc isteyerek inanma iftirasıyla 

tehdit ederek ''çatlak sesli elcştiriler''i susturmamalıdır. ''Siyasal ve
sayet döı1eminin kısaltılacağıı1ı'' açıkladığına göre. hükümetin ve yük
sek komuta11lığı11 ye11ide11 düzenle11mesi talebini reddetmemelidir. 
''Komünist soruııuııu siyasal olarak çözülmesi gerektiğini'' açık-• 
ladığ111a göre. iç savaşa lıazırlanmak için tekrar bahane aramamalıdır. 

5.  Ni•aıı 1 9.ı.ı·te Gulımindan.ı.ı. «görüşlerin ifade edilmesine Jaha fazla inıkan ta
nııııacağını•• ac;ıklanııştı. Anıacı. halkı hile ile oyalanıakıı. Çünkü Guomindang'ın dik
tatörlüğünün sona crdirilnıesi. dcnıokrasinin kuıul_nıası ve söz hürriyetinin güvence 
allına alınnıası talebi. o yılın başından itibaren Gııomidang bölr.elerindeki halkın 
genel haykın�ı haline gelıııişıi. Mayısla. Guonıindaııg Merkez Yüıütme Koıııiıesinin 
On ikinci Genel Toplantı•ı •csöı hürriyetini koruyacağını•• tekrar açıkladı. Anıa Gu
onıindaııg vemıek 1.orunda kaldığı Slizlcrden hiçbiriııi yerine getirmedi ve halkın de
nıoknı•i yönündeki hareketi yükselnıeye devam ederken, halkın düıünoesini bastırma 
tL"libiı:lerini artırdı. 
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KÜL TÜREL ÇALIŞMADA BlRLEŞlK CEPHE* 

• 

30 Eki"ı 1944 

Bütüı1 çalışmalarımızın amacı. Japon empcryalizmiı1i alı etmekıir. 
Tıptı Hitler gibi. J apo11 emperyalizmi de kaçınılmaz s011u11a yak
laşmaktadır. Ama ç:ıbalarımızı sürdüııııemiz gerekir. çüı1kü Japoı1 em
peryalizmiı1i kesi11 olarak alt etmemiz. ancak böyle mümküı1 olabilir. 
Çalışmalarımızda savaş başta gelir. soı1ra üretim . 011dan sonra da kül
türel çalışma gelir. Kültürsüz 9ir ordu. ruhsuz bir ordudur; ruhsuz bir 
ordu ise düşmanı yeı1emez. 

Kurtarılmış Bölgelerdeki küllürüı1 cbha şimdiden ilerici bir yaı1ı 
vardır. ama lıala geri bir yaı1ı da vardır. Kurtarılmış Bölgeler daha 
şimdiden ye11i bir kültüre. bir halk kültürüı1e sahip: ama feodalizmi11 
kalı ı1t ıları11ıı1 birçoğu da varl ığıııı hala sürdürüyor. Şeı1si-Gaıısu
Niı1gsia Sıı1ır Bölgesi'ııde yaşayaı1 bir buçuk milyon insaııdaı1 bir ınil
yo11 kadarı okuma y:ızma bilmemekte. iki biı1i · büyücülükle uğ
raşmaktadır ve geı1iş ı...;ııeler hala batı l  iııaııçl<ırııı elkisi altıııdadır. 
Buıılar. halkııı k..1fasıııııı içiııdeki düşmanlardır. Halkııı kafasıııııı içiıı
deki düşm:ııılarla müc:ıdele etmek. çoğu zamaıı. Japoıı em
pcryalizmiııe karşı savaşmakta11 daha zordur. Kit leleri. keııdi ce
lıaletleıiııe. batıl iııaııçlaııııa ve sağlığa aykırı alışkaıılıklarıııa karşı • 
müc:ıdele etınek üzere lıarcketc geçmeye çağırınal ıyız. Böyle l1ir mü-
cadele içiıı. geııiş bir l1irleşik ceplıe zoruııludur. Nüı·usuıı d:ı�ıııık. lı:ı
l1Crleşmeııiıı yetersiz ve tiaşl:ıııgıç içiıı var olaıı kültür ıeıncliııiıı düşük 
olduğu ve aynca savaş içiııdc l1uluıı:ııı Şeıısi-Gaıısu-Ni ııgsi:t S ıııır Böl
gesi gibi l1ir yerde. l1u birleşik ccplıe ö1.clliklc geııiş olııı:ılıdır. Do
layısıyla. eğitim alaıııınızda. sadece düzeııli ilk ve ort:ı <ıkullar:ı değil. 

* Bu koııuşıııa Ma(l 7.cıluııg YlllJ:ış lar:ılınılaıı Şcn•i-G:ııı•u-Niııg•İ:ı Sıııır l�tılgesi külııir 
ve e�itiııı i �çilcriııiıı bir k(ıııfcr:ın•ıııJ;ı yapılnıı�ıı. 
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ay111 zamaı1da düzenli olmaya11 ve dağ111ık köy okullarına. gazete 
okuma gruplanı1a ve okuma yazma sınıflarına da sahip olmalıyız. Mo
'den1 tarzda okullan11 yanında eski tarz köy okullarını da işe yarar hale 
getiııııeli ve değişt iııııeliyiz. Sanat alanında, sadece modern oyun
larımız değil, ay111 zamanda Şeı1si operamız ve ymıgko dansımız da 
bulunmalıdır. Sadece yeni Şeı1si operalarıyla ve yeni yangko dans
larıyla yetinmemeli, aynı zama11da eski opera topluluklarını ve bütüı1 
)•aııgko topluluklanı11n yüzde 90'ıı1ı oluşturaı1 eski yaııgko top
lulukları111 da işe yarar hale getiııııeli ve yavaş yavaş değiştiııııeliyiz. 
Böyle bir yaklaşım, tıp alan111da daha da gereklidir. Şensi-Gansu
Ni11gsia Sıı11r Bölgesi'nde gerek iı1sanlann. gerek hayvanların ölüm 
oranı çok yüksekkeı1, birçok kimse hala büyücülüğe inanmaktadır. Bu 
koşullarda. sadece modem hekimlere bel bağlamak hiçbir çözüm ge
tirmez. Elbette, modem hekimleriı1 eski tarzda hekimlere kıyasla üs
tüı1lükleri vardır, ama eğer halkın dertleriyle ilgilenmez. halk için 
hekim yetiştirmez, Sınır Bölgesi'ndeki binlen::e eski tarzda hekim ve 
baylarla birleşmez ve onlanı1 ilerlemelerine yardımcı olmazlarsa, fi
iliyatta büyücülere yardımcı olacaklar ve insanların ve hayvanların 
yüksek ölüm ora11ı karşısı11da kayıtsız kalacaklardır. Birleşik cephe 
içiı1 iki ilke vardır: Birincisi birleşmek, iki11cisi ise eleştiı ıııek, eğitmek 
ve değiştirmektir. Birleşik cepl1ede. l1em teslimiyetçilik. hem de baş
kalanı1a ıepcdeı1 bakaıı ve 011ları l1or gör� sekterlik yanlıştır. Bizim 
görevimiz. yararlı olabilecek bütü11 eski tip aydı11larla, saı1atçılarla ve 
l1ekimlerle birleşınek. 011lara yardımcı olmak. 011Ian düzeltmek ve de
ğiştirmektir. Oı1ları değiştirebilmek içi 11 , öı1ce 011larla birleşmemiz ge
rekir. Eğer l1unu doğru uygularsak, onlar bizim yardımımızı mem-
11uı1lukla karşılayacaklardır. 

Bizim kültürüınüz. bir lıalk kültürüdür: kültür işçilerim iz halka 
büyük bir istek ve baglılıkliı lıi zınet etmeli, kitlelerle birleşmeli v<i kit
le lerde11 kopın<ıınalıdırl<ır. Buı1u gerçekleşt irebilmek içi11 kitleleriı1 ilı
tiyaçlarıı1a ve istekleriııe uygu11 lı:ırekct etmelidirler. Kitleler içi11 ya
pılaı1 bütüı1 ç<ılışınalarda. 11e k<ıd:ır iyi 11iyetli olursa olsuı1 lıerha11gi bir • 
bireyiıı isteğiııdeıı değil . kitleleri 11 i htiyaçlarındaıı yola çıkı lmalıdır. 

Sık sık şöyle l1ir durumla karş ılaşılır: Kitleleri11 nes11el olardk belli bir 
değişikliğe il1tiyaçl<ın vardır. aına özı1el olarak 11eı1üz bu ihtiyacıı1 bi-
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l ı ılciııe varmamışlardır ve bu değişikliği yapmak için henüz istekli ya 
da kararlı deği llerdir. Böyle durumlarda, sabırla beklemeliyiz. Ça
lışmalarımız sayesiııde kitleleriı\ çoğunluğu o ihtiyacııı bilinciııe va
rıııcaya ve değişiklik için istekli ve kararlı bir hale gelinceye kadar, o 
değişikliği yapmamamız gerekir. Aksi takdirde, kendimizi kitlelerden 
koparırız. Kitleler biliılçli ve istekli olmadıklan sürece. oıılarııl ktl
tılmalarıılı gerektireıl bütüıı çalışmalar kağıt üzerinde kalır ve ba
şarısızlığa uğrar. ''Acele işe şeytan karışır'' deyimi, acele etmemeliyiz 
aıılamına gelmez. aceleci olmamalıyız anlamıııa gelir. Acelecilik sa-. 
dece başarısızlığa yol açar. Bu her türlü çalışma içiıı ve özellikle de 
amacı kitlcleriıl düşüııcesiııi değiştiııııek olan kültür ve eğitim ça
lışması içiıı doğrudur. Burada iki ilke söz koııusudur: Biriııcisi, keııdi 
kalamızdaıı kitlelere yakıştırdığımız ihtiyaçlar değil. onlarııı gerçek 
ilıtiyaçları; ikiııcisi, bizim kitleler adına kararlaştırdığımız istekler 
değil. kitleletiıı kendi başlarına kararlaştırdıkları istekler. 
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EKONOMiK ÇALIŞMA YAPMAYI ÖÖRENMELIYlZ• 

10 O(·ak 1945 

Emek Kahramanları ve Örnek işçiler! 
Bu konferaıısa katıldıııız ve tecrübeleriııizi özetlediniz: sizlere hoş

geldiııiz diyor ve saygılarımızı suııuyoruz. • • 
Uç üstüıı ııiteliğiııiz var ve üç görev yapıyorsunuz. Biriııcisi, öna-

yak olma görevi. Başka bir deyişle, olağanüstü çabalarınız ve sayısız 
buluşlarınızla, staııdartları yükselterek ve başkalarında sizden öğ
reııme isteği yaratarak çalışmalarıııızda başkalarına önıek olduııuz. 
lkiııcisi, belkemiği olma görevi. Çoğuııuz heııüz kadro değilsiniz, ama 
kit leleriıı belkemiği. en dayaıııklı çekirdeği lıaliııe geldiııiz: sizlcriıı sa
yesinde çalışmamızı ilerletmek dalıa kolay olmaktadır. Gelecekte 
kadro haliııe gelebilirsiııiz: bugüıı içiıı yedek kadrolarsıııız. Üçüııcüsü, 
köprü görevi. Siz, öııderlikle geııiş kitleler arasıııda bir köprüsüııüz: 
siziıı aracılığıııızla kitleleriıı fikirleri önderliğe. önderliğiıı fikirleri kit
lere ulaşmaktadır. 

Birçok üstüıı ııiteliğiııiz var ve büyük hizmetler gördüııüz: ama 
keııdiııi beğeıımişliğe karşı daima uyaııık oluıı. Herkes, haklı olarak, 
size saygı gösteriyor, ama bu. iıısaııı kolaylıkla keııdiııi beğeıımişliğe 
götürebilir. Eğer keııdiııi beğeıımişliğe kapılırsaııız. alçakgöııüllülüğü 
cldeıı bırakır. fazla çaba lıarcamazsaııız. başkalarıııa saygı gt1s
terınczseııiz. kadrolara ve kitlelere saygı göstermezseııiz. birer kalı
r�tmaıı ve önıek kişi olmaktaıı çıkarsıııız. Geçmişte böyle iıısaıılar gö
rülmüştür: siziıı bu yolu ıutınayacağıııızı umarım. 

Bu koııferJns siziıı ıecrübeleriııizi özetledi. Bu, çok başarılı  bir 
t>zettir ve diğer Kurtarılmış Bölgelerde de uygulanabilir. Beıı zateıı 

* Bu koııuşnıa Ma<' ZeJung y<>ldaş tarnfıııdan Şensi-Kansu-Ningsia Sınır Bölgesi 
enıek kalıranıanlan ve örnek işçilerinin bir konfcrnıısınd.-ı yapılnııştı. 
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buı1uı1 ü7.criııdc duı·ac;ık değil iın. Sa()ccc ck<)ll<ıınik ç;ıl ış111;11nız lı;ık
kıııd::ı birkaç sö1. s()y lemek ist iyoı·um. 

Scııı l1iı·k;ıç yıldır ekcııı<ıın ik çalışınaııııı ıı;ısıl y::ıpılac;ığ ı ııı tiğ
reıımeye başl;ıd ık ve l1u ;ıl;ıııd;ı el le tutulur başarılar elde ettik: ::ıın;ı l1u. 
lıenüz s;ıdecc l1iı· l1aşl ;ıııgıçt ıı·. iki-üç yıl içiııde Şeı1si-G;ııısu-Niııgsia 
S ıııır Bt)lgesi'ııiıı ve düşm;ıııııı ccplıe gerisiııdeki Kurt::u·ılınış B<il
geleriıı talııl ve m::ımul ın;ıdcleler l1ak.ıınıııdaıı bütüııüyle y;ı cl;ı l1üyük 
ölçüde kcııdiııe yeterli lı;ıle gelınesiııi. lıatt;ı bir üretim ı·::ızlası elde et
mesiııi sağl;ıın;ılıyız. Tanıncl;ı. s;ıııayidc ve t icaı·ettc d;ılı;ı da l1üyük 11;1-
şarılar elde ctıncliyiz. Aııcak o 7,amaıı. keııdimizi ekcıııcıın ik ç;ı l ışın;ı 
l1akkıı1da dalıa bilgil i  ve bL ç::ılışınayı d;ılıa iyi y;ıpınayı t)ğreıımiş cıl:ı
rak g<irel1il iriz. Ask·erleriıı ve lıalkııı yaş;ıma koşullarıııda lıiçl1ir dü
zelmeı1i11 olmadığı. karşı-taarruz içiıı m::ıdcli temelleı·iıı lıeııüz is
tikrarsız olduğu. tarım. saıı::ıyi ve ticarctiıı lıer yıl d;ılıa gel işecek yerde 
durakladığı .  lıatta gerilediği yerlerde. P::ırti. lıükümcı ve cırdu gti
revl ileriııiıı ekoııomik çalışm::ıııııı ııasıl yapıl::ıcağıııı tiğı·eııınedikleri 
açıktır ve buralarda karşımıza kuşkusuz l1üyük güçlükler çıkııc::ıktLr. 

Herkesiıı tekrar d ikkatiııi çekınek istediğim bir ııokt;ı v::ır: Fi
kirlerimiziıı yakııı çevremize uyguıı hale getirilmesi gereklidir. Y;ık.1 11 
çevremiz köylük lxilgedir: l1u k<ıııud;ı kiınseı1i11 kuşkusu yok gibidiı·. 
çüııkü köylük b<ilgelerde y::ış;ıdığımızı bilmeycıı var mı'? Am;ı :ısl ı ııd;ı 
durum bu değildir. Birçc)k ycıld;ış köylük btilgelerde y;ışamasııı;ı ve 
buralaıı t;ııııdığıııı saıım;ısı ıı;ı rağıneıı. kt)ylük btilgeleri y::ı lıiç t::ı
ııımıyor ya d::ı eıı azıııd;ııı deriıılemesiııe taııımıyor. Çevremiı.iıı. l1i
reysel ekoııomiye d:ıyalı .  düşın::ııı tarat·ıııdaıı çevri lmiş ve geril la s:ı
vaşı vcııııekte oları ktiylük bölgeler olduğu gerçeğiııdeıı yol;ı 
ç ıkm ıyorlar. lıu11uı1 soııucu ol::ır:ık d;ı. siy;ısal. askeri. ek<)ııoın ik ve 
kültürel meseleleri. Parti meseleleriııi ve işçi. köylü. geııç lik. k::ıdııı lı:ı
reket leı·iııi ele ;ı l ışl;rrı geııel likle y;ıııl ış y;ı da kısıneıı ((cığı·u <)luyoı·. 
Köylük bt)lgeleriıı 11ıeselclcı·iı1c kcııtli lıakış ;ıçısıyla yakl;ışıyc)rl;ıı· ve 
özııcl bir şekilde biı·çcık gcçeı·siz pl;ııı l1;1zırl;ıdıkları ve l1uı1l;ırı keyı·i 
bir şekilde uyguladıkları içiıı sık sık k:ıı·:ıl:rrıııı duv;ıı·a ç;u·ıııycıı·I:ıı·. Soıı 
y ı ll::ırda ycıld::ışl;u·ımız. lıeın clüzeltnıe lıarckcti lıem de ç:ı l ışnıal;u·ıııd;ı 
uğı·::ıdıkları lı;ış::u·ısızl ıkl::u· s:ıyesiııdc (iııeın l i  ilerlcınelcr k;ıydett ilcr. 
Ama lıcr ç::ılışına ::ıl;ııı ıı1d;ı scıııuçlar elde etmedeıı ve l1uı1l:u·ı lıızl::ı eld·� 
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ctmedeı1 öı1ce. fikirlerim izi çevremize tam olarak uygu11 hale ge
tirmeye çok dikkat gt>stermeliyiz. B urada şu soruyu sonnak gerekir: 
Eğer üzerinde yaşadığımız kt>ylük bölgelerdeki üs bölgelerinin bi
reysel ekoı1omi üı.eri11e kurulu olduğu. düşma11 tarafı11daı1 çevrildiği 
ve gerilla savaşı vermekte olduğu gerçeğini tam olarak aı1Iadığımızda 
ve buı1u, yaptığımız her işte çıkış 11oktası olarak aldığımızda yavaş ve 
söı1ük gözüke11 soı1 uçlarımız. bir başka çıkış 11oktasıyla. diyelim ke11tli 
bakış açısıyla varılacak soı1uçlarla karşılaştırılırsa 11asıl görüı1ür'! 
Yavaş olmak bir yaı1a. buı1lar aslında oldukça l1ızlıdır. Çüı1kü, işe 
ke11tli bakış açısıyla başlayacak olsak ve bugüı1kü gerçeklerden kop
sak. mesele l1ızlı ya da yavaş soı1uç elde etmek değil ,  soı1u gelmez çık
mazlara dalmak ve l1iç soı1uç alamamak ol urdu. 

Başlattığımız askeri ve sivil üretim atılımın111 bugüı1kü biçimi11i11 
büyük başarısı, bu gerçeği açıkça kaı1ıtlamaktadır. 

Biz. Japoı1 saldırgaı1larıı1a ağır bir darbe iı1dinnek ve şehirleri ele 
geçirmek. kaybettiğimiz topraklarımızı geri almak için hazırlıklar yap
mak istiyoruz. Şimdi olduğu gibi bireysel ekonom i üzeriı1e kurulu, 
düşma11 taraı·ı11daıı çevrilmiş ve gerilla savaşı veren bir köylük bölgede 
buluı1duğumuza göre, bu amaca 11asıl ulaşabiliriz'? Parmağını bile kı
mıldatmayıp. pamuklu kumaş gibi ihtiyaç maddeleri içi11 bile bü
tünüyle yal)a11cılara bel bağlaya11 Guom iı1daı1g'ı taklit edemeyiz. Biz. 
keı1di gücümüze güve11meyi savu11uyoruz. Dış yardım bekleriz. ama 
011a bel bağlayamayız: biz keı1di çabalarım ıza. bütün ordu11u11 ve bütü11 
l1alkıı1 yar.:ıtıcı gücüı1e güveııiyoruz. Ama buı1u 11asıl harekete ge
çireceğiz? Ayı11 aı1da heın askerler l1em de halk arasıı1da büyük çapta 
üretim kam paı1yaları başlatarak. 

l11saı1 gücü ve maddi kayı1akları11 dağı11 ık olduğu köylük böl
gelerde l)uluı1duğumuzdaı1. üretim ve ikmal içi11 ''birleşik öı1derlik ve 
allemi merkeziyetçi yöı1etim" siyasetini beı1imsedik. 

Ktiylüleı·i11 geri üretiın aı·açları kullaı1a11 bireysel üreticiler olduğu 
ve tl>pı·akları11 çoğuı1uı1 l1ala toprak ağaları11111 mülkiyetiı1de buluı1duğu 
ve ktiylüleriıı ı·eodal tl>prak kirası sömürüsü altında olduğu köylük böl
geleı·de buluııduğum uzdaı1. toprak kirası111 ve ı·aizi azaltma siyaseıi11i 
ve köylüleı·i11 üretiın isteği11i yükseltmek ve tarımsal emeği11 ve
rimliliği11i artııııı•ık içi11 karşılıklı emek yardımlaşmasıı1ı örgütleme si-
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yascıiııi bcııiııısedik. Kira iııdirimi ktiylülcriıı üreıiın isleğiııi :ııtın1ı ış 
ve karşılıklı y:ıı·d ıml:ışıııa ı:ırı ms:ıl emeğiıı veriın lil iğiııi yükseltmişıir. 
Kuzey ve Orı:ı Çi ıı'deki çeşiıli yeı·Ieı·deıı edindiğiın büıüıı llilgilcr. kira 
iııdirimiııdcıı soıı ı·:ı köylüleı·iıı üreıime karşı dalıa büyük ilgi duy
duklarıııı ve l1ur:ıd:ı l1i1.im emek değişim ekipleı·imiz gibi kaı·şılıklı 
y:ırd ıml:ışı11:1 grupl:ıı·ı tirgüllemeyc istekli olduklarıııı gtisıcriyor. Bu 
ekiplerde şimdi üç kişi cskideıı döı·ı kişiııiıı yapt ığı işi yapal1iliy(>1·. 
Duı·um lltiyle <>luııc:ı . 90 milyoıı kişi 12() ınily(>ıı kişiııiıı yaptığı işi ya
p:ıl1ilir. Ayrıc:ı. iki kişiııiıı eskideıı üç kişiııiıı yapıığı işi yapması gil1i 
duruml:u· d:ı v:ırd ır. Hızlı soııuç pcşiııde koşmal:ırı yüzüııdeıı keıı
di leı·iıı i l1aş:u·ısızlığa malıkfım edeıı zorlama ve lı(>tZ(>tçuluk yeriııe. iyi 
tirııckJer gösıererek iıısaııları sabırla ikııa eıme siyaseti bcııimsersek. 
ktiylüleriıı l1üyük çc>ğuııluğuııuıı öııümüzdeki l1irkaç yıl içiııde ta
rımsal üı·eıiın ve el saıı:ııları üreıim iııde karşılıkl ı  y:ırdımlaşma grup
lan biçimiııdc örgütleıımeleri mümkün olacaktır. Bu üretim grupları 
bir kez yerleşıi mi. sadece üretim artmakla ve lıer çeşit yeııi lik ortaya 
çıkınakl:ı kalmayac:ık. ayııı :1.amaııd:ı siyasal ilerleme. daha yüksek bir 
eğilim düzeyi. sağlık koşullarında gelişme. boş gezeııleriıı yeııideıı bi
çimleııdirilmesi ve toplums:ıl geleııeklerde bir değişiklik de sağ
laııacak ve çok geçmedeıı üretim usulleri de gelişecektir. Bülüıı buıılar 
gerçekleştiğiııde llizim ktiy ıoplumuınuz da. yeııi temeller üzeriııde 
yavaş yavaş yeııideıı iıışa edilecektir. 

Eğer kadrol:ırım ız bu çalışma alaıııııı dikkaıle iııcelcı· ve köylük 
oolgelerdcki lı:ılkııı ürcliın k:ımpaııyalarııı ı geliştirmesine çok gayreıli 
bir şekilde y:ırd ııncı olurlars:ı. biı·kaç yıl içiııde köylük oolgelcrdc bol 
talııla ve öbür ilıtiyaç mad(leleriııe salıip oluruz ve sadece savaşı sür
düı·ebilmeklc ve ürüıı yetersizlikleriııiıı üstesiııdeıı gelınekle k:ılına:t .. 
ayııı zamaııda ilerde kullaııılmak üzere l1üyük bir tahıl ve l1:1şk:ı ilı
t iyaç maddeleri stoku da elde edel1iliriz. 

Köylüleriıı yaıı ı sır:ı askeri birlikleri. lıükümeıi ve öl>ür tirgütleri de 
üretim içiıı örgütlcıneliyiz. 

Düşmaııııı sürekli ıalıril1:1tıııa uğrayaıı ve uzuıı süreli bir s:ıv:ış 
vereıı köylük oolgelerde buluııduğumuzdaıı. askeri birlikleriıı. lıü
küınet ve öl1ür tirgütlerin üretime kaıılması zoruııluduı·. Ve oııl:ırııı 
buııu yapması ınümküııdür. çüııkü gerilla savaşı geııiş l1iı· alaııa ya-
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yılınışlır. Buı1u11 yaııı sıra. Şeıısi-G<ııısu-Niııgsia Sıııır Bölgemizdeki 
askerler ve lıükümcı göı·evlileri. toplam nüfusa oranla çok ka
l<ıhalıkıırlar ve keııdileri üretiıne katılmazlarsa aç kalacaklardır. Öte 
y<ıııdaıı. lı<ılktaıı çok t"azla şey <ılıı11rsa ve yük oıılar içiıı taşıııamayacak 
kadar ağır oluı·s<ı. lıalk da aç kalacaktır. Büyük çapla bir üretim kam
paııyasıııa girişınc k<ırarıııa varmamızııı 11edeı1leri buıılardır. Söz ge
limi Şeı1si-Gaı1su-Ni11gsia Sıııır Bölgesi'ııi ele alalım. Ordu bir
likleri11iı1. lıükümeı ve tüm örgütleriıı yıllık ilıtiyaçları toplam 260 bin 
ıaıı (burada 1 t<ııı 300 Çiıı'e eşittir) kabuklu tahıl (akdarı)dır. Buı1uı1 
160 biıı t<ııı'ıııı lıalktaıı almakla. geri kalaııını keııdileri üretmektedirler. 
Eğer keııdilcri de üretim yapmasalardı, ya kendileri ya da lıalk aç ka-•• 
lacaktı. Uretim kampaııyalarımız sayesiııde. açlıktaıı kurtulduk ve as-
lında askerler ve halk oldukça iyi besleııiyor. 

Tahıl. giyecek ve yatak-yorgan dışında, Sıııır Bölgesi'ııde lıükümet 
ve öbür örgütler ihtiyaçlarınııı büyük bir kısmı111 kendileri kar
şılıyorlar. bazı birlikler de bütünüyle kendiııe yeterli durumdadırlar. 
Birlikleriıı birç<>ğu tahıl. giyecek ve yatak-yorgaıı bakımından bile kıs
meıı kendine yeterli durumdadır. 

Sıııır Bölgesi'ııdeki askeri birlikleriıı başarıları daha da büyüktür. 
Birçoğu. talııl. giyecek. yatak-yorgaıı ve temel ihtiyaç maddeleri ba
kımındaıı bütüııüyle keı1diı1e yeterli durumdadır. yaııi yüzde 100 keıı
dilerine yeterlidirler ve hükümetteıı hiçbir şey almamaktadırlar. Bu eıı 
yüksek staııdarttır. ulaşılaıı eıı üst düzeydir ve birkaç yıllık bir döııem 
içinde yavaş yavaş gerçekleştirilmiştir. 

Bu staııdart. savaşmaı111ı zoruıılu olduğu cephede ölçü olamaz. Bu
ralarda ikiııci. üçüncü bir staııdart saptanabilir. lkiııci staııdart, hü
kümeı tarat"ıı1daıı sağla11an ıalııl. giyecek ve yalak-yorgaıı dışıııda şu 
koııularda üretim yoluyla keııdiııe yeterli l1ale geliıımesiııi ge
rektirmektedir: Yemeklik yağ (adam başıııa güııde yarım li<ıııg), tuz 
(adam başı11a güııde yarım liaııg ). seb7..e (adam başı11a güııde 1 - 1 .5 �·iıı) 

ve et (ad<ım başıııa ayda 1 -2 f."iıı ): yakıt. büro malzemesi ve çeşitli 
maddeler satııı alımı: eğitim ve sağlık içiıı ödeııek: silal1 temizliği ve 
tütüı1. ayakkabı. çorap. eldiveıı. l1<1vlu. diş t'ırçası vb. haklan için l1ar
camalar. Bu11lar. toplam l1arcamaı1ı11 yüzde 50'si kadardır. Bu staıı
darda yavaş yavaş iki-üç yılda ulaşılabilir. Bazı yerlerde buııa şim-
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dideı1 ulaşılmıştır. Bu sta11dart istikrarlı üs bölgeleriı1de de ölçü olarak 
alı11abilir. • • 

Uçü11cü standart. yüzde 50 kendiı1e yeterliliği11 sağlanamadığı, il1-
tiyaçlanı1 a11cak yüzde l 5-25'iı1in karşılanabildiği uzak bölgeler ve ge
rilla bölgeleri içi11 geçerlidir. Oralarda bu sta11darda ulaşmak ye

terlidir. 
Kısacası, olağaı1üstü koşullarda buluı1aı1lar dışıı1da l1ütü11 oı·du bir

likleri. l1ükümet ve t>teki örgütler. savaş. talim ve çalışma arasında 
kalaı1 sürelerde üretimle uğraşmalıdır. Bu süreleri topluca üretimde 
buluı1mak içiı1 kullaı1ma11111 ya11ı sıra, mensuplarıı1daı1 l1azıları11ı özel
l ikle üretim için örgütlemeli, 011lara çit.tlikler. sebze l1al1çeleri, me
ralar. atelyeler. küçük fabrikalar. ulaşım ekipleri ve kooperatifler iş
letme ya da köylülerle ortaklaşa tahıl ve sebze yetiştiııııe görevi 
verıııelidir. Bugüı1kü koşullarımızda, l1er öı·güt ya da l1er askeri birlik 
güçlüklerin üstesiı1deı1 gelmek içiı1 keı1di ''iç ekonomisi''ı1i kurmalıdır. 
Buı1u yapmakta isteksizlik, boş gezeı1leri11 işidir ve utanç verici bir tu
tumdur. Üretimi teşvik etmek içiı1 bir bireysel prim sistemi kur
malıyız. Çalışma111ı1 11iteliğiı1e göre kademeleı1dirilecek primler bu ça
lışmaya doğrudaı1 katıla11 l1erkese dağıtılmalıdır. Ayrıca. çalışmayı 
ilerletmeı1i11 etkili bir yolu olarak, her örgütü11 başı sorumluluğu üst
leı1meli. çalışmaya bizı.at katılmalı ve öı1der grubu kitlelerle. geı1el 
çağrıyı özel ve somut rel1berl ikle birleştirme yöı1temi11i uygulaınalıdır. 

Bazı kimseler askeri birlikleri11 üretime katıldıkları takdirde 11e sa
vaşabilecekleriıii 11e de t�ılim yapabilecekleri11i. ayı1ı şekilde l1ü
kümeti11 ve öbür örgütleriıı de üretime katıldıkları takdirde ke11di iş
leri11i gt>remeyeceklcri11i i leri sürüyorlar. Bu iddia yaı1l ıştır. Soı1 
yıllaı·da Sınır Bölgesi'ı1de birlikleriın iz keı1dileriı1e l10I yiyecek ve gi
yecek sağlamak içi11 büyük bir üretim ı·aaliyetiı1e girişirkcı1. ay111 1.::1 -
maı1da askeri eğitimleri11i. siyasal iı1celeınelcri11i ve genel öğ
re11imleri11i de eskisi11deı1 d�ıl1a büyük bir l1aşarıyla yürüttüler: böylece 
ordu içiı1deki birlik ve ordu ile l1alk arasıı1daki birlik dal1a da kuv
vetleı1di. Geçe11 yıl cepl1ede gcııiş çapta bir üretiın kampaı1y�ısı yü
rütülürkeı1, savaşta l1üyük başarılar kazaı1ıldı ve buı1u11 y�111ı sıra yay-• • 
gı11 bir talim kampa11yası başlatıldı. Uretim ı·aaliyeti sayesiı1de 
l1ükümet ve öbür örgütleri11 perso11eli daha iyi yaşam koşulları11a ka-
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vu�tu. işlcriı1c dal1a sıkı sarıldı ve verimlilik arttı. Bu l1em Sınır Böl
gcsi'!1de. l1em de ceplıcde höyle olınuştur. 

Böylece. köylük l1t>lgclerdeki gerilla savaşı çerçevesinde keı1diı1e 
yeterli l1ale gelmek içiı1 üretime girişen askeri birlikleriı1. l1ükümet ve 
t>bür örgüt lcri11 dal1a l1üyük bir e11erji ve caı1Iılıkla savaştıkları . talim 
yaptıkları ve ç<ıl ıştık laı·ı: disipl iı1leri11i sağlamlaştırdıkları : l1em kendi 
içlcriı1dc l1em de sivil l1alkla l1irlikleri11i geliştirdikleri görülmektedir. 
Keı1diı1e yeterl i <llınak içiı1 üretim. ülkemizi11 uzuı1 süreli gerilla sa
vaşı11111 bir so11ucuduı· ve bizim bir zat"erimizdir. Bir deı·a bunda us
ıalaşırsak. hiçbir maddi güçlük l1izi yıldıramaz. Canlılığımız ve ener
jiıniz yıldaı1 yıla artacak ve lıer muharebede daha güçlü l1ale geleceğiz. 
Düşmaı11 yerle bir edeceğiz ve 011u11 bizi yerle bir etmesiı1den kork
mayacağız. 

Burada. cepl1edeki yoldaşlarımız111 dikkati11in çekilmesi gereken 
bir başka 11okta var. So11 zamaıılarda kurulan bazı üs bölgelerimiz 
maddi kayııaklar bakımıı1daı1 oldukça zengindir ve buııa güvenerek 
kadrolar tutumlu olma ya da üretime girişmede isteksizdir. Bu, çok 
kötü bir şeydir ve ileride buı1uı1 acıs1111 çekerler. Nerede olursak ola
lım. iı1saı1 gücümüzü ve ınaddi kaynaklarımızı değerlendirmeli, sadece 
bugüı1ü düşüı1üp l1ar vuı·up lıaı·ıııa11 savuııııamalıyız. Nerede olursak 
olalım. çalışmamız111 d<ıl1a ilk yılıı1daı1 itibaren öı1ümüzdeki uzun yıl
ları. sürdürülmesi gerekcı1 uzuı1 süreli savaşı, karşı-taarruzu ve düş
maı1111 kovulmas111d<111 so11raki ye11iden i11şa çalışmaları111 aklımızdaı1 
çıkarmamalıyız. Bir yaı1daı1 . l1ar vurup harmaı1 savuııııakta11 ka
çıı1malı. öte yaı1daı1 üretimi ı·aal bir şekilde artırmalıyız. Geçmişte bazı 
bölgeler, uzuı1 vadeli düşüı1memeleri11i. insan gücü11ü ve maddi kay-
11<ıkl<ırı tutumlu bir şekilde kullaı1mamalarını ve üretimi geliştirmeyi 
il1mal eııncleri11i çok p<ıl1alı t>dcdiler. Buı1daı1 alıııacak ders ortadadır. 
buı1a dikkat edilmclidır. 

Saı1ayi ürüı1lcıi l1akım ıııdaı1. Şcı1si-Gaı1su-Ni11gsia S ı11ır Bölgesi. 
iki yıl içiı1de pamuk. pamuk ipliği. pamuklu kumaş. deınir. kağıt ve 
başka biı·çok l1<1kıındaı1 l1ütüı1üylc keı1diı1e yeterli l1ale gelmeye karar 
veı·ıniştiı·. Burada üretilmeyc11 ya da sadece az miktarda üretile11 lıer 
şeyi üı·etmcli ve yetiştirmeli ve asla dışarıya bel bağlamamalıyız. Bu 
göı·ev bütüııüyle. devlet. özel ve kooperatif işletmeleri tarafında11 ger-
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çcklcştirilmelidir. Bütün bu mallarda sadece nicelik değil, aynı za
maı1da 11itelik de talep ediyoruz, yani buı1lar yıpra11maya karşı da
yaı1ıklı <)lmalıdırlar. Sıııır Bölgesi H ükümeti, Sekizinci Yol Or
dusu'n uıı Ortak Savunma Karargahı ve Parti Merkez Komitesinin 
Kuzeybatı Bürosu, bu meselelere büyük dikkat gösteııııekte kesiıılikle 
l1aklıdır. Ayı11 şeyi11, cepheı1iıı l1er yeriı1de de yapılacağıııı um uyorum. 
Bu. birçok yerde şimdiden yapılıyor, onlara başarılar dilerim . 

Sıııır Bölgemizde ve öbür Kurtarılmış Bölgelerimizde, ekoııomik 
çalışma11111 her dalıııı öğrenmemiz daha iki-üç yıl alacak. Keı1di ta
hılımız111 bütünüııü ya da büyük bir kısmını yetiştirdiğimiz. m�ıl
lanmız111 bütüı1üı1ü ya da büyük bir kısmını imal ettiğimiz ve böylece 
bütünüyle ya da esas olarak keııdine yeterli hale geldiğimiz ve hatta 
bir miktar üretim fazlası sağladığımız gün, ay111 zamanda köylük böl
gelerdeki ekonomik çalışmanın her dalıııda ustalaşmış olacağız. Şe
hirleri düşmandan temizledikten sonra, ekonomik çalışmanın yeııi dal
lanna da girişebileceğiz. Bütün gücümüzü ortaya koymalı ve 
öğreı1meliyiz: çünkü Çiıı, yeniden inşası içiıı bize güvenmektedir. 
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GERİLLA BÖLGELERİNDE DE ÜRETİM MÜMKÜNDÜR* 

31 Ocak 1945 

Düşman hatları gerisiı1deki Kurtarılmış Bölgelerin nisbeten is
tikrarlı üslerinde ordu ve 11alk içinde üretim kampanyalannı11 sür
dürülebileceği ve sürdürülmesi gerektiği artık kabul edilmiştir ve bu 
koı1uda hiçbir kuşku yoktur. Fakat buı1ların gerilla bölgelerinde ve 
düşman hatlannı11 gerisindeki en uzak bölgelerde de yürütülüp yü
rütülemeyeceği, yeterince kanıt olmadığı için, pek çok insanın ka
fasıı1da henüz açıklığa kavuşmamıştır. 

Fakat şimdi elimizde kanıt var. 1944'te birçok gerilla bölgesinde 
üretim faaliyeti öııemli ölçüde sürdürülmüş ve 28 Ocak tarihli Kılr
tıllılş Gazetesi'nde yayımlaı1a11 Çang Pi11gkay yoldaşın Şansi-Çahar
Hebey Sıı1ır bölgesiııdeki gerilla birim lerinin üretim kampanyası hak
kındaki raporuııda belirtildiği gibi fevkalade sonuçlar alınmıştır. Çang 
yoldaşıı1 raporuı1da sayılaı1 bölgeler ve birlikler şunlardı: Orta 
Hebey'de altıılCı alt bölge, ikinci alt bölgenin dördüı1cü ilçe bölüğü, 
dördüı1cü alt bölgeı1i11 sekiziı1ci ilçe bölüğü. Suşuy-Ti11gsien müf
rezesi. Paoting-Mançe11g müfrezesi ve Yunpiao müfrezesi ve Şansi'de 
Taysien ve Kuosien illerindeki birlikler. Bu bölgelerdeki koşullar son 
derece elverişsizdir: 

Bölge. düşmaı1111 ve kuklalarını11 müstahkem mevkileri ko
rugaı1larıyla doludur ve siperler. duvarlar ve yollarla boydan 
boya dilimlenmiştir: askeri üstüı1lüğüı1den ve ulaşım ola
naklanı1da11 yarJClanan düşman, bize karşı sık sık a11i hücumlara. 
kuşatmalara ve ''temizlik" harekatlanı1a girişmektedir. Bu ko-

* Bu başyazı. Mao Zedung y<lldaş ıarafıııdan Yenan'da çıkan Kıırtıılıış Gazetesi için ya
zılnıışıı. 
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şutlar altı11da geril l•ı birlik leriın iı .. bir gü11 içi11de ıncvzileı·i11i biı·
k•ıç kez değiştinnek zoruı1d:ı kalın•ıktadırlar. 

Buı1uı1la birlikte. geri l la l)i ı·tikleri çatışmalar aras111daki sürelerde 
üretimi sürdürmeyi başarın ışlardıı·. Scıı1uçlar şt>yledir: 

Şimdi l1erkes d•ıl1a iyi besleı1iycıı·: Herkes güı1de yarım li<ıııg ye
ıneklik yağ ve tuz ile l)ir �·iıı sel)ze. ayda bir buçuk çiıı eı •ılıyor. 
Buı1daı1 başka. yıllaı·dır buluı1m•ıyaı1 diş ı·ırçaları. diş macuı1 taı·ı 
ve alfabe buluı1abiliyor. 

Alıı1 bakalım! Gerilla bölgeleriı1de üretimi11 mümküı1 olmadığını 
kim söyleyebilir'! 

Birçok kişi, 11üı·usuı1 ycığuıı olduğu bölgelerde boş arazi olmadığıııı 
iddia ediyor. Gerçekten l1iç boş arazi yok mu? Lütl"eıı tekrar Şaıısi
Çahar-Hebey sıııır bölgesiııe bakııı: 

Öııce. toprak meselesi esas dikkati tarıma veı ıııe siyaseti11e 
uyguıı olarak çözülınüştür. Dokuz yöntem kul laıımaktadırlar: l .  
Düşmaııın abluka amacıyla kullaı1dığı duvarları yıkmak ve hen
dekleri dolduııııak: 2. Düşmaııııı kullaııabileceği otomobil yol
larıııı talırip etmek ve bu11lar111 üzeri11e tal1ıl ekmek: 3. Küçük 
boş toprak parçalarıııdaı1 yararlaıımak: 4. Melıtaplı gecelerde 
düşmaııa aldırmadaı1 korugaıılarıı1 çevresiııdeki tarlalara ekiı1 
ekilirkeıı, silal1lı koruma sağlayarak lıalk milisine yardımcı 
olmak; 5. Tarlaları. işgücü sıkıııtısı çekeıı köylülerle ortaklaşa 
sürmek: 6. Köylü gibi giyi111niş askerleri kullanarak düşmaıı111 
müstalıkem mevzileri ve korugaııları çevresiııdeki tarl•ıları ol
dukça açık l)ir şekilde sürmek: 7. Set örüp. kumu temizleyip. 
11elı ir kıyılarıııı tarla lıaliı1e getirerek buralardaıı yararlaı1mak: 8. 
Kurak topraklan11 sulaııabilir l1ale getirilmesinde köylülere yar
dım etmek ve 9. Faaliyet gösterile11 lıer köyde tarım işleriııe yar
dım etmek. 

Ama tarım mümküı1 olsa bile. elsanatlan ve öbür üretim ı·a-
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aliyeıleıi belki de itala imka11sızdır? Gerçekte11 durum bu mu? Lütfeı1 
Şaı1si-Çahar-Hebey sı11ır bölgesine bir bakıı1: 

Düşma11ı11 abluka hatları ya da abluka siperleri çevresiı1deki bir
likler. üretim ı·aaliyet leıiı1i sadece tarıma lıasretm iyorlar. aynı za
ma11da. isı ikr<trlı üs b<>lgeleriı1deki gibi. el saı1atlarını ve ulaşımı 
da geliştiriyorlar. Dördüı1cü ilçe bölüğü bir keçe şapka atelyesi. 
bir yağl1a11e ve bir uı1 değirmeı1i kurıııuştur ve yedi ayda yerel 
parayla yanın milyo11 yuaı1 kar elde etmiştir. Keı1di güçlüklerini 
halletmekle kalmamışlardır, gerilla bölgesiı1deki halk111 ih
tiyaçlarıııı da karşılamaktad ırlar. Askerler keı1di yün kazak ve 
çoraplarını artık kendileri temin edebilmektedirler. 

Gerilla bölgeleri11de askeri harekatlar sık olduğuı1dan, askerlerin 
üretimle uğraşmaları belki çarpışmaları etkiliyordur'? Bu gerçekten 
böyle mi'? Lütfeı1 Şansi-Çahar-Hebey Sıııır Bölgesi'ı1e bakı11: 

lşgücünü silahlı güçle birleştiııııe ilkesiııi uygulayarak üretim ve 
savaşma görevleri11e eşit öı1em veriyorlar. 

Ve 

• •  
On1eğiı1. ikiı1ci alı bölge11i11 dördüncü ilçe bölüğünü ele alalım. 
llkbal1<ırda çift sürmeye başladıklarında, düşma11a saldıııııak 
üzere özel bir müfreze göı1derdi ler ve ay11ı zamaı1da güçlü bir si
yasal taarruza giriştiler. lşte tam da bu yüzdeı1 askeri alanda da 
daha büyük bir faaliyet başladı ve birliklerin savaşma gücü arttı. 
Şubat'tan Eylül başıı1a kadar bu küçük müfreze. 7 1  çarpışmaya 
katıldı, Çutu11gşel1. Şaı1gçuaı1g. Yehçuang. Feı1gçiaçay ve Yaytu 
müstahkem mevzileıiııi ele geçirdi. düşma11a ve kukla birliklere 
165 kayıp verdirdi. 9 1  kukla asker esir aldı. 3 l1afif makiı1eli 
tüfek. l O 1 tül.ek ve tabaı1ca ele geçirdi.  

Ve 

Askeri ı·aaliyeti. yaygı11 üretim için propagaı1dayla birlikte yü
rüterek derl1al şu slogaı1la bir siyasal taarruza giriştiler: "Büyük 
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üretim atılıın1111 b<ıltal:ıınaya çalışa11 l1erkcsi ezi11 ! '' T<ıysicıı ve 
Kuosieıı il merkeı.lcı·iııde düşmaıı. or:.ıd:ı otuı·aı1lar:.ı "S<)ll ı�
maıı lard:ı Sckiziııci Y <>I Ordusu ııedeıı bu kadar çctiıı l)ir lıalc 
geldi'?'' diye sordu. Oıılar da şöyle yaıııtladıl•u·: "Çüııkü siz sıııır 
bölgesiı1dcki büyük üretim <ıtılım ıııı baltalaınay:ı ç:ı
lışıyorsuııuz." Kukla :ıskerler l)iı·birleriııe şt>yle diy<)rl:trd ı: "Bu 
büyük üı·cıiın hamlesiııi sürdürürlerkcıı dışarı çıkmasak <l:ılıa iyi 
olur." 

Gerilla bölgeleriııdcki lıalkııı da bir üretim kampaııyasıııa gi
rişmesiı1i sağlam<ık mümküıı müdür'? Kiral:ırııı belki hcııüz azal
tılmadığı ya da kir.ı iııdirim iııiıı tam olarak gerçekleştirilınediği bt>yle 
bölgelerde köylüler üretiıni artırmaya ilgi duyarlar mı'? Buııa Şaıısi
Çalıar-Hebcy Sıııır Bölgesi'ııde olumlu yaııı t  verilmektedir. 

Üstelik düşmaı1111 abluka lıatları ya da abluka siperleri çev
resiııdeki birlikler, üretim kampaııyasını yayarak oradaki halka. 
doğrudaıı yardım etmektedirler. B ir yaııdaı1. üretimle uğraşaıı 
kitleleri silalıla korurkeıı. öte yaı1daıı emekleriyle büyük ölçüde 
yardımd:ı buluııuyorlar. Bazı birlikler. keııdi iıısaıı güçleriııiıı 
yüzde 50'iııi sıkışık t:1rım mevsimleriııde kit lelere ücretsiz yar
dım olarak veımeyi kural haliııe getirdiler. Böylece kitleleriıı 
üret im yapma istekleri çok arttı. orduyla lıalk arasıııdaki i l işkiler 
dalıa uyumlu lıale geldi ve kitleler yeterli yiyeceğe salıip oldular. 
Dolayısıyla gerilla bölgeleriııde kitlelcriıı Komüııist Partisi'ııe ve 
Sekiziııci Yol Ordusu'ııa karşı sevgi ve destekleri arttı. 

Gerilla bölgeleriııde ordu ve halkııı büyük çapta üretim kam
panyaları sürdürüp sürdüremeyeceği, ya da buııuı1 gerekli olup olmadığı 
koı1usuı1ruıki bütüıı kuşkular böylece cevaplaııdınlmış olm:ıktadır. Biz. 
Kurtarılmış Bölgelerdeki. özellikle gerilla bölgeleriııdeki bütüıı Parti. 
hükümet ve ordu kadrolanııdaıı. bu 11oktayı iyice kavramaları111 is
tiyoruz. Çüııkü. bir kez buııuıı ''mümküıı'' ve "gerekli'' olduğu aı1-
laşılırsa, üretim lıcr yerde yoluııa girecektir. Özellikle bu b..1kımclaıı işe 
ilk olarak Şaıısi-Çalıar-Hebcy Sıııır Bölgesi'nden başlaı1mıştır: 
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Düşıııaııııı al,luk�t lıatlanııııı ya da abluka siperleriııiıı çev
ı·esiııdeki l'irlikler. üretiııı kampaııyasıııda üretim plaıılanııı sap
ıaııdığı şekilde sadece beş ay gibi kısa bir sürede ger
çekleştirmekle kalmadılar, üstelik bir dizi pratik yeııilikler de 
getirdiler. Buııuıı ııedeııi. kadrolarııı düşünüşlerini yenideıı yöıı
leııdirmeleri. üretime ve işgücüııü silalılı güçle birleştirıııeye 
ciddi bir şekilde dikkat göstermeleri. kitleler içindeıı emek kah
ramanları ve öı·ııek işçiler (kaba taslak bir hesaba göre altmış altı 
emek kalıramaııı ve önıek işçi) ç ıkarmalarıdır. 

1945'te. Kurtarılmış Bölgeler herkesiıı ortak çabalarıyla şimdiye 
kttdarkileriıı lıepsiııdeıı dalıa büyük bir askeri ve sivil üretim kam
paııyası yürütmelidir. Gelecek kış bütün bölgelerin başanlarıııı kar
şılaş! ıracağız. 

Savaş sadece askeri ve siyasal bir boy ölçüşme değil, ayııı za
maııckı ekoııomik bir boy ölçüşmedir. Japon saldırganlarını yenmek 
içiıı, bütüıı görevlere ek olarak kendimizi ekoııomik çalışmaya da uy-• 
dunııalı ve iki-üç yıl  içiııde buııda ustalaşmalıyız. Bu yıl, yani 1 945'te 
bugüııe kadarkilerdeıı daha büyük soııuçlar elde etmeliyiz. Çiıı Ko
ıııüııist Partisi Merkez Kc>mitesiııiıı bütüıı Kurtarılmış Bölgelerdeki 
kadrolarıııı ızdaıı ve bütüıı lıalktan sabırsızlıkla beklediği budur ve bu 
lıedelc ulaşılacağıııı umuyoruz. 

205 



PARTi MiZiN TARİHiNDEKi BAZI 
MESELELER ÜZERiNE KARAR" 

1 

Çiıı Komüııist Partisi 192 1 'de doğuşuııdaıı bu yana. bütüıı ça
Iışmalarıııda, keııdi yoluııu çizerkeıı Marksizm-Leniııizm'iıı evrensel 
gerçeğiııi. Çiıı devrimiııiıı somut pratiğiyle birleştinneyi, temel ilke 
olarak almıştır. Mao Zeduııg yoldaşııı Çin devrim teorisi ve pratiği de 
bu birleştirmeyi. temsil eder. Partimiziıı kurulmasıyla birlikte Çiıı dev
rimiııde derhal yeııi bir aşamaya. Ma<> Zeduııg yoldaşııı da işaret ettiği 
gibi yeııi dcınokraıik devı·im aşamasıııa geçildi. Y eııi dem<>krasi içiıı 
yirmi dört yıllık ( 1 92 1  'deıı l 945'c kadar) mücadele b<>yuııca. üç ıarilıi 
dtiııem- Biı·iııci Büyük Devı·im. Toprak Devrimi ve Japoııya'ya Karşı 
Diı·eıııne S•tvaşı-b<>yuııca P•trtiıniz. geııiş lıalk kitlelcriııiıı düş
maıılarııı•t: eınpcryalizm ve ı·eodalizme k•trşı soıı derece çetiıı ve zorlu 
devı·imci ınücadeleleriııde. tul•trlı bir şekilde öııderlik etmiş ve büyük 
b•ış:tııl•u·. 7.eııgiıı deııeyler k•ızaıım ıştır. P•trl i. mücadeleııiıı •tkışı içiııde. 
keııdi öııderiııi M•t<> Zeduııg yoldaşı yaraıınıştır. Mao Zeduııg y<>ldaş. 
Çiıı pr<>letaıyasıııııı ve Çiıı lıalkıııııı ıeınsilcisi olar:tk. iııs•tıı zekasıııııı 
d<>ruğu olaıı Marksizın-Leııiııizın te<>risiııi. Çiıı'e. kitleleriıı ço
ğuııluğuııu köylüleriıı oluşturduğu ve :ıcil görevi emperyalizme ve fe
od:ıliz11ıe kaı·şı sav:ışın:ık <>l:ııı. y•ııı-ı·eod:ıl . y•trı stimürge büyük bir ül
keye. gcııiş •tr•ıziye ve mua7.zaın l)ir ııül.us•ı salıip <>laıı. duruınuıı soıı 
deı·ece karmaşık. müc•ıdeleııiıı s<>ıı derece z<>r olduğu bir ülkeye. y:ı
ı·:ı ı ıcı  biı· l)iç iıncle uygul:ıını�. Leııiıı ve Sıaliıı'iıı söınürge ve yaı·ı sti
ınürge soruııu üzcriııe ıeorileriııi. buııuıı y•tııı sır•ı. St:ıliıı'iıı Çiıı dev-

• 20 Nis;ııı 1 945'ıc Çiıı K<)JJJÜııisı P;ııt isi .  Alı ıııcı Merkez Kl)ııı iıcsi. Geıı i�lcıilıııiş Ye
Jiııci (}eııel Toplaıılısııı<la alııııııışı ır 
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riın i ile ilgili ıcorisi11i, parlak bir şekilde gelişıirmiştir. 
P<ırti. doğru Marksisı-Lcniııist çizgiye kesiıı likle bağlı kaldığı ve 

l)u çizgiye karşı bülüıı yaıılış ı·ikirlerle soııuııa kadar mücadele etliği 
içiııdir ki. bu üç döı1emde büyük başarılar göstermiş: bugüı1kü. eşi gö
rülmeıniş ideolojik. pol itik ve örgülsel birliğe ulaşmış. bugüıı 
1 .200.()()0 deıı ı·<iı.la üyeye s<thip, lıemeıı hemeıı l 00 milyoıı nüfuslu 
Çiıı'iıı Kurl<ırılmış Bölgeleriııde ve l milyoı1luk bir orduya önderlik 
edeıı l)i r devriınci kuvveı olmuş ve Japonya'ya Karşı Direıımc Sa
v<ışı 'ııd<ı ve Kuı·tuluş S<ıv<ışı'ııda. bütüı1 m illet içiıı ağırlık merkezi ha
liııe gelıniştir. 

il 

Çiıı'iıı Yeııi Demokratik Dcvrimi'ı1i11 biriı1ci dönemiı1de, 1 92 1  'deıı 
1 927'ye kadar ve özellikle 1924- l 927 arasıı1da Çiıı halkııııı1. Komüııist 
Eııterııasyc>ııal tarafıııd<ııı dc>ğru bir şekilde yöııetileı1 ve Çiıı Komünist 
P<ırlisi'ııiıı doğru öııderliği altı ııda ileri atılaıı ve örgülleneıı büyük. aıı
tiempeı·yalist ve aııtiı·eodal devri mi lıızla ilerledi ve büyük zaferler ka
z<ıııdı. Bu l)üyük devı·imde. Çiıı Koınüııist Partisi'ı1iıı bütüı1 üyeleri. 
büyük devrimci çalışın<ılaı· yaplılar. İşçi. gcııçlik ve köylü l1areketleriııi 
bülüıı ü lkede geliştiı·diler. Guomiı1daııg'ııı yeııideıı örgütleıımesiııi ve 
Milli Devı·iınci Ordu'ııuıı kurulmasıııı ıeşvik elliler ve ()utıa yardımcı  
oldul<ıı·. Dc>ğu Harekatı'ııııı 1 ve Kuı.ey Seı·eriııiıı. siyasal belkemiğiııi 
oluşturdular. empcryalizıne ve ı·e<>dalizme karşı millet çapıııdaki 
l)üyük ınücadeleye t>ııdeı·lik etliler ve böylece Çiı1 devrim tarilıiniıı eıı 
ş<ııılı s<ıyl'<ısıııı y<ızdıl<u·. Ne v<ır ki. bu devrim yeııilgiyle soııuçlaııdı.  

1 .  1924',le. l)r. Suıı Y:ıı-seıı. K<>ıııüııisı Parti ile ve işçiler ve kiiylülcrle ittifak kurarak. 
lııgiliz e111pery:ılisılcriylc i �[,irliği y:ııJ:ııı ve K:ıııt<llt'd:ı k:ıl)tllevrinıci faaliyetlere gi
rişeıı. kt,ıııpr:ı<l(>rl:ırııı ve t<lllr:ık :ığ:ıl:ınııııı si lalılı gücü <<Tücc:ır Kıt:ıst>>nı yenilgiye 
uğr:ıttı. (iu<>ıııin<l:ıııg ile K<Mtıünisı l'artisi arasınd:ıki işbirliği teıııcli üzcriııc kurulnıuş 
ı>l:ııı ılevriıııci ı>rılu. 1 925 )' ılı [,aşl:ınııd:ı Kanlı>ıı'daıı çıktı. Dtl<Ju Sel'eriııi yaptı ve 
kiiylüleriıı desteğiyle. s:ıv:ış :ığ:ısı ('lıcıı Clıiung Miııg'iıı askerlerini yendi. Oııd:ın 
sı,ıır:ı K:ııılıııı':ı geri diiııcrek. bur:ıl:ır:ı yerleşeıı Yunaıı ve Kv:ıngsi s:ıvaş ağalanııı de
virdi .  O soııb:ılı:ırd:ı. lk iııt·i l)ı,ğu Seferiııi yaplı ve sonuııd:ı Celıen Ching Ming'iıı 
kuvvetleıini yı>k etli .  Kı>ıııüııist Partisi ve Koıııüııisı Gençlik Birliği üycleriniıı. eıı 
iiııde k:ılır:uııaııca sav:ışıığı [,u seferler. Kv:ıııgtuııg Eyaletinin S iyasııl bütünlüğüııü 
sağladı ve Kuzey sel'eıiııe y<>I :ıçı ı .  
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çüı1kü 1 927'de. o 1,amaı1lar bizim müttefikimiz olaı1 Gu<lıni11daııg't:tki 
gerici klik devrime ihaı1et etti. çüılkü o zamaı1lar emperyalizm ve ge
rici Guomidaı1g kliğiııi11 birleşik kuvvetleri çok güçlüydü ve özellikle. 
Partimizde. Ceıı Dusiu'ı1uı1 temsil ettiği sağcı ideoloji. bu devrimi11 
bitim döı1emiı1de (altı ay kadar) Komünist Eı1ten1asyoı1al'in ve Staliıı 
yoldaşıı1 birçok akıllıca direktit"iı1i reddedcı1, Mao Zeduı1g yoldaş ve 
öbür yoldaşlaı·ı11 doğı·u görüşleri11i reddedeı1 teslimiyetçi bir politikaya 
döı1üştü ve Parti'ı1i11 yöııetici orga11ına l1akim oldu: buı1uı1 S<ltlucu ola
rak. Guom iı1daı1g dcvıime ilıaı1et edip. l1alka birden saldırdığıııda. 
Parti ve lıalk etkili bir dire11me l1areketi örgütleyemedi. 

1 927'de. devrimiıı ye11ilgisi11de11, 1 937'de Japo11ya'ya Karşı Di
reı1me Savaşı'ı1a kadar geçe11 011 yıl içiı1de, karşıdevrimci terör ko
şulları11da. aı1tiemperyalist ve aı1tifeodal bayrağı birlik içinde dal
gala11dırmaya devam edeı1 ve ge11iş işçi. köylü, asker. devrimci ayd111 
kitlelerine ve başka devrimci kişilere, büyük politik. askeri ve ide
olojik mücadelelerde öı1derlik edeı1 yalnız ve yalı1ız Çi11 Komüı1ist 
Partisi oldu. Bu mücadeler sırası11da, Çi11 Komüı1ist Part isi, Kızıl 
Ordu'yu yarattı. işçi. Köylü. Asker Meclisleri Hükümeti11i kurdu, dev
rimci üsler kurdu. yok.'iul köylülere toprak dağıttı. hem gerici Gu
omindaı1g l1ükümetiııi11 saldırılarıııa ve hem de 18 Eylül 193 1 'deı1 
soı1ra Japo11 cmpcry:ılizmiı1i11 saldırgaı1lığıı1a karşı koydu. Buı1uı1 bir 
soı1ucu ol:ırrık. Çiı1 l1alkı .  yeni demokratik devrim. milli ve sosyal kur
tuluş davasıııda. büyük b:ışarıl:ır k:ızaı1dı.  Aynı şekilde. l1ütüı1 parti. 
Parti'yi bölıneye ç:ılışaıı ve oııa ihaııet eden Troçkist Ceı1 Dusiu kli
ği11i11, Lo Aı1gluı1g'uıı2 Ç:ıııg Kuotao'ı1uıı3 ve ötekileriıı karşı dcvriınci 
t·a:ıliyetleri11e karşı l1irlik l1aliı1de mücadele etti. Böylece Marksizm-

2- IA> Çaııg -luııg. Çiıı Konıüııist (>;111 i si'nin ilk üyelerindenllir. Slırıradaıı llevrinıe ilıaııet 
ctnıişt ir. 1 93 l 'tlcki Altıncı Pa11i Merkez Konıitesi l)ördüııcü Genel Toplaııtısında, 
Ç'iıı devıiııı iııiıı geleceği lıakkıııd;ı karnııısar oları Lo Çang·lung. Altıııcı Pa11i Milli 
Kl>rıg resi'ııiıı çizgisiııe karşı. Ceıı Dusiu kliğiııiıı. karşıdevrinıci ıutunıuııu açıkça des· 
tekledi. K11.ıl Ordu'yu ve Kızıl üs al;ınlanııı ki1tüledi ve Kıııııünist kadrolanıı adlannı 
\'arı K•ıyşck'iıı çctesiııc ilıll<ır l'llcıı bildiriler ı1ığıtı ı .  1>a11 inin yi1nettiği devriıııci nıü
c;ıdclcyi di ııaıııit lcnıck içiıı. si)1,Je <•Ülıığaııüstü Merkez Kfııııite>>si <<lkiııci Ey;ılet 
Koıııitcleri>> "ikinci Bi;lgesel Kl>ıııiteler ve «Scndik;ılarda lkiııci P•ıı1i Bi'ılüııılerİ>• 
kurdu ve (>;111i içinde bölücü faaliyetlerde bulundu. Ocak 1931 'de Pa11i'dcıı atıldı. 

3. Ç'aııg Kul>-t<ll> içiıı, b;ıkıııız «(>a11iııi11 Çalışıııa 'l'arzıııı Düzcltclinı>• Mıııı 7.cduııg. 
Scçıııe /:'J.·<·ı·/cı· Bu cilıe Nııt 5. (Çaııg Kuı>-tal> Çiıı devriıııinde bir di'ıııektir. (lcııç· 
kcn. devrinı üzerinde spekülasylııı yapıp. Çiıı Kl>ıııünist Pa11isi'ne kııtıltlı. Pa11ide 
ciddi suçl;ıra yol aç;ııı pek Çl>k yaıılışlar y;ıptı .  Bunlanıı en üıılüsü, 1935'de Kızıl 
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Lc11i11izm'iı1 geı1el ilkeleri temelinde parti11i11 birliği sağlanmış oldu. 

Bu 011 yıl boyu11ca parti11i11 bu ge11el politikası ve buı1u uygulamak içiı1 
vcrileı1 kal1rama11c<ı mücadeleler. bütüı1üyle doğru ve gerekl iydi. Sa

yısız parti üyesi. çok sayıda halktan i11san ve parti dışında, birçok dev

rimci. korkusuzca savaşarak ve kendileri11i feda ederek. düşcı1lcri11 yc

riııi gözlerini kırpmadaıı doldurarak çeşitli cephelerde, ateşli 

müc;ıdeleler yürüttüler. Moralleri ve davraı1ışlarıyla milletimiziı1 ta

ril1iııde ölümsüzleştiler. Bütüıı buı1lar olmaksızıı1. Japo11ya'ya Karşı 

Dire11mc Savaşı gerçekleştirilemezdi. gerçekleştirilse bile sür

dürülemez ve zafere ulaştırılamazdı. Çüııkü, o zaman bu savaş. lıalk 
s<ıv;ışıııııı zeııgiıı de11eyine sahip bir Komüııist Partisiııdcı1 yoksuı1 ka

lacaktı. Buııa kuşku yoktur. 
B izi eıı çok seviı1direı1 ; bu on yıl içiııde. Mao Zedung yoldaşın 

temsil ettiği partimiziıı. Marks, Eııgels. Leı1i11 ve Stalin'iıı devrimci te
oı·ilcı·i ııi. yaratıcı bir şekilde Çiıı'iıı koşullaı·ıııa uygulamasıdır. Partimiz 

soııu11da. Toprak Devrimi Savaşı'ııııı bitimi11e doğru. Merkez Yö11etim 
orga11ıı1d;ı ve bütü11 Part i'de Mao Zedung yoldaşın önderliğiııi ke

siıılikle sağladı. Bu, Çi11 Komüı1ist Partisi'ı1i11, o döııemdeki, eı1 büyük 

b<ışarısıdır ve Çiıı l1alkıııııı kurtuluşuııun eı1 sağlam güveı1cesidir. 

Aııcak, Partimiziıı büyük başarıları ya11ı11da. bu 011 yıl içiııde bir
takım l1atalar yaptığıııı da belirtmeliyiz. Buı1ları11 e11 öı1emlisi. Altıı1cı 

P<ırti Merkez Komitesiı1i11 Ocak l 93 l 'de yapılaı1 Dördüncü Genci Top
la11ıısıı1daı1. Merkez Komiteleri Siyasi Bürosu'ı1uıı Ocak 1 935'de ya

pılaıı geı1işletilmiş toplaııtısıı1a (Zuı1yi toplaııtısına) kadar gcçeıı süre 
içiııde siyasal , askeri ve örgütsel çizgilerdeki <<Sol>> l1atadır. Bu çizgi 

paı·timize ve Çiıı devrimiııe ağır kayıplar verdiı ıııiştir. 

()rdu'nuıı kuzeye doğru yüıüyüşüııe karşı çıkn1ası. Kızıl Ordu'nun Seçuan-Sikang sı-
11ın11d:ıki azınlık n1illiyetlerİ!) bölgelcri11e çckilnıcsini savuıunakla içine düştüğü boz
gwıculuk ve ıasfiyecilikıir. Usıelik. Partiye, Merkez Kon1iıesine karşı açıkca. haince 
faııliyeılcrde bulwııııuş. kendi sahte nıerkez konıiıesini ku1111uş. P•ırtinin ve Kızıl 
Ordu'ııu11 birliğiııi bozıı1uş ve Kızıl Ordu'nun Dördüncü Cephe Ordusu'na ağır ka
yıplar vcrdirtn1işıir. Aııı:ı Macı Zeduııg yoldaşın. Merkez Kon1itesinin sabırlı eğitin1i 
sayesincle. Dördüncü C'eplıe Ordusu ve onun pek çok kadrosu kısa zan1a11da Parti Mer
kez Konıiıesinin dc,ğru t>ııdcrliğine cltiım1üşler ve bundan sonraki nıücadelelcrdc şe
rctli bir rc'I <'yııaıııı şlardır. Oysa Çaııg Kuo-ıao, islah olıııayacağını ortaya koynıuş ve 
1 938 bahannda. Şensi-Kansu Ningsia Sıııır Bölgesi'ııden kaçarak Guonıinda,ıg gizli 
p()lisinc kaı ılmışı ır.) 
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Çiı1 devrimi11i11 taril1sel deı·sleri11i öğre11mek. <<gelecektekileri öıı

lemck içi11 geçmişteki lıatalardaıı ders almak. hastayı kurtarmak içiıı. 

l1astalığı tedavi etmek>>. <<öııdeki arabaııııı devrilmesi11i arkad;tki araba 

içiıı bir uyan saymak üzere ortak Marksist- Leni11isı ideoloji üzeriı1de. 
l)ütüı1 partiyi uyumlu bir aile gibi. çelik gibi birleştiııııek. Japoııya'ya 

Karşı Dire11me S<tv;ış'ıııda t<tm bir zaı·er kazaı1mak ve Çi11 halkııı111 tam 

kurtuluşu uğruıı;ı savaşmak üzere: Çiıı Komüı1ist Partisi Altıı1cı Mer

kez Komitesi, Geııişletilmiş Yediııci Geııel Toplaııt ısı bu 011 yıl içiıı

deki bazı Parti soruııları üzerine ve özellikle Dt>rdüı1cü Geı1el Top

laııtısı11daıı Zuııyi Toplaı1tısıııa kadar. Merkezi tinderliği11iıı politikası 

üzeriııe. resmi soı1uçları11 ortay;ı koıımasıııı yararlı ve gerekli  gör

müştür. 

ili 

l 927'de. dcvrimi11 ye11ilgisiı1deı1 soııra. partimizde. l1em <<Sol>> l1em 

Sağ sapmalar oldu. Biriııci Büyük Devrim döı1cmiııiıı bir avuç tes

limiyetçisi ki,  Ceıı Dusiu oıılarııı başıydı, devrimiıı geleceği lıakkı11da 

karams<trlığa düştüler ve zamaı1la parti tasl"iyecileri (likidalörler) l1a

liııe geldiler. 1 927 dcvrimiı1deı1 soııra. Çiıı burjuvazisi 1.ate11 em

peryalizmi ve t"eodal güçleri alt etmişt ir. lıalk üzeriııdeki hfikimiyeti11i 

deı1gelemiştir. Çi11 toplumuııda l)ugüııdeıı kapitalizm lıakimdir ve top

lum barışçı yoll<trla gelişecektir diyerek gerici Troçkist'lerin tutumuııu 

beı1 imsediler. 

Bu yüzdeıı kcyli olarak. Çiıı'de. l)urjuva-demokratik devrimin ta

mamla11dığıııı ve Çin proletary;ısıııııı. <<Sc>syalist devriın i >> yapm;tk içiıı 

gelecek güııleri beklemesi gcrektiğiııi ve şimdilik. sadece. <<Mil l i  Mec

lis lçiıı>> slogaıııyla sözde bir meşru lı<trekete girişebileceğiııi öııe sür

düler ve l)(iylecc devrimci l1areketiıı yok cdilmcsi11i savuııdular. P;ır

tiııiıı verdiği bütüıı devrimci mücadelelere karşı çıktı lar ve Kızıl Oı·du 

Harcketiııe. <<serseri zorbalar lıarcketi>> diye it"t ira ettiler. sadece par

tiııiıı uyarılarıııa kulak verip ve oportüııist tasfiyeci.  partiye karşı gö-
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ı·üşleri11i ıerk cııncyi rcddctıncklc kalmayıp, gerici Troçkisılcre4 ka

tıldılar ve P<ırtiyc karşı l)ir l1izip kurdular. B uı1uı1 soı1ucu olarak Par

tideı1 atıldılar ve so11ralan karşı devrimciler l1aliı1e geldiler. 
Bu arada Guc)miı1daı1g'ı11 katliam siyasetiı1i11 yaraıtığı 11cfret ve 

Çeı1 Dusiu'ı1uı1 ıesliıniyctçiliğiı1e karşı öfkeni11 körüklediği küçük bur
juva aceleciliği de. Partide y<ııısıyordu ve bu <<Sol>> heyccaı1ları11 hızla 
büyümesi11e yc)I açtı. Bu <<Sol>> heyccaı1 , ilk kez. Parti Merkez Ko
mitcsi'ı1i11 7 Ağustos 1927'dcki. olağaı1üstü toplantısıı1da ortaya çıktı. 

P<ırti taril1iı1c 7 Ağusıos topla11tısı, olumlu bir katkıda bulundu. Çin 
devrimi11i11 kriıik bir 11okıasıı1da. Ceı1 Dusiu'ı1uı1 teslimiyetçiliği11i ke
siı1likle soı1a erdirdi. Toprak Devrimi siyaseti ve Guomiı1daı1g ge
ricilcri11i11 katliamıııa karşı silalılı mücadele karan aldı ve partiyi ve 
kit leleri devrimci s<ıvaşı sürdürmeye çağırdı. Bütüıı bunlar doğruydu 
ve toplantıııııı esasıydı. Aı1cak sağ lıatalarla mücadele ederkeıı. top
lantı <<Sol>> lıatalara yol açmıştı. O zamaıılar siyasal açıdaıı devrimci 
mevzileri koı·umak ve devrimci güçleri planlı bir şekilde bir araya top
lamak içiıı. lıer bölgeııi11 keı1di koşullarına göre, ya uygun karşı sal
dırılarıı1. ya d<ı taktik olarak geri çekilmeleriıı örgütleıımesi gereğiııi 
kavrayamadı . Maceracılık ve buyrukçuluk (Özellikle işçileriıı greve 
zorlaı1ması) eğilimleri11e göz yumdu ve onlan besledi. Örgütsel açıdaıı 
toplantı. <ışırı ve sekter parti içi mücadelelere yol açtı. lıiç aıılamı yok
keı1 ya da uyguıısuz bir biçimde yöııetici kadrolarııı. tümüyle işçi sınıfı 
kökeııli olm<ısıııııı öııem taşıdığı11ı belirtti ve Parti içiı1de oldukça ciddi 
bir aşın demokr,ısi duruın u yarattı. 7 Ağustos toplaııtısıııdaıı soııra. bu 
<<Sol>> lıav<ı büyümeye. devam ett i .  merkez yöııetici orgaııııı 1927 
Kasım'ıı1daki. büyük toplaıı tıs111da tam bir maceracı çizgiye döııüştü 
ve ilk kez Partiı1iıı Merkez Yt>ııctim orgaıııııda <<Sol>> çizgiyi lıakim 
duruma getiı·di. M'ıccr<ıcılar buııdaı1 soııra. Çi11 dcvrimiııiıı . ııitcliği ge
reği. st>zdc L)ir süı·ekli devrim olduğunu (Deınokratik devrimi sosyalist 

4. Çiıı devıiıııiııiıı l 927'tleki yeııilgisindeıı stıııra. Çin'Je de az sayıda Trt><;k isı lıclirtli. 
('eıı Dusiu ve iiıeki lı<ıi ıılerlc birle�crck. 1929'da küçük bir k<ırşıdevıinıci klik tıluş
ıur<lul<ır ve Gutııııiııd<ıııg'ııı Z<ıleıı burjuva <leıııokraıik dcvriıııi ıaııı<ınıla<lığı gibi k<ır
�ı<lcvriıııci ıır<l(J<lg<ıııdaya giriştiler ve halka k<ırşı pis bir cnıperyalisı ve Gu<ııııi ıı<l<ıııg 
ar<ıcı lıaliııc gcltliler. Ç.'iıı l'rrıçkisıleıi utaıııııatlan Guoı\ı ind<ıng'ın gizli pı.ıl isiııe k<ı
ııltlıl•ır. 1 8  Eylül OJ,ıyıııdaıı s<ııı r<ı. lıaiıı diiııek 'froçki'niıı <<Çiıı'iıı eıııpery•ılist J<ı(Xlll 
tar<ıfıııdıın istil<ısııııı cııgcl t>luıuıı<ınıası>> emrini yeıiııe getinııck için Japoıı gizli ajaıı
lanyla ve Japtııı sal<lınsını kolaylaştımıak için her türlü faaliyette bulundular. 
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devı·imle karıştırıyorlardı) ve Çin devrimi11iı1 sözde sürekli ilerleme 
durumuııda olduğuııu ( 1 927 devrimi11i11 yeı1ilgisiı1i iııkfır ediyorlardı) 
i leri sürdüler. Buı1u11 soııucu olarak düzeııli bir geıi çekilmeyi ba
şar<tmamakla k<ılmayıp tersine, düşmaıııı1 gücüııü ve devrimiıı ye-
11ilgisiı1deı1 soıır<ı kitleleıiıı durumuııu dikkate almadaıı bir avuç Parti 
üyesiııe ve izleyicisiııe, ülkeııiıı her yaıııııda, eıı uı·ıık bir başarı şıınsı 
olmayaıı. mevzi <ıyaklaıımalar yapmalarıııı emrettiler. Bu siyasal ına
ceracılığııı yaı1 1 sırıı. yoldaşl<ıra saldın şeklinde. sekter bir örgütsel si
yaset de gelişti. Aııcak bu y<ııılış çizgi, başıııdaı1 beri Mao Zeduııg yol
daşııı ve Beyaz Bölgelerde çalışaıı pek çok yoldaşı11 doğru eleştiri ve 
kıırşı koyuşlarıyl<t ve pratikte kayıplara yol açtıkça, 1928 başlanııda 
birçok yerde uygulaıımaz oldu ve ayııı yılın Nisan'ıııda (altı ay geç
nıedeıı) bütüıı ülkedeki prııtik çalışmalar da fiili olarak so11 buldu. 

Part iııi11 1928 Haziraıı'ıııda toplaıııııı Altıııcı Milli Koı1gresi'ı1in çiz
gisi es:ıs olarak doğruydu. Koııgre, haklı olar<ık, Çiı1 toplumuııun, yarı 
st1mürge ve yaı·ı feodal olduğunu oııayladı.  Çağdaş Çin devrimiııe yol 
<ıça11 temel çelişkilerdeı1 hiçbiriııiıı lıeııüz çözülmediğiııi belirtti ve bu
güııkü <ışamııda Çiıı devrimiııi bir bur.iuva demokratik devrim olarak 
taııımladı ve bu demokratik devrim içiı1 bir 011-Madde Programı5 ilaı1 
etti. Koııgre, d<>ğru <>lar<ık. şimdiki siyasal durumu11 iki devrimci 
dıılg;ı ar<ısıııda bir geçiş dt1ııemi olduğuııu. devrimi11 gelişimi11i11 eşit 
<>lmadığıııı ve o k<>şullarda parti11i11 geııel görevi11i11 saldırıya geçmek 
y<ı ilit ayaklaıımalar örgütlemek değil kitleleri kazaıımak olduğuııu be
lirtti. Koııgre hem S:ığ Ceı1 Dusiuculuğu hem de <<Sol>> maceracı l ığı 
ı·eddederek, iki ceplıeli bir mücadele verdi ve Paı·ti'deki e11 telılikeli 
eğilimi11. kitleleri yalxıııcılaştır:.i11 maceracı ayaklaıımalar. askeri ma
cer<ıcı l ık ve buyrukçuluktaı1 oluştuğuııu özellikle belirtti. Buı1ları11 be
lirtilmesi kesiıılikle gerekliydi . • • 

üte ya11da11 Altıııcı Koı1gre11i11 de eksikleri ve lı<ttalan oldu. ArJ sı-
11 1 ll<ırıı1 ikili 11iteliği ve gerici güçler aı·asıııdaki iç çelişkiler üzeriııe 
doğı·u tal1ın i11lerde buluıı<tmadı: ıtyrıca. büyük devrimi11 yeııilgisiı1deı1 
soııra p<ırt i11iıı düzeııli taktik geri çekilmelere ihtiyacı olduğuııu. köy
lük üs alaıılarıııııı öııeıniııi. demokratik dcvrimiıı uzuı1 süreli 11iteliği11i 

5 .  Oıı Mııdclc prograıııı içiıı. lxık ıııız. Bu cilıtlc. <•lııcelenıenıiz ve Şiııı<liki Durunı» tıa�
lıklı nıakalcııin 5 no'lu <lipıı<'IU 
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kavı·ayaınadı. Bu eksik ve l1atalar 11edeniyle, 7 Ağustos Toplaı1tısıı1daı1 
soı1ra da yaşa)ıa11 <<Sol>> fıkirleri11 kökü11ü kazıyamadığı. buı1lar dal1a 
soı1rak:i <<Sol>> fikirlerle çok dal1a şiddetleı1diği ve çok dal1a büyüdüğü 

l1<ılde. geı1e de, bu, koı1greı1i11 çözemediği esas yö11üyle. doğrudur. bu 
gerceği l1iç bir şey gölgeleyemez. Koı1gre'deı1 so11ra l)ir süre içi11 par
tiı1iı1 çalışması veriın liydi. Bu süre içi11de Mao Zeduı1g yoldaş, sadece 

Altıııcı Ko11gre çizgisi11i11 doğru yöı1üı1ü geliştiııııek ve Koı1greı1 i11 çö
zemediği ya da yaı1lış çözdüğü pek çok soruı1u doğru bir şekile çöz

mekle kalmayıp. ayrıca teoı·ik olarak Çin devrimi11i11 yöı1elimi içiı1. 
dal1a bütüı1 ve dalıa soınut bilimsel Marksist-Leı1i11ist bir temel de sağ
ladı. Oı1uı1 önderliği alt111da Kızıl Ordu Hareketi. yavaş yavaş öı1emli 
bir siyasal uı1sur l1ali11e geldi. 

Ne var ki. l 929'uı1 iki11ci yaı·ısı ve ı 930'uı1 biriı1ci yarısıı1da l1ala 
partide yaşayaı1 bazı <<Sol>> fikir ve siyasetler bir kez dalıa yer cdiı1-
dileı·; bu temele dayaı1arak, olaylar devrim lehiı1e döı1ü11ce. ikinci 
<<Sol>> çizgi l1aliı1e geldiler. Mayıs l 930'da, Çan Kayşek ile Feı1g Yu
siaııg ve Y e11 Si-saıı arasıı1da savaşı11 patlak veı ıııesiı1deı1 soı1raki iç 
durumdaı1 l1eyecaı1a kapılaı1. yoldaş Li Lisaı1 '111 yöı1ettiği. Merkez Ko
mitesi Siyasi Bürosu l l Haziraı1'da <<Yeııi Devrimci Atılım ve Bir 
Veya Dal1a Fazla Eyalette Zat.er Kazanmak>> şekliı1deki <<Sol>> karan 
l)C11imsediler; buı1u11 üzeriı1e. <<Sol>> çizgi merkez yöı1etici org:111a. iki11-
ci kez lıftk:im oldu. Bu yaı1lış çizgiııi11 (Li Lisa11 çizgisi) doğuşuı1uı1 
l):ızı 11edeı1 leri vaı·du·. Li Li- saı1 çizgisi ortaya çıktı çüı1kü Li Lisa11 ve 
<>teki yold:ışlar devıimi11 keı1di öz örgütsel gücüı1ü geliştirerek yeterli 
lıazırlığa ilıtiyacı olduğuı1u aı1l:ımayıp << Kitleler sadece büyük ey
lemler ister. küçük değil>> diyorlardı ve bu yüzdeı1 <l zamaııki savaş 
ağal:ırı arasıı1daki savaşları11. Kızıl Ordu l1areketi11iıı başla11gıçtaki 
açılınası ve Beyaz Bt>lgeleı·deki çalışmalarımızıı1 başlaı1gıçtaki caı1-
lılığı ile birlikte şimdideı1 bütüı1 ülkede <<büyük eylemler>> (S ilal1l ı  
ayaklaı1malar) içiı1 gerekli koşulları sağlayacağıı1a iı1:ıı1ıyorlardı. Li 
Lisaı1 çizgisi <>ı·taya çıktı çüı1kü Çiıı devrimi11i11 eşit olmayaı1 ge
lişimi11i aıı l:ıyamayıp. devrimci kriziı1 ülkeı1i11 lıeı· ya11111da. ay111 bi
çiınde geliştiği11i. lıer yeı·de l1eıneı1 ayakla11malar içiıı l1aztrlıklar ya
pılınası geı·ektiği11i özellikle öı1emli şclıirleri11 öncülük etmesi ve ınillet 
çapıı1d<ı devı·imci l)ir <ıtılımııı meı·kezlcri olmaları gerektiği11i iddia edi-
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yorl:u·dı ve M:ıo Zeduııg yoldaşııı uzuıı bir süre b<lyuııca temel gü
cümüzü kırsal üs alaııları kuı ıııak içiıı. kırsal alaııları. şelıiı·leri ku
şatmak ve bu üslcı·i ınil letçe devrimiıı bir atılımıııı yar:ıtmak içiıı kul
laıımamız şekliııdeki ı·ikriııi. <<baştan başa yaıılış>> ,  <<köylü kat·asıııa lıas 
bölgecilik ve tutuculuk >> diye karaladılar. Li Lisaıı çizgisi ortaya çıktı. 
çüııkü düııya devrimiııiıı eşit olmayaıı gelişimiııi aıılay:ımıyorlardı. 
Çiıı devrimiııiıı düııya devrimiııe yol açacağııı ı. oıısuz Çiıı devrimiııiıı 
asla l):tş:rrıya ulaşamayacağıııı iddia ediyorl:ırdı. Li Lisaıı çizgisi or
tay:ı çıktı. Çüııkü Çiıı burjuva deınokr:ıtik dcvrimiıı uzuıı süreli ııi
teliğiııi aıılayamıyorlardı. bir ya da birkaç eyalette kazaııılaıı zaferiıı 
scısyalist devrime döııüşümün işareti olacağıııı iddi:ı ediyorlardı. Ve 
böylece bir dizi. duruma uymayaıı <<S<ıl>> siyaset fonnüle ettiler. Bu 
yaıılış görüşlerle Li Lisaıı çizgisiııiıı liderleri l)ütüıı ülkedeki öııemli 
şelıirlerde silalılı ayaklaıımalar düzeııleıımesi ve Kızıl Ordu'ııuıı bu şe
hirlere saldırması yöııüııde maceracı bir plaıı lıazırladılar. Soııra da. 
Parti'ııiıı her kademedeki yönetici organlarıııa. Geııçlik Birliği ve sen
dikaları, silalılı ayakl:ııımalar lıa1.ırlığı içiıı bir eylem koınitesi lıaliııde 
birleştirdiler. Ye b<)ylece güıılük çalışmaları durdurdular. Bu yruılış 
kararları formüle ederkeıı ve uygularkeıı. Li Lisaıı yoldaş. l)irçok yol
daşııı doğru eleştiri ve öııerileriııi reddetti. Paı·ti içiııde st>zde sağ sap
maya karşı mücadeleye t>ııem verdi. Bu slogaııla oııuıı görüşleriııe ka
t ı lınayaıı kadr<llara lı:ıksız yere saldırdı. Ve böylece p:rrti içi sekterliği 
deriııleştirdi. Bt)ylcce Li Lisaıı çizgisi ilk <<Sol>> çizgideıı çok d:ılıa ge
lişmiş bir biçime giı·di. Ama Partide. Li Lisaıı çizgisiııiıı lıfıkimiyeti de 
kısa sürdü (Dt>ı·t ayd<ııı dalı:ı az). Bu çizgi lıer seleriııde P:ırtiyc ve 
devı·iınci güçlere ağır kayıplar verdirdiği içiıı. kadrolarııı ve parti üye
leıiııiıı geıı iş kesiınlcri l)uııuıı düzeltilmesiııi istediler. Özelilikle Mao 
Zeduııg yoldaş. Li Lisaıı çizgisiııe asl:ı katılmadı. Ye <ısl ıııda Kızıl 
Ordu'ııuıı l)iriııci ceplıe ordusuııuıı <<Sol>> lıat:ıl:u·ıııı l)üyük biı· sal)ırl<ı 
dü1.eltti.c) Oııuıı içiıı de. Ciaııgsi devriınci üssüııdeki Kızıl Oı·du. l)U dt>

ııemde kayıplara uğr:ımak yeriııc Çaıı Kayşek ve Feııg Yusiaııg ve 

6. Kızıl Orı.lu'11u11 lliri11ci ('eıJl1e ()r<lusu. lfuı1<111 Ey<ıleı i11in ll<1şkcı1ıi .  \'•111gş<ı'ya k<ırşı 
ikiııci saltlınsı111. 193() l�ylül'üı1<le Y''IJl l. Düşııı<ııı güçleri. isıilıkii111 artlı ı1tl<ı çcıiıı IJİr 
s<1vu11111:1tl:1 l:ıuluıı<luğu içiı1 ve uç:ıkl:ırla ve s:ıv:ış gc11ıileriylc ,ıesıeklen<liği içiıı. U7ll11 
saldırılarll:ıı1 stııır<l llile. Kıı.ıl Or<lu şelıri ele gcçirc11ıe<li. llu sırıı<la. <lüşn1:111111 l<1kviyc 
güçleri lliıikiyt>r ve <luıuııı Kızıl Or<lu'ııu11 <ılcyl1i11c Ji;ı1üyor<lu. Mat> ?.c<lu11g y<Jl<laş 
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Yeı1 Sişaı1 arasıı1daki savaşı11 yarattığı elverişli durumda11 ya
ı·trrlaı1arak, gerçekte11 kuvvetlendi. Ve 1930 soı1ları ve 193 1 baş

lar111daki düşma11ı11 ilk <<kuşatma ve baskı>> harekat ı11ı başarıyla bas·· 
tırdı. Birkaç istisı1<1 dışıı1da öteki devrimci üs alanlanı1daki Kızıl Ordu 
da beı1zer başarılar elde etti .  Beyaz Bölgelerde de Partini11 örgütsel ka

ııalları Li Lisaıı çizgisiı1e karşı çıkaı1 birçok yoldaş pratik çalışmalar 
yaptılar. 

1930 Eylül'üı1de toplaı1aı1 Alt111cı Merkez Komitesi Üçüncü Geı1el 

Toplaı1tısı ve soııraki merkezi öı1derlik. Li Lisaı1 çizgisine so11 ve
rilmesiı1de olumlu bir rol oyı1adı. Bu Loplaı1t1 11ı11 belgeleri. Li Lisaı1 
çizgisi açısı11daı1 yatıştırıcı ve uzltıştıncı bir hava yaı1sıtmalarına karşın • • 
(Orııeği11 buı1uıı yaı1lış bir çizgi c>lduğuı1u reddetmek ve sadece <<taktik 
olarak yanlış olduğuı1u>> söylemek gibi) ve toplaııtı örgütsel açıdaı1 
sekterlik l1atasıı11 sürdürdüğü lıalde geııe de Çiıı devriminiıı aşın <<Sol>> 
yorumuııu düzeltti. millet çapıııda bir ayaklaııma  örgütlemek ve Kızıl 
Ordu'ııuıı bütüııüııü aııa şelıirlere saldırıya yoğunlaştırmak planıııdaıı 
vazgeçti. bağımsı,,. tirgütleı·iıı ve Partini11 Gençlik Birliği11in ve Sen
dikalarııı güı1lük çalışmtıl:.u·ıııı eski lıaline getirdi; böylelikle. Li Lisan 
çizgisiııi11 e11 bclirgi11 ııitelikleriııe soı1 verdi. Üçüı1cü ge11el topla11tıda 
Li Lisa11 yoldaşı11 keı1disi de. lıat:.ılarıı1ı kabul etti ve sonra Siyasi Bü-• •  
rc>da ki liderlik pozisyc>ı1uııu terk etti. Uçüncü Geı1el Toplantıdaı1 sonra 
Merkezi öı1derlik. bir adıın dııl1a ileri giderek. Kasım 1930 ek ka
rarıı1da ve 96 ııuın:.rralı Aralık geı1elgesiı1de Li Lisaı1 ve öteki yol
daşları11 hatalı olduğuııu. geı1el tc>pla11t111111 uzlaştırıcı tutumuı1u11 da ha
talı olduğuı1u i l:.111 etti. Heın Üçüı1cü Geı1el Topla11tısı. l1em de soııraki 
merkezi öı1derlik. Li Lisaıı çizgisi11i11 ideolojik özüı1ü iı1celemeyi ve 
l)uııu düzeltmeyi l):.tşaram:.ıdı. Buı1uı1 içiı1 de 7 Ağustos 1927 top

laı1tısıııdaı1 ve özellikle 1929'daıı beri Partide olaı1 bazı <<Sol>> t'ikir ve 
siyasetler. l)u topl:.111 tıd:.1 ve d:.111:.1 so11ral:.rrı güçlü olarak varlıkları111 sür
düı·düler. Ama lıeın Üçüı1cü Geı1el Topla11tı hem de soı1raki merkezi 

ll iri11ci Cepl1c Or,lusu'ı1<laki ka<lrt)t:ır:ı Ça11gş:ı'y"ı kuşatan birtik.leri11 geri çekiln1esi ge
rcktiği11i :111l:ıııı  ve S<>11r:ı l)(tl:ın Kuzey Kiaı1gsi'11iıı kilit şclıri Kiukiang'ı ele geçim1e 
ve öteki IJüyük şcl1 irlcre s:ıl<lın11a fikriıtllcıı vazgeçirdi. Siyasetlcri11i değiştin11eyi. 
güçlcriı1i bölüJJ l lu11:111'<l:ıki (,':1l i ııg' Yul1sien ve Liliı1g illeriı1i ve Kiangsi'dcki Ping
siaı1g ve Ki:111 ilçelcıiııi z:ıı:>1et111cyi kabul ettirdi. Bu, B i ıi11ci Ccpl1e Ordusu'nu11 geniş 
i)lçü<le yayılnıasıı11 s:ığl:ıdı .  
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iiı1derlik, Li Lisaı1 çizgisiı1i soı1a erdirmek içi11 yukarda ıa111mlaı1a11 
oluınlu öı1lemleri aldığıı1a göı·e , bütüı1 Partili yoldaşları11 <<Seli >> ha
lalara karşı mücadeleyi sürdürmek üzere, bu öı1lemlere dayanarak 
dal1a çok çaba göstermeleri gerekirdi. 

Bu arada devrimci pratiği ye11i ve dogmatik <<Sol>> l1aıalar işlemiş 
llir grup Pıırtili yoldaş. başlanı1da Seı1 Şao-yu (Vaı1g Miı1g) yoldaş 
cllınak ü7.ere ti11e çıklılıu ve Li Lisaı1 çizgisiı1deı1 çok dal1a aşın bir 
sekıer ıuıuın ıakıı1arak <<Li Lis.111 çizgisi11e karşı >> ve <<uzlaşma çiz
gisiı1e karşı >> slclgaı1lııııyla merkezi öı1derliğe karşı bayrak açtılar. 

Kavgaları, Li Lis.111 çizgisiııi11 ideolojik özüı1ü ve 7 Ağustos l 927'deı1 
l"JCri. iizell iklc l 929'daı1 beri Parti'de var olaı1 ve l1içbir zama11 kti
küı1deı1 ele alıı1amamış <<Sol >> J"ikir ve siya.'ielleri yok eımek içi11 p<ır
tiye yardım değildi. Asl ıı1dıı Çeı1 Şao-yu yoldaşı11 o zamaı1lar basılan 
iki çizgi veya Çiıı Korrıiiııi.vt Pcıı·ıisi'ııiıı Daha Çok Bolşeı•ikleşnıe.vi 
lçiıı Miil·adele broşüründe ye11i bir program ortaya altılar. Bu, Li 
Lisru1 çizgisiı1i ve öteki <<Sol>> fikir ve siya'it!tleri caı1laı1duıııakta11 
veya ye11i bir kılıt·ıa11 llıışka llir şey değildi. Böylece Parti içinde <<Sol>> 
l'ikirler dalıa dıı güçlcı1di: ye11i bir <<Sol>> çizgi biçimi11i aldı. 

Çeı1 Şııoyu yoldaş111 liderliğ iı1deki bu ye11i <<Sol>> çizgi, Li Lisaı1 
çizgisiı1i11 <<Seli>> l1ıııalıırını ve Üçü11cü Geı1el Toplaı11ını11 uz
laşmacılığ111 1  cleşı irdiyse de eı1 bclirgi11 özelliği: Li Lisa11 çiz-• • 
gisi11i <<Sağcı>> olru·ak eleştirmesi. Uçü11cü Geı1el Toplaı11ıyı << Li Lisaı1 
çizgisi11i11 s.ığ oporıü11isı ıeori ve praıiği11i mahkum etmek ve 011u 
açığa çıkıumak içi11 l1içllir şey yııpmamakla>> suçlaması ve 96 11umaralı 
geı1elgeye <<şimdiki l1alde sağ sapmı111111 Parti içi11 l1ala asıl tehlike ol
duğuı1u görememesi yüzüı1de11>> kusur llulınasıydı. Y e11i <<Seli>> çizgi, 
Çiil ıoplumuı1u11 11iıeliği ve sı11ıf ilişkileri açısıı1daı1 kapilalizıniıı ağır
lığıııı abarıı ı .  burjuvııziye ve zeııgi11 kiiylülere karşı mücadeleııiıı tiııe
ıniı1i ve Çiıı devrimiııiıı llugüııkü aşaınasıııda <<sosyıılist devriın uıı
suı·lıırı ııııı>> öııeıni11i abarttı. Ve lliı· ara kesimi11, üçüı1cü pııı·ıi ve 
gruplıırııı varlığ111ı iııkar eııi. Y cııi <<Sol>> çizgi, devrimci duruın ve 
Pıutiııiıı görevleı·i açısıı1daı1 llülüıı ülkede <<Devrim dalgası11ı11 yük
scldiği>>ııi ve Pıırti11iıı millet çapıı1da <<Saldırıya geçme çizgisi>> iz
lemesi gerek1iği11i öııc süııneye devaın elli ve aı1a şelıirleı·i kapsayaıı 
bir veya dıılıa ı·azlıı belli başl ı  eyalette <<Heme11 bir devrimci durumuıı>> 
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kısa zamaııda oluşacağıı11 iddia etti . <<Sol>> bakış açısıyla göz göre göre 
yalaııa l)aşvurdu ve Çiıı'de l1eı1üz <<Gerçek>> bir Kızıl Ordu ve 
<-:Gerçek>> biı· işçi köylü asker koııseyleri lıükümeti olmadığı yoluııda 
iftiralar ortaya attı. Özel ol<ırak o sırada Partide asıl tel1like11i11 <<Sağ>> 
op<:1rtüı1izm: << Pı-atik çalışmada oıxırtüııizm>> ve <<Zeı1gi11 köylü çiz
gisi>> olduğuııu ısrarla iddia etti. Örgütsel açıdaı1 bu yeııi <<Sol>> çiz
giııiıı savuııucuları disipliııi çiğııediler. Partiı1i11 verdiği görevleri red
dettiler. Bir grup yoldaşla birleşerek merkezi öııderliğe karşı lıizip 
ı·aaliyetleriııe girişme l1atası111 işlediler. Yaıılış bir tutumla. Part i üye
leriııe eyalet ıneı·kez yöııetici orgaıııııı kurma çağrısıııda buluııdular ve 
<<Sol>> çizgileriııi <<Aktit· olarak destekleyeıı ve izleyeıı savaşçı kad
rolanıı>> <<bütüıı seviyelerdeki yönetici orgaııları islalı etmek ve kuv
vetleııdirmekte>> kullanılmasıııı talep ettiler. Böylece Parti içiııde ciddi 
bir buıı<ılım yaratt ılar. Geııel ol<ırak söylersek, yeııi <<Sol>> çizgi, büyük 

şehirlerde ayaklaıımalar düzeııleıımesini talep etmediği ve bir süre içiıı 
Kızıl Ordu'ııuıı bu şehirlere saldırmak amacıyla toplaııma'iı111 is
temediği lıalde, Li Lisaı1 çizgisiııden çok daha kararlı. daha <<Teorik>>, 
dalıa tahakkümcü ve << Solculuğunda>> daha belirgiııdi. 

Ocak 193 l 'de. Parti Altıııcı Merkez Komitesi Dördüııcü Geııel 
Toplaııtısı. Çeıı Şaoyu yoldaşııı başkaıı lığındaki <<Sol>> dogmatik ve 
sekter unsurları11 her yöndeıı !)askı yaptığı ve merkez yöııetici or
gaııdaki deııeyci lı<ıtalar işleyeıı bazı ycıldaşların bu uıısurlarla uzlaştığı 
ve oııl<ırı desteklediği l)ir ortaında toplandı.  Bu ıoplantınııı yapılması 
olumlu veya yapıcı rol oyııamadı. Soııuç , yeııi <<Sol>> çizgi11i11 kabul 
edilmesi. buııuıı merkez yöııetici orgaıı içiııde zafer kazaııması ve Top
rak Devrimi Savaşı sırasıııda l)ir <<Sol>> çizgi lıakiıniyetiııiıı. üçüııcü 
kez başlam<ısı oldu. Dördüııcü Gcııel Toplaııtı deı·lıal, yeııi <<Sol>> çizgi 
programıııdaki birl)iriyle L)ağıııtılı ve lıatalı iki ilkeyi uygulamaya ko
yuldu: << Bugüıı içiıı partide <ısıl tehlike>> olduğu iddia edileıı <<Sağ sap
maya>> kaı·şı müc<ıdele ve <<bütüıı kademelerdeki yöııetici kadı·olan 
eğitmek ve güçleııdinnek>>. Gt>rüııüşte. lıala Li Lisaıı çizgisiııe ve 

<<uzlaşına çizgisiııe >> karşı mulıaıeı·et bayrJğıııı taşıycırdu: ama siyasal 
program. özüııde esas ol<ır<ık <<Sağ sapmaya karşı>> idi. Dördüııcü 
Geııel Tc>plaıııı kaı·aı·l•ırı. o güııkü ıxılitik duıuınuıı aııaliziııi yapmıyor: 
veya Parti içiıı somut siyas<ıl göı·evler koymuyor. sadece. geııel bir şe-
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kilde sözde <<Sağ sapınaya>> ve <<Pralik çalışınada opoıü11izıne>> karşı 
ç.kıyordu: Aslıı1da Çeı1 Şaoyu yoldaşı11 broşürüı1ü. iki çizgi veya Çiıı 
Konıiiııisı Paı·ıi,çi'ııiıı D(t/ıa Ç<Jk Bo/şeı•ik/eştiı·i/nıesi lçiıı Miiı·ade/e' yi. 

parti içiı1deki <<Sol>> ı·ikiı·Jeri temsil ede11 ve o zama11lar beı1imseı1e11 ve 
011 yıl veya dal1a ı·azla bir süre içiı1 yukarıdaki a11alizde de gö
rülebileceği gibi. <<Sağ sapınaya karşı>> esas olarak lüınüyle yaı1lış bir 
<<Sol >> c>porlüı1isı prc>grJm olduğu l1alde <<Doğru program ı·olü>> cıy-
11ayacak ola11 l)u l)roşürü bcı1imsiyordu. Bu prc>gı·;ım al1ı ı1d;ı Dör
düı1cü Geı1el Toplaı11ı ve soı1raki ınerkezi önderlik. l)ir yaı1daı1 doğ
matik ve sekter <<Sc>I>> uıısurları merkez yöı1eıici org;ıı1da sorumlu 
mevkilere getirdi: öle yaı1daı1 da Li Lisaı1 çizgisi l1alaları11ı işlemiş 
yc>ldaşlara aşırı l)iı· şekilde saldırdı. Çu Siu-pay7 ti11derl iğiı1deki" U7.
laşma çizgisi l1atasıı1ı>> işledikleri iddia oluı1an yold;ışlara l1aksız yere 
saldırdılar ve Merkez Komitesi toplaı1tısıı1ı11 hemeı1 ;ırdı11daı1 sö1.de 
<<Sağcı>> yoldaşlarıı1 l1üyük bir bölümüı1e saldırdılar. Aslıı1da o güı1kü 
<<Sağcıları>> esas olarak l1u ıopla11tıda <<Sağ sapmaya karşı>> yürütüleı1 
hizip mücadeleleri yaratıı. Elbclte bu kişiler arJsıı1da Le> Çaı1g
luı1g'uı1 başı111 çektiği bir avuç l1ölücü vardı.  Buı1lar soı1radaı1 gerçek 
bir sağcı oldul<tr. yozlaşarak karşıdevrimciler l1aliı1e geldiler ve 
Parti'deı1 kesiı1 cılaı·ak ;ıt ı ldılaı·. Buı1lara karşı kararlı bir ınücadele ve
rilmesi kuşkusuz zcıı·uı1luydu. Buı1lanı1 ikiı1ci bir parti tirgütü kur-

7 .Ç'u Çiup;ıy yoldaş Çiıı Kılıııünist l>_;ııtisi'nin ilk üyeleıiııdeıı ve i)ndcrleriııdcıı biridir. 
1 923-28 yıll;ııı ar:ısıııd:ı. l>:ırtiııiıı Uçüııcü. D<>rdüncü. Beşinci ve Altıııcı Milli Kı>ııg
rclcıiııde. Merkez Kıllıı itesiııc seçilııı iştir. Birinci Dcvrinıci iç Sav:ış sır.ısında Gu
onıiııd:ıııg'taki Sağ kan:ıdııı :ııııikonıüııist ve lıalka karşı <<Tay Ç'i ı:ıo dı>kıiıiııiııe>> karşı 
ve Ç'iıı Koıııüııisı J>:ııtis i'ndc ('cıı [)u siu t:ırafıııılaıı tcııısil cdilcıı sağ opıııtüııi7.ıııiııe 
k:ırşı aktif ol:ırak ıııücadcle elıı1 işı i r. 1 927'de Guıl11ıinda11g'ııı ılevriıııe ilı:ıııct et· 
ıııesiııdcıı sıllıra 7 Ağustos't:ı l'aıti Merkez Kımıitcsiııi tll:ığaııüstü l<>ııl:ıııtıy:ı çağınııı ş  
ve lıu l<lpl:ınlı l'aıtiılc ('cıı Du siu'culuğun lı:lkiıııiyeıiııc S<lll vcnıı işıir. Aııc;ık 1927 
kış ınıt:ııı 1928 lı:ılıarın:ı kad:ır. ıııcrkez yiiııctiı11 orgaıııııııı çalışı11:ıl:ır1111 i ıl:ıre cılerkeıı. 
Çu Çiuıı:ıy ıııaccracılık şek_liııdcki <<Sıll>• lıat:ıyı işleıııiştir. 1 930 Eyliil"üııde Alt ıııcı 
l':ııti Merkez Kııııı iıesiııiıı Uçüııcü Geııel 'l'ı>ııl•ıııı ısıııı y:ııllııış ve lıu tııııl:ıııtı l>:ırtiyc 
z:ırar vereıı l .i L.i -s:ııı çizgisiııe sı>ıı venıı i ştir. Anı:ı Oc.1k 1 9.l l 'de All ıııcı Merkez Kı>· 
ıııiıcsi Dördüııcü (icııel 'l'ılpl:ıııt ısıııda. <<Sı>I>• <lı>gııı:ıtikleriıı ve hölücüleriıı s:ıdı nsıııa 
uğ.r.ıtlı ve ıııcrkcz yiiııeıiııı <lrg:11111ııt•ııı •ıtıldı. llu ı:ırilıteıı sıllır:ı 19.l3"c k:ııt:ır Şaıı;,: 
hay'd:ıki külıür ılcvıiıııi lı:ıreketi ıııle l.u Suıı'l:ı birlikte ç:ılışı ı .  1 93.l'ıle Ki:ıııgsi'ıleki 
Kızıl üs al;ııııııa geldi ve işçi ve Kiiylü !)enıı>krat ik Merkezi l lüküıııeıiııdc. l l:ılk l�ği
tiıııi ıııütlüıii ı>ldu. Kızıl Ordu'ııuıı :ııı:ı kuvvetleıi. Uzuıı Yüıiiyiişe ll:ışl:ııl ığı z•ııı1:111. 
geriıle. Ki:ıııgsi üs :ıl•ıııl:ıııııd:ı k:ılııı:ısı isleıııli. M:ırt 1935'ıle Fukieıı gerill•ı :ıl:ııııııd•ı 
Ç:ııı Kayşek'iıı yard:ıkçıl:ın Çu Ç'iuııay yı>ld:ışı y:ıkaladı J;ır ve 1 8  l1:ızir:ııı'da r:uk ieıı 
Ey:ıleıinde Çaugıi ııg'de k:ılır•ıııı:ıııca iiltlü. 
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ınaları ve bunu sürdürmekte isr<ır etmeleri parti disipliı1iı1e asla uygu11 
değildi. Arıcak o güı1lerde saldırıya uğraya11 Li11 Yuı1aı1°18 Çiu-Şik9 Ho 
Meı1g siu11g ıo ve yiı·mi kadar öı1emli parti kadrosuna geliı1ce; buı1lar 
parti ve l1alk içi11 çok y•ırarlı işler y<ıpmış. kit lelerle sıkı bağlar kuııııuş 

ve yakalaı1dıklarıı1da düşmanın karşısıı1da l)()yu11 eğmeyerek kah
ramaı1ca ölmüşlerdir. <<Uzlaşma çizgisi l1atası111>> işlediği iddia edileı1 
Çu Çü-pay yoldaş C) z•ımaı1laı· itibarlı bir parti öı1deriydi ve saldırıya • • 
uğradıkta11 soı1ra (Ozellikle kültürel alaı1da) pek çok yararlı işler yap-

ınaya devam etti ve 1935 Haziı·aı1'111da düşmaı1 cellatları11111 eliı1de kah
r<ımaı1c•ı öldü. Bütüı1 l)u yc)ldaşları11 proleter kal1ramaı1lıkları sonsuza 
dek yaşayacaktır. Dördüı1cü Geı1el Topla11t111111 merkezi organda yü
rüttüğü <<refoı ııı>> l)içimi bütüı1 devrimci üslerde ve Beyaz Bölgelerde 
buluı1aı1 yerel örgütlere de ay111 şekilde yayıldı. Dördüncü Geı1el Top
lantıyı izleye11 merkezi yt>ı1etim. <<Sağ sapmaya karşı>> mücadelesi11i 
yürütmek içi11 temsilcileri11i. ajaı1lan111 ya da ye11i yönetici kadroları ül
keı1i11 dört bir yaı1 111a göı1deı ıııe koı1usu11da. Ücüncü Geı1el Toplaı1tı'ya 
ve 011u izleye11 merkezi t>ı1derliğe oranla daha ısrarlı ve sistemli bir şe

kilde devralıyordu. 
Merkezi öı1derliği11 Dördüı1cü Geı1el Topla11tıdaı1 kısa bir süre 

scııır•ı. 9 Mayıs 1 93 1  'de ilaıı ettiği kararlar. yeııi <<Sol>> çizginiıı daha 
şimdideı1 pratik ç•ılışm•ıda soınut olarak uygulaı1makta olduğuııu ve 
geliştiğiııi gt>steı·ıııektcydi. Bu tarilılerde Çiıı'de bir dizi öııemli olay 
ıncydaııa geldi. Dt>rdüııcü Geııel Toplaııtıyı izleye11 merkezi öııderlik 

R. l .• iıı Yun:ın y<)ldaş Çiıı Kı>ıııüııisı t>anisi'nin üyesi ve Çi n Seııdika harekeıiniıı ilk ön
<ierleıiııdeıı ve i\rgüıleyicileriııdeıı [)iridir. Çiıı işçi scııdikalan sckreıerliği, Vuhaıı şu
[)esi b:ışkanı yüıüınıe konıiıesiııiıı üyesi ve :ıyııı zaıııaııda büıüıı Çin işçi Seııdikalan 
Fc<lcrasy<)tıu'ııuıı Genel Sek releri idi. 193 1  'ılc \'ıııı Kayşck'iıı yard:ıkçılan ıarafından 
y:ık:ıl:ıııdı ve Şaııglı:ıy'<iıı l,uııglıua'da kalıraııı:ıııca iildü. 

9. l.i Siu silı y<>lılaş \'iıı Kı�ııüııisı P•ııı isi'ııiıı üyesi idi. 192R'de Çiıı K<)nıünisı Gençlik 
llirliği Merkez K<llıı iıesiıı<le ç:ılışıı ve [>roı,ag:ıııd:ı lliilüıııünün başk:ıııı ve Uirlik <ır
gııııı Ç'iıı (iı•ııı·liği'ııiıı l>:ışy:ız:ırı İ<li. l 93 l 'de. Pani Merkez Koıııiıesi t>ropag:ıııd;ı Bö
liiıııüııde çalışırkeıı. Ş:ıııgh:ıy'J;ı \';111 K:ıyşek'iıı y:ırıl:ıkçılan ıarafıııd:ın yakalandı ve 
l .unglıua 'd:ı kıılır:ııııaııc:ı iildü. 

10. l lıı Meııg-siuııg \'iıı K<ııııüııisı P:ınisi'ııiıı üyesi. Kuzey Çin'<ieki seııdik;ı lıarekcliııiıı 
i lk i>rgüıleyicilcriııdcıı l)iri ve Pekiıı-Suiyu;ııı lı:ııııııd;ık i Deıııi ry<>lu işçileri Seıı
dik:ısınııı kurucusudur. 

1 1)27'de (iuıMııi ııdııııg dcvriıııe ilıııııcl cııiklcıı s�ır:ı. K<)ıııü ııisı P:ıııi siııiıı Şaııglıay'Jaki .  
Ki:uıgsu l\yııleı Kııııı iıcsi'ııdc l)İr üye <>l:ır:ık ve <Mıuıı kiiylü bi>lünıüııüıı sekrcıeri ola
rak çalışı r . 193 l 'ılc \'•ııı Kayşek'iıı yardakçılan lanıfındaıı y;ıkal:uıdı ve Lunglıua'd;ı 
kııhraıııanca i.ildü. 
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l1atalı çizgisi11i uygulayacak zamaı1 bulamadaı1. Cia11gsi'de buluı1aı1 
Merkez Bölge Kızıl Oı·dusu. Mao Zedung yoldaşı11 doğru öndeı·l iğiı1de 
ve bütüı1 yoldaşlarııı l)üyük çabalarıyla büyük zalcrler kaı.aııdı ve düş
maı1111 ikiı1ci ve üçüııcü <<kuşatma ve bastınna>> l1arekatlarıııı bozguı1a 
uğrattı. Öteki üs alaıı lıtrıııııı ve Kızıl Ordu l)iı·likleri11i11 çoğu ayı1ı dö-

11eınde ve ay11ı koşullarda biı·ç<>k zaı·er kazaı1dılar ve büyük ilerlemeler 
kaydetti. Bu sırada 18 Eylül Olayı ile başlayaı1 Japoı1 emperyalist is
tilası, l)ütü11 ülkede ınilli demokratik l1arekette yeı1i bir atılıma yol 

açtı .  Y eı1i merkezi öı1derlik dal1a başla11gıçta11 itibareı1. bu olaylıırı11 
yarattığı ye11i durum l1akkıı1da l)ütüı1üyle yaı1lış l)ir değcrlcı1dirme 
yaptı. Gerek Gu<>midaııg re_jimiıı iıı içiı1de buluı1duğu buııalımı ve ge
rekse devrimci güçleriıı gelişmesi11i büyük ölçüde al)arııı: 18  Eylül 
Olayı11da11 so11ra Çiı1 ve Japoı1ya arasıı1daki milli çelişmeı1i11 şid
detleı1mekte olduığuı1u ve ara sı11 ıiları11 Japoı1ya'ya direı1me ve de
mokrasi talepleriı1de buluı1dukları gerçeği11i gözdeı1 kaçırdı; Japo11 em
peryalizmi ile öteki eınperyalist devletleri11 Sovyetler Birliği'ı1e 
saldıı·mıtk içiı1 lliı·leşecckleri11i ve emperyalist devletleriı1. Çiı1'deki 
karşı-devrimci klikleı·i11 ve l1atta ara gruplarıı1. Çiıı devı·iıniııe sal
dırınak üzere birleşecekleriııi ileri sürdü: kategorik bir şekilde. ara 
gruplarııı. Çiıı devrimiııiıı eıı telı likeli düşmaııı olduklıırıııı iddia eııi. 
Bu yüzdeıı. yeni ınerkezi <.>ııderlik <<lıer şey kıılırolsuıı>> slogaıııııı sa
vu11mıtya devam elli ve <<Çiıı'de siyasal duruınuıı özü, kıtı·şıdevriınle 
devrim arasıııda lliı· t> lüın-kalım mücadelesidir>> yoluııdaki görüşü sa
vuıı(lu: dolayısıylıt da t>ııce bir ya da dalıa t·azlıt eyalette ı.aler ka
zaıımak içiıı başlıca şelıirleriıı Kızıl Ordu taral'ıııdaıı ele geçirilmesi. 
Bayez Bölgeleriıı lıer yeriııde işçileriıı ve köylüleriıı silahlaııdıı·ılması 
ve buı·alaı·da ge11el grevlere gidilmesi gil)i birçok ınıtceracı t>ııeriyi biı· 
kez dalıa ileı·i süı·dü. Bu lıaıalar ilk olarak. ınerkezi öı1derliğiıı 20 Eylül 
l 93 1 tarilıli <<Düşı1ı:ıııııı Üçüııcü Kuşıııına ve Bastırma Hıtrekfltıııııı. l ş
çileı·iıı ve Kt>y lüleı·iıı Kızıl Ordusu Tarııl"ıııdaıı B(>zguııa Uğ
ratıl ın:ısıııdıııı ve Devı·iınci Buııalımııı Adıın Adıın Olguı1lıtşınasıııdaıı 
Doğıııı Acil Gtiı·evleı· Hakkıı1da Kaı·aı·>> ıııda aıı latıın1111 l)uldu. Ayııı lıa
talaı·. l)u11u izleyeıı geçici merkezi i.iııdcrlik ıaı·aı·ıııdıııı yazılaıı y:ı dıı 
oııuıı gt>zeıiıni :ıltı ııdıı düı.eııleııe11 şu belgeleı·le tekrıu·laıımakla ve 
dal1a geı1iş <>larak :ıı1 latımı111 bulmaktaydı: 
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<< Mançurya'nı11 Japoı1 Emperyal izmi Tarafı11daı1 Zorla Jşgali Üze
ri11e Kar.ır>> (22 Eylül l 93 l )  

<<Dcvrimi11 Öı1ce Bir Veya D<ıha Fazla Eyalette Zafere Ulaşması 
lçi11 Mücadele Üzeriı1e Karar>> (9 Ocak 1932) 

<< 28 Ocak Olayı Üzeriı1e Karar>> (26 Şubat 1932) 
<< Çin Devrimi11in Öı1ce Bir Veya Daha Fazla Eyalette Zafere Ula

ş<ııntısı lçiı1 Mücadelede Çi11 Komüı1ist Partisi içindeki Oportü11ist Yal
palaın<t>> ( 4 Nisa11 l 932) 

<<Sovyetler Birliği'ne Emperyalist Saldırıya ve Çiı1'iı1 Par
çal<ı11ınası11a Karşı ve Milli Devrimci Savaşı Geı1işletmek lçiı1 Bir 
K<ımpa11ya Haftasına Katılmak ve Buı1a Önderlik Üzeriı1e Merkez ko
mitesi Merkez Bölge Bürosuı1un Karart>> ( l l Mayıs l 932) ; ve 

<<Şiddetleı1eı1 Devrimci Bunalım ve Partinin Kuzey Çiı1'deki Gö
revleri>> (24 Haziran l 932) 

193 1 Eylül'üı1de Çiı1 Paı1gsie11 (Po Ku) 1 1  başkanlığındaki eyalet 
merkezi ö11derliği11 kurulmasından, Ocak 1935'deki Zuı1yi Top
laı1tısıı1a kadar olaı1 dönem üçüı1cü <<Sol>> çizginin sürekli gelişme gös
terdiği bir dö11emdir. Yaıılış çizgi11in Beyaz Bölgelerdeki çalışmalara 
verdiği ciddi zarar 11edeı1iyle bu döı1emde eyalet merkez önderliği. 
1 933 başlarıı1da. Güı1ey Kia11gsi üs alaı1111a aktarılmıştır ve bu aktarma 
yaıı lış çizgi11i11 orada ve komşu üs alaı1larıı1da daha ge11iş ölçüde uy
gulaı1ma'iı111 l1ızlandırrnıştır. Buı1daı1 ö11cc güı1ey Ciaı1gsi ve batı Fu
cicıı üs alaı1larıı1da izle11e11 doğru çizgi zaten 193 l Kasım'ıı1da güı1ey 
Ciaı1gsi üs alanı Parti Koı1gresi taraı·1 11daı1 ve 1932 Ağustos'uı1da kızıl 
üs alaııları merkez bürosu Ni11gtu Toplaı1tısı tarafıı1daı1. yerilmiştir. 
Dördüı1cü Ge11el Toplaı1tı11111 <<Sağ sapmaya karşı>> ve <<bütü11 ka
demelerdeki yöı1etici orgaııları eğitmek>> şekliı1dcki l1atal ı programıı1a 

1 1 . l><' ku ıliye ıle biliııcı1. Cin Paı1gsie11 yolıl.-ış Çi11 K<l111ünist Part isi'nin üyesiyıli. 193 1  
Eylül'ünıle11 Ocak l 935'e kaılar. i>n�'\!. Parti"ııiıı Şruıghay'ılaki geçici eyalet ı11erkez ön
ılcrliği11in. sll!ıra da P;ırti'ni11 Kızıl Us alanlan Merkezi Bürosunun başıı1da bulundu. 
Bu ılönenıde. <<Sol>• çizgi �ckl iııdeki ciddi lı•ıtayı işledi. Japonya'ya Karşı Direıın1c 
Sav•ışı'ıııı1 ilk dimcı11lerinıle I>arti Merkez Kll111iıcsinin Güney Bür<>sunda çalıştı. 
1 941 'den sonra M;ıo Zeduııg yoldaşıı1 öııderliği altıııda. Yeuıın'da günlük gazete Kııı·
tıılıış'u. Siııhua Yeııi Çiıı �laber Ajans1'111 kurdu ve yönett i. 1945'de Y eıli11ci Milli 
Parti Kll11gresi'nde yenidc11 Merkez Ko111itesi11e seçildi. 1946 Şubııt'ında Gu-
0111idaııg'la yapılacak görüşnıelere katılnıak üzere Cungking'e gitti. Nisan ayında, 
Yenan'a geri dönerken bir uçak kazasında öldü. 
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uyguı1 c1laı-.ık, doğru çizgiye. <<zeı1gi11 köylü çizgisi>> ve << eı1 ciddi ve 
israrlı s<ığ <>portüı1izmi11 >> l)ir l1atası deı1ilmiş ve doğru yoldaki parti ve 
askeri öı1derlik göı·evdeı1 uzaklaştırılmıştır. Geı1e de K ızıl Ordu'da 
Mao Zeduı1g yoldaşı11 doğru strateji ilkeleri11i11 derin etkisi sayesiı1de 

Dt>rdüı1cü <<Kuşatma ve Baskı>> ya karşı k<ımpanya, 1933 bal1arıı1da, 
eyalet merkez öı1derliği11i11 l1atalı çizgisi orduda bütüı1üyle uy
gulaı11n<ıdaı1 öı1ce z<ılcre ul<ıştı .  Öte yaııdaı1 1933 soı1larıııda başlaya11 
Beşiııci << Kuş<ıtma ve Baskı>> ya karşı kampa11yad<ı, kesiı1 likle yaı1 lış 
bir strate.ii bütüı1 koı1tr<>lü ele geçirdi. B<ışka birçok siyasette ve özel
likle Fucieı1 olayı ile ilgili siy<ısette h<ıt<ılı <<Sol>> çizgi tümüyle uy
gulaı1dı. 

Ey<ılet merkezi t>ııderliği tarafıı1daı1 Ocak 1934'de toplaı1a11 Altı11cı 
Merkez Kc1mitesi Beşi11ci Geı1el Toplaı1tısı , üçüı1cü <<sol>> çizgi11i11 ge
lişimi11de bir zirvedir. Beşiı1ci Geı1el Topla11tı, 1 8  Eylül 1 93 1  ve 28 
Ocak l 932 olaylarıı1daı1 sonra <<Sol >> çizgi11i11, Çiı1 devrimci hareketi11i 
ve Guomiı1daı1g bölgeleriı1deki Japonya'ya karşı demokratik halk l1a
reketiı1i 11asıl gerilettiği11i l1iç dikkate almayarak körcesi11e, <<Çiıı'de 
devrimci buı1alımı11 yeııi ve keski11 aşamaya ulaştığı111 Çiı1'de acil bir 
devrimci durum olduğu>> ve Beşiı1ci <<Kuşalm<ı ve Baskıya>> k<ırşı mü
cadeleı1iıı. <<kim kimi yeı1ecek devrim yolu mu yoksa söınürgecilik 
yolu mu'? >> sorusuııuıı cevabıı1ııı, <<Çiı1 devrimiııi11 kesi11 :t-<ı l'eri içiıı mü
cadele>> olduğu soı1ucuı1a vardı. Bu toplaııtı, Li Lisaıı çizgisiııi11 gt>
rüşleri11i tekrarlayarak << lşçileri11 ve köylüleriıı demokr.ıtik devrimiııi 
Çiı1'iıı öı1emli kısıınlarııı<ı yaydığıınız Z<1maı1, Sosyalist Devı·iın , Ko
müı1ist Parti11i11 temel görevi l1aliı1e gelecektir. Çiı1 aı1cak bu temele 
daya11arak birleştirilebilir. Ve Çi11 l1alkı Milli bağıınsızlığa ka
vuşabilir.>> vl). vl). diye ilaı1 etti .  << Asıl tel1like, s.1ğ opoı·tüı1izmle>> mü
C<ıdele <<Sağ opoı·tüı1izıne k<ırşı uzlaşmacı tutumla>> mücadele ve << Pra
tik çalışın<ıda P<ıı·ti çizgisiııi salmte etmek içiı1. ikiyüzlülüğe 
başvurulm<ısıyla>> müc<ıdele sl<>ga11larıı11 kull<ı11arak aşıı·ı lıizipçi ınü
cadeleleri11i ve yoldaşlara saldırı siyaseti11i sürdürdü ve geliştirdi. 

Devrimci üs al<ıııl<ırıı1d<ı. üçüı1cü <<Sol>> çizgiııi11 eı1 ı·eci soı1ucu, 
ınerkez yöııetici orga11111 buluı1duğu LX>lgede Beşiı1ci << Kuş<ıtma ve 
Baskı>> ya Karşı K<ımı>•ıı1ya11 111 baş<ırısızl ığ<ı uğraması ve Kızıl 
Ordu'ı1u11 temel güçleri11i11 bural<ırdaı1 çekilınesiydi. Cia11gsi'deı1 çc-
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kilme sırasıııdLtki askeri ı·aaliyetlerde ve uzuı1 yürüyüşte <<Sol>> çizgi 
kumaııdası altıııda bir l)aşka h<ıta. mücadelede11 kaçma hatası işlenmiş. 
Kızıl Ordu'yu dalı<t da büyük kayıplara uğratmıştır. Buı1u11 gibi sol çiz
giııin hakimiyeti yüzü11de11 devrimci üslerin çoğuııda (Fucieı1-
Çekia11g-Ciaııgsi Bt>lgesi. Hupel1- Heı1aı1-Aı1l1uy Bölgesi, Hunaı1-

Hupey-Cia11gsi Bölgesi. Heı1aı1- Ciaııgsi Bölgesi, Batı Huııan-Hupey 
Bölgesi ve Seçuaı1- Şeıısi bölgesi) ve geııiş Beyaz bölgelerde parti ça
lışması başarısızlığa uğı·adı. biı· zamanlar Hupeh H uı1aı1 Aııhuy ve 

Szecl1uaı1 Şeıısi bölgcleriııe lıakim olaı1 Çaııg Kuotao çizgisiııe ge
liııce; bu sadece geııel aıılamda bir <<Sol >> çizgi olmakla kalmayıp, ay
rıca özellikle önemli bir savaş ağalığı biçimi ve düşmaı1 saldırıları kar
şısıııda mücadele kaçaklığıyla da 11iteleı1mişti . 

Partiye üçüııcü · kez lıakim olaı1 ve liderleri iki dogmatik yoldaş. 
Çeı1 Şaoyu ve Çüıı Paııg-sieıı ola11 hatalı <<Sol>> çizgiııin esası, işte 
buydu. 

Dogmatik lıatalar işleye11 bu yoldaşlar. <<Marksist-Leniııist teori>> 
maskesi altında ve Dt>rdüııcü Geııel Toplantıı1ı11 kurduğu siyasal ve ör
gütsel itibara ve etkiye dayaııarak dört yıl boyunca partide üçüııcü 
<<Sol>> çizgi11i11 lıakim olmasıııa yol açtılar. İdeolojik, siyasal, askeri ve 
örgütsel açıdaı1 eıı ayrıııtılı ve eı1 sistemli bir biçimde parti içinde en 
derin etkiyi yapmasıııı ve buııuı1 soııucu olarak en büyük zararı ver

mesiııi sağladılar. Geııe de bu yaıılış çizgideı1 sorumlu olaıı bazı yol
daşlar. gerçeklere öııem veııııeyerek Dördüııcü Geııel Toplaııtıyı iz
leye11 merkezi öııderlik çi:1.gisiniı1 <<Doğruluğu>> ve <<Ölmez başarıları>> 
hakkıııda <<Çiıı Komüııist Partisi'ııiıı dalıa çok Bolşevikleştirilmesi>> ve 
<<yurda yüz bolşevik>> gibi doğınatik sözlerle uzuı1 süre parti tarilıiııi 
tümüyle tahrif ettiler. 

Mao Zeduııg yold<ışııı temsil ettiği doğru çizgiyi savuııaıı yol
daşlar, lıakim olduğu dt>ııemde üçüııcü çizgiye bütüııüyle karşıydılar. 
<<Sol>> çizgiye katılmadılar ve düzeltilmesiııi istediler. Oıılarııı doğru 
öııderliği. Dördüııcü Geııel T<>plaııt ıyı izleyeıı meı·kezi öııderl ik ve 
oııu11 göııderdiği arııcıl<ır ve temsilciler tarafıı1daı1 her yerde devrildi. 
Aııcak <<Sol>> çizgiı1iı1 pratik ç<ılışmada sürekli başarısız olması ve 

özellikle merkez yöııetici orgaı1ıı1 buluııduğu l)()lgede Beşiııci 
<<Kuşatma ve baskı>> ya karşı kampaı1yaıı111 sürekli yeııilgisi. bu çiz-
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gi11i11 yaı1lışlığıııı, giderek dal1a çok yöı1etici kadroya ve paı·ti üycsi11e 
göstermeye ve 011larda kuşku ve lıoşı1utsuzluk uyaı1dınnay<ı başladı. 
Bu bölgedeki Kızıl Ordu uzuı1 yürüyüşe çıktıkta11 so11ra l)u kuşku ve 
11oş11utsuzluk öylesi11e büyüdü ki. <<Sol>> hatalar yapmış ola11 bazı }'Ol 
daşlar uya11maya ve 011lara karşı olmaya başladı lar. 

Buı1a paralel clltu·•ık <<Sc>l>> çizgiye karşı çıkaı1 pek ç<>k kadre> ve 
parti üyesi Mao Zeduı1g'uıı öı1derliğiııde toplaı1dı. Bt>ylece Ocak 
1 935'de K veyçov Eyaleti'ı1deki Zuııyi şehriııde Mao Zuduı1g yoldaş 
öı1derliğiı1de toplaı1tııı Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Geııişlctilmiş 
Toplaıı tısıııııı, ınerkcz yöııet ici orgaııdaki <<Sol>> çizgi11iıı lıakimiyetiııe 
başarıl ı  bir şekilde soı1 vennesi ve partiyi bu eı1 kritik aııda kurtarması 
ınümküı1 oldu. 

Zuı1yi Toplaı1tısı bütüıı çabasıııı. o zamaıılar kesi11 öııem taşıya11 
askeri ve örgütsel hataları düzeltme işiı1e toplamakta bütünüyle hak
lıydı. Topla11tı Mao Zeduııg yoldaşıı1 başkaıılığ111da ye11i bir meı·kezi 
öııderliği iş  başıııa getirdi. Bu. Çiıı Komü11ist Partisi'ııde büyük öııem 
taşıya11 tarihi bir değişiklikti. işte bu değişiklik sayesindedir ki parti. 
u1.uıı yürüyüşü zaferle bitirıneyi. uzuıı yürüyüşüıı scııı derece zclr ve 
telılikeli koşullarıııda partideki kadro çekirdeğiııi ve Kızıl Oı·du'yu ko
rumayı ve çelikleştiı ıııeyi. geri çekilmekte ve kaçmakta israr edeıı ve 
gerçekte11 de ikiııci bir parti kuı·aı1 Çaııg Kuotao'ııun çizgisini alt et
meyi. Kuzey Şeıısi devrimci üs ala11ını <<Sol>> çizgiııin getirdiği kriz
deıı kurtarmayı12• 9 Aralık 1935 Milli Kurtuluş Hareketiııi doğru bir 
şekilde yöı1etmeyi 1936 Siaıı Olayını doğru bir şekilde çözmeyi. Ja
poııya'ya karşı Milli Birleşik Ceplıe'yi örgütlemeyi ve Japcıııya'ya 
Karşı Kutsal Direııme Savaşı'ııı b<ışlatmayı başardı. 

12 .  <<Sol>> lıııtalar işlcnıiş tılıııı Çu l.içiıı y()ltlaş 1935 st,ııbııharında nıcrkczi y<lııeıinı ()r
gaııınııı l'i r  tcııısilcisi t)larıık, (Şcıısi-Kansu Sıııır llölgcsiııi ve kuzey Şensi'yi kaıı
sııyaıı) Kuzey Şcıısi ı.levriıııci üs ıılaııınıı geldi. Burııı!ı bulunan ve <<Sol>> lıııtalar iş
lenıiş t)laıı Kuo �luııgıao yt)ldıış ile işJ,irliği yaparıık . siyasal. askeri ve örgütsel 
işlerı.lc <<St)l>> Oportüııist çizgiyi uyguladılar ve doğru çizgiyi izlcnıiş olaıı ve Kuzey 
Şcıısi'tlcki. Kızıl Orı.lu'yu ve <ievıiıııci üs alıuııııı kuııııuş olaıı Liu Çilııan'ı ve t\lcki 
yol<i."lşları uz;ıklaşlı rı.lılar. Bundan s<ıııra karşı dcvrinıcileri bastııına işinde. doğru çiz
giyi uygulııyıın ç<)k sııyıdıı kadr<'yu ıutuklaıııak gibi ciddi bir haııı işlediler ve böylece 
Kuı.cy Şcıısi (lcvıiıııci üs ıılanıııda ıığır bir kıiz yıırıı.!lılar. Uzuıı Yüıüyüştcn soııra. 
1 935 Kıısıııı'ıııda Kuzey Şcıısi'ye varıuı Parti Merkez Oııdcrliği. bu «St)l>> hala .nn dü
zcltıi. Liu Çilılan'ı ve öıeki yoldaşlıın hapisıcıı çıkarttı. ve böylece Kuzey Şcıısi dev
riıııci üs alıınıııı lchlikcli durwııdıııı kurtardı. 
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Zuııyi Toplaııtısıııdan bu yaııa Mao Zedung yoldaş tarafından yö
netileıı parti merkez yöııetici organıııııı siyasal çizgisi bütünüyle doğ
rudur. <<Sol>> çizgi, siyasal. askeri ve örgütsel açılardan adım adım alt 
edilmiştir. 1 942'den beri Mao Zedung yoldaşın önderliği altında öz
ııelcilik. sektarizm ve basmakalıp parti yazılarının düzeltilmesi için ve 
ayrıca parti tarihiııiıı inceleıımesi içiıı parti çapıııdaki hareket. parti ta
rilıinde ortaya çıkmış olaıı çeşitli <<Sol>> ve sağ hataları ideolojik kök
lerine kadar düzeltti. <<Sol>> veya sağ hatalar işlemiş olan yoldaşlanıı 
büyük çoğunluğu. uzuıı bir tecrübe içinde öğrenme sürecinden geçerek 
büyük ilerlemeler gösterdiler. Ve parti ve halk için pek çok değerli 
işler yaptılar. Oıılar şimdi öbür yoldaşlarla ortak bir siyasal aıılayış et
rafıııda birleşmiş bulunuyorlar. Bu geniş Yedinci Genel Toplantı, Par
timiziıı başarılar ve tersliklerden geçerek Mao Zedung yoldaşın ön
derliği altında görülmemiş düzeyde ideolojik, siyasal, örgütsel ve 
askeri birlik ve beraberliğe sonunda kavuştu. Bu Toplantı ,  bunu be
lirtmekten mutluluk duyar. Bu parti, kısa zamanda zafer kazanacak 
bir partidir. Hiçbir gücün yenemeyeceği bir partidir. 

Bu geniş Yedinci Geııel Toplantı Direnme Savaşı henüz bit
mediğinden, Parti tarihiııdeki bazı sorunlar üzerine sonuçlara ula
şılmasıııı gelecek bir tarihe ertelemeyi uygun bulmaktadır. 

iV 

Yoldaşlar. çeşitli sol çizgilerin ve özellikle üçüncü <<Sol>> çizginiıı 
hatalarıııı dalıa iyi anlasınlar ve <<Gelecekteki hatalardan kaçınmak>> 
içiıı geçmiştekilerdeıı ders alarak böyle hatalarııı tekrarlanmasıııı ön
leyebilsiııler diye, bu çizgileriıı siyasal, örgütsel ve ideolojik açıdaıı 
doğru çizgiııiıı karşısında ııasıl bir öze sahip olduklarıııı ortaya ko
yalım. 

l - Si yasal aç ıdaıı. 
Staliıı yc>ldaşııı belirttiği gibi 1 3  ve Mao Zedung yoldaşııı ayrıntılı 

13- Bakınız J.V. Stalin, <<Çin Devriıninin Sorunlan>> ve <<Çin Devrimi ve Kon1iıem'in 
Görevleri>>, Eserler, lng. Ed. FLPH, Moskova, 1954 cilt IX, s. 224-34, 291 -99 ve 
<<Çin Devrin1inin Geleceği>• Eserler Ed., FLPH, Moskova, 1954 . cilt Vlll. s. 373-9 1 .  

225 



olarak çözümlediği gibi .  Çiıı. bugünkü aşamada yarı sömürge ve yarı 

feodal ( 18  Eylül Olayıııdaıı beri bazı kısımlarda sömürge durumuna 

düşmüş) bir ülkedir ve Biriııci Düııya Savaşı'ııdaıı bcı·i . uluslararası 

proletaryanııı Sovyetler Birliği'nde zafer ka1.aııdığı ve Çiıı pro

letaryasıııııı siyasal açıdaıı uyaııdığı döııemde. Çiıı devrimi bir Milli 

Demokratik Devrim <>lmuştur. Bugüııkü aşamada Çiıı devriın iııiıı ııi

teliği. proletaryaııııı (iııderliği altıııda işçiler ve köylüleriıı aııa gövdeyi 

oluşturduğu ve geııiş sosyal kesimiıı de katıldığı aııtiemperyalist ve 

antifeodal bir devrim <>tarak belirir. Yaııi bu. hem eski demokratik 

devrimdeıı hem de sosyalist devrimdeıı ı·arklı  olan bir yeııi-demokratik 

devrimdir. Bugüııkü aşamada. Çiıı birkaç güçlü ama çatışaıı em

peryalist ülkeııiıı ve Çiıı'deki feodal güçleriıı lıilkimiyeti alt ıııd:ı yaı·ı 

sömürge ve yarı feodal büyük bir ülke olduğuııdaıı. ekc>ııomik ve si

yasal gelişimi son derece deııgesiz ve eşitsizdir. Bu. Çiıı'iıı yeııi de

mokratik devrimiııiıı aşırı deııgesizliğiııi belirler ve devrimiıı milletçe 

zafere ulaşmadaıı öııce uzuıı. dolambaçlı bir mücadeledeıı geçmesiııi 

zoruıılu kılar. Ayı11 zamaııda mücadelede düşmanııı çelişkileriııdeıı ya

rarlanılmasını ve öııce düşmaııııı koııtrolüııüıı görece zayıı· olduğu 

geııiş arazide silalılı devrimci üs alaıılarııı ııı kurulup yaşayabilmesiııi 

mümküıı kılar. Devrimci pratikle doğrulaııan, Çiıı devriminiıı l)u ıemel 
nitelikleri ve temel yasaları. lıem çeşitli sağ çizgiler lıem de <<Sol >> çiz

gilerce ve özellikle üçüııcü <<Sol>> ç izgice anlaşılmamış. karşı çı

kılmıştır. Bu ııedeııle <<Sol >> çizgiler üç aııa ııoktada siyasal ol arak ha
talıdır. 

B iriııcisi: Çeşitli <<Sol>> çizgiler, lıer şeydeıı öııce devrimiıı görevi 

ve sııııı· ilişkileri koııusuııda yaııılıyorlardı. Ta Biriııci Büyük Devrim 

döııemiııde Staliıı y<>ldaş gil)i. Mao Zeduııg yoldaş da. bugüııkü aşa

masıııda Çiıı devrimiııiıı göreviııiıı emperyal izm ve teodalizmle mü

cadele olduğuııu l1Cliı1mekle kalmamış ayrıca ve özellikle köylüleriıı 

toprak içiıı mücadelesiııiıı Çiıı'de emperyalizme ve feodalizıne karşı 

savaşııı esası olduğuııu. Çiıı burjuva demokratik devrimiııiıı tizüııde 

bir köylü  devrimi olduğuııu ve bu yüzdeıı Çiıı proletaryasıııııı buı·juva 

demokratik devrimdeki temel göreviııiıı. köylüleriıı mücadelesiııe öıı-
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cülük etmek olduğuı1u da belirtmiştir. 14  
Toprak Devrimi Savaşının ilk aşamalarında Mao Zedung yoldaş, 

Çiı1'iı1 hfılfı ihtiyaç duyduğu şeyin. burjuva demokratik devrim olduğunu 
ve sosyalizm olasılığından söz etmek için önce Çin'in << Böyle bir de
mokratik devrim geçiııııesi gerektiğini>> tekrar beliıtıııiştir15 Şehirlerde 
dcvrimi11 yenilgisi yüzüı1deı1 toprak devriminin çok daha önem ka
zandığını ve <<yan-stimürge Çin'deki devrimde köylü mücadelesinin iş
çileri11 öncülüğüı1de olmadığı takdirde, daima yeı1ilgiye uğrayacağını 
ama eğer köylü mücadelesinin işçilerin kuvvetlerinden üstüı1 çıkarsa 
dcvrimi11 asla zarar göı ıııeyeceğini>> bildiı ıııiştir.16 Büyük burjuvazinin 
devrime il1anetiı1deı1 sonra da liberal burjuvazi ile komprador burjuvazi 
arasında l1filfı bir ayrılık olduğuı1u, demokrasi isteyen ve özellikle em
peryalizme karşı savaş isteyen geniş halk yığınlarının hala var olduğunu 
ve bu yüzden çeşitli ara sınıflara karşı doğru tutum alınması11ın ve on
larla ittifak yapmak içiı1 elden gelen her şeyi yapmanın veya onları ta
rafsızlaştırmaı1ın gerekli olduğunu; kırsal bölgede (<<fazlası olandan alıp, 
eksiği olana verirkeı1. dal1a iyi durumda olandan alıp, daha kötü du
rumda olana verirke11>> yoksul köylüyle sıkıca birleşip. hali vakti yeriı1de 
orta köylüleri koruyarak, zeı1gin köylülere bazı ekonomik olanaklar sağ
layarak ve aynca sıradan toprak ağasıı1ın geçinmesiı1e olanak taı1ıyarak) 
orta ve 1.cngin köylülere karşı doğru bir tutum alınmasının gerekli ol
duğunu ortaya koymuştur. 17 Bütün bunlar yeni demokrasinin temel fi
kirleridir ama gene de <<Sol>> çizginin temsilcilerince aı1laşılmam ıştır ve 
karşı çıkılmıştır. <<S<>l>> çizgi11i11 önümüze koyduğu devrimci görevlcri11 
çoğu demokratik 11itelikteyse de, <<Sol>> çizgi11iıı temsilcileri istisııasız 
demokratik devrim ve sosyalist devrim arasındaki kesin ayırımı sürekli 

14. Bakınız Mao Zeduııg << lluııan'daki Köylü �larekeli üzerine Bir Araştırma l�ııkkında 
Rap<.lr>> Seçnıe E.feı·/,•ı·. Lıg. Ed. f"LP, Pekiıı, 1 965 cilt 1 .  s. 23-59.Türkçe baskı. Kay
nak Yayııılıın Cilı l s .  3 1  

1 5. Bakınız Mao l.edung <<Çingkang Dağlanndaki Mücadele>> .'leçnıe Eserler lng. l�d .. 
l'LP Pekin. 1965. cilt 1 .  s. 97-99. 'fürkçe baskı Kaynak Yayırılan Cilt 1 s. 94 

16. Çingkang Dağlanııdaki Ceplıe Konıitesinin, Pani Merkez Konıitesine 1 929 
Nisan'ıııda Y<llladığı ıııcktuptaıı alınnııştır. <<Bir Tek Kıvılcını B<lzkın Tutuşturabilir>> 
den. iktibas cdilnıişıir . .'l,•çnıe Eseı·/er, Mao Zedung lng. Ed. FLP, Pekin, 1965, cilt 
l .s. 1 23:fürkçe baskı Kııynak Yayııılan Cilt 1 s .152 

17 .  Bakınız «Neden. Çin'dc Kızıl Siyasi İktidar Var Olabilir'!>> ve <<Çiııgkang Dağ
lıırındaki Mücadele>>, Se�·nı<· Eseı·/eı·. Ma<> Zedung Lıg. Ed. FLP, Pekin 1965, Cilt 1 s. 
63- 104. Türkçe baskı Kaynak Yayınlan Cilt l s. 8 1 -94 
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olarak gözdeı1 kaçırıyorlar ve deınokr:ıtik devriıniıı titesiııe gcçı1ıek 
kaygısına düşüyorlardı. 

Her zamaıı köylüleri11 ıcodalizıne karşı mücadelesiııiıı Çi11 dev
rimindeki belirleyici rolü11ü küçümsüyorlar ve küçük burjuv;1ziı1iı1 üst 
kesimi de dal1il olmak üzere burjuvazi11iıı tümüı1e k;ırşı L1iı· ınücadeleyi 
savu11uyorlardı. Üçüı1cü <<Sol >> çizgi d:ılıa da ileri giderek l1urjuv;11.iye 
karşı mücadeleyi. empcry;ıl izıne ve feodalizıne kru·şı müc<ıdeleyle 
ayııı kefeye koydu: bir ar;ı kesimiı1. ve üçüı1cü p;ırtileri11 ve grupl<ırıı1 
varlığı111 iı1kar etti ve zeı1gi11 köylülere k<ırşı müc;ıdcyc tizcl tiııcm 
verdi. Özellikle 1 93 1  'deki 18  Eylül Olayıı1daı1 soı1ra. Çiıı s111 1 ı· iliş
kilerinde apaçık ve l1üyük bir değişme (llmuştu. Aın;ı bu değişimi ;ııı
lamaktaı1 çok u1.ak olaıı üçüı1cü <<Sol>> çizgi. gerici Guomiı1daı1g'la çe
lişkileri olaıı ve olumlu ı·aaliyctlerde buluııaı1 bu ;ıra kesimleri • •  
kesiıılikle <<en tel1 likeli düşma11>> olarak d31llgaladı. Uçüı1cü <<Sol >> çiz-
gi11i11 temsilcileri11iıı. köylülere toprak dağıtımıı1da siyasal güç kur
makta, Guomiı1d<ıııg l1ükümeti11i11 saldırıl:ırına karşı silalılı dire11iş gtis
teııııekte ö11cülük ettiği stiyleı1ebilir. Bütüı1 l1uı1l;ır d(ığıuydu. Ne v<ır ki 
yukarda sözü11ü etiğimiz <<S(ll>> görüşler ııedeı1iyle. yaıılış bir tutumla 
Kızıl Ordu l1areketiııi11 prolctaı·ya öııderliğiııde bir köylü hareketi ol
duğuııu kabul etınekteıı k(lrkuyorlardı .  Yiı1e yaı1l ış bir tutumla 
<<Köylüleri11 tul1aı· devrimciliği>> <<Köylü kapitali1.mi>> ve <<Zeı1giıı 
köylü çizgisi>> dedikleri şeye karşı çıktıl:ır. Buı1uıı yeriııe demokratik 
devrimi11 ölesi11e gideı1 <<Sııı ı ı· çizgisi>> dedikleri birtakım siyasetler iz-• •  
lediler. Orı1eğiı1: Zeı1gi11 köylü ekoı1om isiııiıı yok etme siyaseti ve 
başka aşın S<ll ek<ıııomi ve iş siyasetleri: söınürücülere l1içbir siy<ısal 
hak ta11ımaya11 bir devlet politikası: içerik olarak komüııizme ağırlık 
vere11 bir lıalk eğitimi siyaseti. aydııı l;ıra karşı aşırı sol bir siyaset: su
bayları değil de sadece askerleri l1arcamak üzere düşmaı1 bölükleı·i 
arasıı1da çalışma siy<ıseti ve karşı devrimcileri11 czilmesiı1de aşırı scıl 
bir siyaset izlediler. 

Böylece devrimiıı <ıcil görcvleı·i talıriı· edildi. Devrimci güçler dış
landı ve Kızıl Ordu hareketi gcrileınelere uğr<ıdı .  Buııuı1 gibi. 1 927 

Devrimini11 ye11 ilgisiııdeıı S<lııra Gu<ımiı1daı1g hölgeleriı1de Partimiı .. 
halkıı1 milli demokr<ıtik 11arcketi11e öı1cülük etmekte: işçileri11 ve kiı
leleriıı ekoı1omik ınüc<ıledelcri11e ve devrimci kültürel lıaı·ckete tiıı-
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cülük etınekıe: Guomiı1daı1g hükümeti11in milli çıkarlara ihanet ve 
l1alka baskı politikalarıı1a karşı ınücadele etmekte ısrar etti. 18 Eylül 
Olayıı1daı1 soı1ra özellikle Partiınizin Kuzeydoğu Japonya'ya Karşı 
Birleşik Ordusu'ı1u yöı1etmiş. 28 Ocak 1932 savaşı11ı ve Kuzey 
Çal1ar'daki Japoı1ya'ya Karşı Mütıet.ik Ordusu'ı1u desteklemiş. Fucien 
l1alk l1ükümeti ile Japo11ya'ya karşı bir demokratik ittifak kuııııuş; 

Kızıl Ordu'ı1u11 Guomi11daı1g lJirlikleriyle işbirl iği yapması üç şartı 1 8  

ve bütü11 l1alk kesimleriyle bcı·aber bir Milli Silal1lı Savunma Ko
mitesi kurulması içiıı altı şartı 1 9  ileri sürmüş ve 1 Ağustos 1935'de 
<<lJir Milli S�ıvuı11na Hükümeti ve Japonya'ya karşı bir birleşik ordu 
kuı·uıması111 talep edeı1 ve Japoı1ya'ya Karşı Direnme ve Milli Kurtuluş 
lçiı1 Bütü11 Yurttaşlara Bir Çağrı>>yı yayınlamıştır. Bütü11 bunlar da 
dcığruydu, Aı1cak çeşitli <<Sol>> çizgileri11 ve özellikle üçüncüı1ün 
l1akimiyeti sırasıı1da yol göstereı1 siyaset hatalı oluğundan Parti, so
ruı1ları pratikle doğru olarak çözemiyor, bunun sonucu olarak da Gu
omiı1dang bölgelerinde Parti çalışması ya gerekeı1 sonuçları elde ede
miyor, ya da başarısızlıkla soı1uçla11ıyordu. Japonya'ya karşı direnme 
sorununda Çiı1'iı1 büyük toprak ağalarını ve büyük burjuvazinin esas 
kesimleri11i temsil eden Guomiı1daı1g başyöı1etici grupları içinde, 1935 
Kuzey Çin Olayı ve özellikle 1936 S ia11 Olayından sonra yer alacak 
değişiklikleri. o zamaı1daı1 görınek kuşkusuz mümkün değildi. Ama 
ara kesimler ve büyük topı·ak ağaların111 ve büyük burjuvazini11 bazı 

1 8 .  Çin Kl"lltıünist Parti si 1 933 Ocak ayında. devrimci üs alanlanna ve Kızıl Ordu'ya sal
dıran bütün Guonıindang askerlerine şu üç şartla bir ateş-kes anlaşmasının ya
pılıııasını ve Japoııya'ya karşı oı1ak dircııişe geçilnıesini öneren bir bildiri yayınladı. 

1 - Devrinıci üs alanlanna ve Kızıl Ordu'ya saldınnın durdurulması; 
2- Halka hak ve özgürlüklerin tanınnıası; 
3- Halkın silahlandınlnıası. 

19. Bu altı kl>şul 1934'de Çin Kl>ıııünisı Partisi tarafından ileri sürülen ve Sooııg Çing 
Liııg (Bayaıı Suıı Yatseıı) ve öbürleriııiıı inızalanyla yayınlanan, <<Japonya ile savaşta 
Çiıı Halkıııııı Teıııel l>rograıııındaki ıııaddelcri>>. Bu koşullar şunlardır. 

1 - Bütüıı deniz. kara ve havıı kuvvetlerini Japf>nya'ya karşı savaş için sefeıber 
edclinı. 
2- Bütüıı ülkede halkı seferl:ıer edeliııı. 
3 - Bütün halkı silahlaııdırıılıııı. 
4- Savaş lıarcanıalannı i_;dcıııek için Japon enıperyalistlerinin ve satılrnışlann 
Çiıı'deki 111ülkleri11c el kt>yal1111. 
5- lşçileriıı. ki;ylüleriıı. askerleriıı. öğreııcilerin ve işadamlannın temsilcilerinden 
seçilecek bir Çiıı Silıılılı Milli S;ıvuıuııa Konıilesi kuralını. 
6- Japoıı eıııperyalisılcriııe karşı olan bütün güçlerle ittifak kuralım ve iyi niyetli, 
larafsız bütün ülkelerle dostça ilişkiler içinde olalım . 

• 
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l)ölgesel grupları şiındideıı Japoııya'ya kaı·şı mütet"ikiıniz lıaliııe gel
mişti. 

Bu değişme partimi?. üyeleı·iııiıı çoğuııluğu ve lıalk tarat·ıııdaıı ı·aı·
kedi lınişkeıı. üçüııcü <<S<>I çizginiıı>> temsilcileriııce ya görme7.likteıı 
geliııiyc>r ya da iııkfır ediliy<>rdu. Buıılar. böylece ciddi hir kapalı ka
pıc ıl ık durumu yaratt ılar ve Çiıı halkıııııı siyasal lıayatııı ı ıı ç<>k ge
risiııe düştüler. Kapalı kapıcıl ığııı doğurduğu hu soyutlaııma ve geride 
kalma durumu. Zuııyi Toplaııtısıııa kadar esas olarak değişmedeıı 
kaldı. 

lkiııcisi: Çeşitli << Sol>> çizgiler devrimci savaş ve devrimci üs alaıı
ları koııusuııda lıatalıydılar .. Staliıı yoldaş <<Çiıı 'de silahlı devrim si
lahlı karşı devrimle savaşıyor. Bu,  Çin devrimiııiıı ayırt edici özel
likleriııdcıı ve üstüıılükleriııden hiridir>>20 demiştir. Stalin yoldaş gibi 
Mao Zedung yoldaş da toprak devrimi savaşının ta i lk aşamalarıııda 
doğru bir görüşle yarı sömürge ve yan feodal Çiıı'iıı hüyük ve lıer böl
gesi beıızer olmayaıı. demokrasi ve sanayideıı yoksuıı bir ülke olması 
ııedeııiyle: Çiıı devriminde si lalılı mücadeleııiıı esas mücadele hiçimi 
olduğuııu ve esas olarak köylülerdeıı oluşaıı bir ordunuıı aııa örgüt bi
çimi olduğuııu belirtmiştir. Mao Zeduııg yoldaş köylü kitleleriııiıı 
oturduğu geııiş köylük alaıılanıı. Çiıı devriminin vazgeçilmez hayati 
mevzileri olduğunu (devrimci köyler şelıirlcri kuşatt ı .  Aııcak devrimci 
şehirler kcııdi leriııi köylerdeıı ayıramazlar) ve Çiıı'iıı ülke çapıııda za
t'eriııin (l)ütüıı ülkeııiıı demokratik olarak hirlcşt irilmesiııiıı) başlaııgıç 
ııoktası olarak silahlı devriınci üs alaııları kurJhileceğiııi ve kurması 
gerektiğiııi de helirtıniştir.2 ı 1924-27 devrimi döııcıniııde Gu
omiııdaııg-Koınüııist işl)irliği yoluyla hir koal isyoıı lıükümeti ku
rulduğu 7�ımaıı. hazı büyük şelıirler üs alaıılarıııııı merkezi du
ruın uııdaydılaı·: ama <> zamaıı bile üs alaıı larıııııı temelleı·iııi 
sağ lamlaştırmak içiıı pr<>letaryaııııı t>ndcrliği altıııda köylüleriıı aııa 
gövde olduğu l)ir lıalk ordusu kurmak ve köy lük alaıılarda toprak scı
ruııuııu çt>zınek gerekliydi. Toprak Dcvriıni Savaşı dt>ııemiııde şe-

20- J.V. Sıaliıı <<Çiıı Devıinıiniıı Geleceği>•, Eserler. lııg. t:J. ı:ı.PJ I l\.fl)Skl)Va, 1 954 cilı 
VIII s.  379 

2 1 - Bakııı ız. «Neden Çiıı'Jc Kızıl S iyasal lkı iJ,ır var l>l<ıbi lir'! >• ve << Bir Tek Kıvılcını 
Bl>zkın ı·uıuşlurabilir>• Sı·�·ııı<' t:s<•ı·/cı·, Mao Zcduııg lııg. I:J . .  ı-·ı.P. Pek in. 1 965. 
cilt 1 .  s.  6.l-72. 1 1 7-28. 'fürkçe baskı Kaynak Yayııılaıı Cilt 1 s. 8 1 .  s.  1 52 
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lıiı·Jeı·iıı lıepsi güçlü kaı·şıdevı·imci kuvvetleı· taral"ıııdaıı işgal edil;niş 
olduğuııdaıı. üs alaıılarıııııı <>ııce kaı·şıdevriınci yt)ııetimiıı zayı ı· c>lduğı.1 

kırsal ()ölgede (aııa şelıiı·lerde değil )  ve esas olarak köylü geı·i Jla sa
vaşıııa ( Mevzi savaşa) dayaıı:ırak kuı·uıması .  geıı işletilmesi ve sağ
laınl:ıştıı·ı lması geı·ckiyc>ı·du. Mac> Zeduııg yc>ldaş << Yeı·eı (Lokalize) ta
rıınsal ekoııc>miııiıı (biı·leşik l)ir k:ıpitalist ekoııc>mi değil) ve bölmek ve 
söınüı·ıııek üzere etki alaıı ları sıııırıııı çizeıı emperyalist siyasetiıı>> ve 
()uııuıı scıııucu oı:u·:ık << Beyaz rejiın içi ııde uzuıı b()Jüıııneleı· ve sa
vaşlarııı>> Çiıı'dc 1-ıöyle silalılı kırsal devı·imci üs alaıılarıııııı buluııması 
içiıı gerekli olaıı taı·ilısel koşulları oluşturduğuııu belirtıniştir. Ayrıca 
bu tüı· üs alaıılaı·ıııııı Çiıı dcvrimiııde taşıdığı tarihsel önemi de be
l irtmiştir. 22 

Sovyetler Birliği'ııiıı l)ütüıı düııyada kazaııdığı gibi, bütüıı ül
kelerde devrimci kitlelcriıı güveııini kazaıımak aııcak bu yolla müm
küıı olacaktır. Aııcak hu yolla. gerici lıfıkim sııııflar içiıı korkuııç güç
lükler ç ıkarmak. oııları kt)küııdeıı sarsmak ve iç çözülmeleriııi 
hızlaııduıııak mümküıı olacaktır. Aııcak hu yolla. geleceğiıı büyük 
devrimi içiıı esas silah olacak bir K ızıl Ordu yaratmak gerçekteıı müm
küıı olacaktır. Kısacası devrim dalgasıııııı yükselişiııi hızlaııdınnak 
aııcak hu yolla mümküıı olacaktır. 23 

Bu döııemde. şelıirlerdeki kitle çalışınasına geliııce aııa siya.'iet 
Beyaz B<>lgelerdeki çal ışmada doğru çizgiyi savuııaıı Liu Şao-çi yol
daşııı savuııduktaı·ı olmalıdır: yaııi esas olarak (saldırıda değil) sa
vu1111ıada buluıımak. çalışınalarda ınüınküıı olaıı hütüıı yasal olaııakları • • 
kullaııınak (yasallığııı kullaııılınasıııı reddetmemek). Oyle ki Parti ör-• • 
gülleri kitleler arasıııa girehilsiııler. Ustü kapal ı c>larak uzuıı süre ça-
Iışal)ilsiııler. Ve güç t<>plasıııtaı· ve köylük bölgelerde silalı l ı  mücadele 
haşlatmak içiıı ad:ıın gtiııdeı·ıneye lıer zaınaıı lıazır olal>ilsiııler ve b<iy
lcce kırsal alaıılaı·da ın ücaclele i le ()ağ kurup devrimci durumuıı ge
lişiıniııi ilerletehilsiııler. Bu ııedeıı lc geııel durum şelıirlerde de
ınc>kı·atik lıüküınetler kuı·ulınasııı:ı yeııidcıı <>laııak sağlayıııcaya kadar 
Çiıı devrimci lıareketi köylük b<>lgelerdcki çalışmayı esas almalı .  şelıir 

22- <<Ncdc11 Ç.0i 11'dc K11.ıl Siy;ıs;ıl lkı id;ır V;ır Ol;ıtıi l ir·J,,Jcıı. Sc·ı·nıe f:.s,·ı·/,•r. M•ı<> Zcduııg. 
l11g. f\<I .. l'l..l'. l'ckiıı. 1 965.<: ilı l .s. 65:I'ürkçc lıaskı Kayııak Yayııtları Cilı I s. 8 1  

23- <<[J ir  ·ı·ck Kıvılcıı11 ll<ızkııı ·ı·uıuşturalıili r>> .\"c•ı·ıııc 1:.:,·erlcr. Mao 7.edwıg. lng.lil . . 
1'1.1'. l'cki11 1 965 cifi 1 .  s. 1 1 8. '('ürk1;c lı;ıskı Kaynak Y;ıyııılan Cilt 1 s. 152 
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çalışmasıı1ı ise buna tabi kılmalıdır. 
Köylük bölgelerde devrimi11 zat.eri ve şehirlerde geçici l1ir zafer 

ka7.aı1ma yeleneksizliği. kırsal alanlarda saldın ve şehirlerde geııel bir 
savunma durumu l1atta. bir köylük bölgede zafer ve saldırı; öbüründe 
ye11ilgi. geri çekilme ve savu11ma: bütüı1 buı1lar bu devrede ülkeı1i11 her 
yeriı1de devrimi11 ve karşı devrimi11 zikzaklandır. Ve buı1a uygu11 ola
rak devrimin izlemek zoruı1da olduğu ye11ilgiden zafere doğru gideıı 
yolu belirler. Ancak çeşitli <<Sol>> çizgileri11 temsilcileri. yan sömürge 
ve yaıı leodal Çiı1 toplumuııuı1 özel nitelikleri11i anlamadılaı·. Çiı1'de 
burjuva demokratik devrimi11 öz olarak bir köylü devrimi olduğuı1u 
aı1lamadılar. Çi11 devıimi11iı1 deı1gesiz. dolambaçlı ve uzuı1 süreli 11i
teliği11i aıılamadılar. Bu yüzdeı1 askeri mücadelelerin ve özellikle 
köylü gerilla savaşıı1ı11 ve köylük üs alaı1Iarının önemi11i kü
çümsediler. Ve <<S ilal1 doktrini>> <<köylü kafasına özgü bölgecilik ve 
bağı1azlık>> dedikleri şeye karşı çıktılar. Şehirlerdeki işçileri11 ve kit
lelerin mücadeleleriı1i11 düşmanın ağır baskısını birdeı1 kıracağını ve 
ileı·i atılarak şehirlerde silahlı ayaklanmalar şeklinde patlak ve
receği11i. "öı1ce bir veya dal1a fazla eyalette zafere" ulaşacağı11ı ve 
buı1u11 sözde ülke çapı11da devrimci bir dalga ve ülke çapıı1da bir zafer 
getireceğini l1ayal ediyorlardı. Ve bütüı1 çalışmalarını ve plaı1ları11ı bu 
hayal üzeıiı1e yaptılar. Oysa gerçekte l 927'de devrimin yeııilgisiı1dcı1 
soılfa sı11ıı· ilişkilcriı1i veri alırsak, bu l1ayaliıı ilk sonucu şel1ir ça
lışmas111ın başarısızlığa uğramasıı1daıı başka bir şey olmadı. İşte bi
riı1ci <<Sol>> çizgi11i11 ye11ilgisi böyle oldu. lkiı1ci <<Sol>> çizgi tıy111 şeyi 
tekrarladı. tek fark öı1emli bir güç haliı1e geleı1 Kızıl Ordu'daı1 destek 
iste11mesiydi. lki11ci <<Sol>> çizgi de başarısızlıkla sonuçladı. Ama ge11e 
de üçüncü <<Sol>> çizgi, büyük şel1irlerde silal1lı ayaklaı1malar içi11 
<<Gerçek>> hazırlıklar talep etmeyi sürdürdü. Şimdi ise. tek ı·ark temel 
talebiı1 Kızıl Ordu'ı1uı1 l1üyük şelıirleri ele geçiııııesi oluşuydu. Çüı1kü 
şelıirlerdeki çalışma çok ı·azla gerilerke11 Kızıl Ordu dal1a da güç
leı1mişti. Şehir çalışmasıı1111 köylük bölgelerdeki çalışmaya tal1i tu
tulması yeri11e. köylük bölgelerdeki çalışma11ın şehir çalışınasııı<ı tabi 
tutulmasıı1ı11 soı1ucu şel1irlerdeki çalışma başarısızlığa uğradı. 
l 932'de11 so11ra başlıca şel1irleri ele geçirmeyi l1edef almış faaliyetleri11 
aslıı1da duı·ıııak zoruı1da kaldığıııı belirtmeliyiz. Çüııkü. Kızıl Ordu bu 
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şehirleri ele geçirmez veya elde tutamazdı. çünkü Guomi11daı1g geniş 
çapta saldırıyordu; üstelik 1 933'deı1 sonra şehir çalışmamızın daha 
büyük zararlara uğraması sonucu, eyalet merkezi önderliği de şehirden 
bir köylük üs alaı1ına aktarılmıştı. Böylece bir değişiklik oldu. Ama bu 
değişiklik <<sol>> çizgiyi izleyeıı yoldaşlar açısından bili11çli olarak veya 
Çin devrimini11 t>zel nitelikleri11i11 geı1iş bir incelemesiyle varılan so
nuçlar 11edeniyle yapılmamıştı. Onun için de Kızıl Ordu'daki ve üs 
alaı1larıı1daki bütün çalışmaları hatalı şehirli bakış açısıyla yürütmeyi 
sürdürdüler ve çalışmalara büyük zarar verdiler. Aşağıdaki örnekler 
bunu11 açık kanıtıdır. Mevzi savaşını savuııdular. Ve gerilla savaşına 
veya gerilla niteliğinde bir hareketli savaşa karşı çıktılar. Yanlış bir tu
tumla , Kızıl Ordu'nun "Düzenlenmesi'' dedikleri şeye önem verdiler 
ve onun sözde" Gerillacılığıı1a" karşı çıktılar. Dağınık köylük alanlara 
ve düşman tarafından birbiriyle bağla11tısı kesilmiş ala11larda uzun ge
rilla savaşına uymak zorunda olduklarını a11lamadılar. Ve bu yüzden 
üs alanlarında insan gücüı1ü ve maddi kaynakları idareli kul
lanmadılar veya gerekli öı1lemleri almadılar. Beşinci ''Kuşatma ve 
baskı'' ya karşı kampanyada ''Çin'in önündeki iki yol arasında kesin 
mücadele" ve "üs alanlarında bir karış toprak bile teslim etmemek'' 
gibi yanlış slogaı1lar attılar. 

Geı1işletilmiş Yedinci Genel Toplantı, bir durum değişikliğinin ki 
yukarda tartışılaıı dö11emde. köylük bölgelerdeki çalışmamız bu de
ğişikliğe yol açmalı ve şehir çalışmamız bu değişikliğe ha
zırlaı1malıydı-yaklaştığıııı önemle bildirir. Japonya'ya Karşı Direııme 
Savaşı'ııııı soıı aşamasında. Partimiziıı önderliğindeki ordu güç
lenmiştir ve daha da güçleııecektir. Japoıı işgaliııdeki şehirlerdeki ça
lışmaya. kurtarılmış bölgelerdeki çalışmayla aynı değeri vermek. içten 
ve dıştaıı birbirine bağlanmış saldırılarla Japon saldırganlarını kilit şe
lıirlerde yok etmek için gerekli koşulları aktif olarak hazırlamak ve ça
lışmamızııı ağırlık merkezini bu şehirlere kaydırmak aııcak şimdi 
doğru olur. Bu, devrimin 1927'deki ye11ilgisiııden soııra büyük zor
luklarla. çalışmasıııııı ağırlık merkeziııi kırsal alanlara kaydıraıı Par
timiz için, tarihsel öı1em taşıyan ye11i bir değişiklik olacaktır. Bütüıı 
Parti üyeleri tam bir siyasal uyaıııklıkla bu değişikliğe hazırlaıımalı ve 
Toprak Devrimi savaşı sırasında şehirlerdeıı kırsal alaıılara kaymak 
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kc>ııusuııda sol çizgiııiıı yapt ığı lıaıayı. iiııce kayınaya kaı·şı çıkın:ık ve 
l)uııu reddetmekle ve sc>ııı·a da isıeıneyerek. zc>ruıı luluk :ıl ııııda ve si
yasal uyaı1ıklıkta11 y<>ksuıı olaı·ak kayın:ıkla keııdiııi gösıeı·eıı !)Öyle L1ir 
lıatayı ıekrarlamamalıdırlar. Aııcak Guomiı1daı1g L)ölgeleriııdc duru111 
ı·ark lıdıı·. Orada acil gcirevlcr isıcı· kırsal :ılaıılarcla isler şelıiı·lcı·clc 
olsuıı lıep kit leleı·i scı·eı·hcı· eıınek. Lxilüıımeyc ve iç savaş:ı kesiııl ikle 
k:ırşı koyınak. L)irlik ve L)arış içiıı çal ışınak ve Jap<>ııya'ya kaı·şı sav:ışta 
çal)alarııı kat kal aı·t ıı·ılmasııı ı .  Guc>miııdaııg'ııı Tek Parti dik
tatörlüğüııüıı kaldırılmasıııı ve L)ir l)irleşik demokratik kc>al isyc>ıı lıü
kümetiı1i11 kurulmasıııı talep etmektir. Japoııl:ırııı işgaliııdeki şclıiı·teı·. 
lıalk taraı·111daı1 kurtaı·ı tdığı ve bir l1irleşik deınc>kratik kc>alisyoıı lıü
kümeti gerçekteıı kurulup sağlaın laştıı·ıldığı zamaıı köylük üs alaıı laı·ı 
tarilısel görevlerini başarmış <>lacaklardır . • •  

Uçüncüsü: Çeşit l i  << Sol>> çizgiler saldırı ve savuııma ınktikleıiııiıı 
düzeı1leı1mesiııde de yaıı ı lmışlardır. Staliıı yoldaşııı belirttiği gil)i tak
ıikleriıı doğru düzeııleıımesi. duruınuıı doğru tahliliııi ( S ııı ı ı· güçleriı1i11 
il işkisiııiıı doğru bir tal1lili11i ve l1arcketiı1 iııiş çıkışlaı·ıııııı doğru de
ğerleı1dirilmesi11i) gerektirir: buııa dayaııaıı doğru ınücadele ve örgüt 
biçimleri gerektirir ve dc>ğı·u bir şekilde <<düşmaıı kampıııd:ıki lıeı· çaı
laktaıı yararlaıımayı ve ınüttel'ik l)ulabilme yeteııiğiııi>> gerektirir.24 Ve 
iyi önıekleriı1deı1 biri Mao Zed uııg yoldaşııı Çiıı devrimci lıareketiııi 
yöııetmesidir. Dcvrimiıı l 927'de ye11ilgisiııdeı1 sc>ı1rJ Mao Zedııııg yc>l
daş: doğru bir şekilde ülkeııin lıer yaıııııda devriın dalg:1sıı1111 alı dü
zeyde olduğuııu bütüıı ülkede düşmaı1111 l)izdeıı güçlü olduğuııu. ınn
ceracı saldırılarııı kaçıııı l ınaz yeııilgiler geti ı-eceğiııi. aııcak << Kızı l 
Siyasal iktidan alt ı ııda bir veya dalıa ı·a:z.la alaııın>> <<etratlan ıı ı çevireıı 
bir Beyaz rejim ortasıııda>>25 gerici rej im içiııde aralıksız 1-Xilüıııneler 
ve savaşlarııı olduğu. lıalkııı devrim talebiııiıı yavaş yavaş caıılaııdığı 
ve büyüdüğü geııel koşul l:ırdıı ve kitleleriıı Biriııci Büyük Devriın mü
cadeleleriı1deı1 geçmiş <>lduğu. c>ldukça güçlü biı· Kızıl Oı·du'ı1u11 l)u
luııduğu ve doğru siyaset izleyeıı l)ir Koınüııist Partiııiıı var t)lduğu 

24 - J.V. Sı:ıl iıı. <• l..eııiııiznıiıı !lkclcri>• /:'s<'ı·/,·ı·. lııg. l:d .. l'I.1> 1 1 . .  M<>sk<ıvıı. 195.l .  cilt VI. 
s. 1 55-75 ve <<\'ağd:ış K<�ıul;ır Ü7.criııc Nt�lıtr>•. 1:,:,cı·/ı·ı·. lııg. l\tl. rl.1'1 1 . . Mtısk<>V<I. 
1 954 Cilt IX. s. 346 

25 - <<\'ingkaııg D:ığlarııı<laki Mücııdclc>• dcıı ,\'ı·�·ıııı· ı:.ı·ı·ı·/cr. M:ı<> Zcduııg. Lıg. Ed .. 
ı:Lı>. ['ekin 1 956. cilt 1 .  s. 7 .l 
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özel k<)şul larda doğma<;ıı1ı11 mümküı1 olduğuı1u belirtmişt iı·. Ayııca. 
l1fıkim sıı1ıllaı· içiııde bölüıımeleriıı olduğu l1ir döı1emde Kızıl Siyasal 
güç <<Görece ınaceı·acı C)labildiği ve askeri hareketlerle yarat ılaıı alaıı 
gt)rece büyük <>labildiği lıalde>> hakim sııı ıflarııı görece deııgeli bir dö
ııem iııde lxiyle l1ir yayılma adım adım olmalıdır. Btiyle bir dönemde 

askeı·i işlerde eıı ktitü şey. güçlerimizi maceracı bir i lerleme için böl
mek ve eı1 ktitü şey yerel çal ışmada ( toprak dağıtılması. siyasal güç 
kurulması. paı·ı iı1iı1 geı1işletilmesi. yerel silal1l ı  kuvvetleriı1 ha
zırlaı1ması) kadrc)laı·ımızı dağıtmak ve ınerkezi bölgelerde sağlam bir 
temeli11 kurulması11ı göz ardı etmektir. 26 

Tek ve ayı1ı döı1em içiı1de bile . taktiklerimiz, düşmaı1lanmızıı1 gü
cüı1deki değişikliklere göre ayarlaı1malıdır. bu yüzdeı1 Huı1an- Ciaı1gsi 
sıı1 ırıı1da yarıp geçtiğimiz alaı1 <<görece kuvvetli bir yöı1etici güçle 
Huı1aı1'a karşı savuı1mada ve görece zayıf bir yönetici güçle Ciangsi'ye 
karşı saldındaydı.>>27 Dal1a soı1rJlan Hunan-Ciaı1gsi sıı1ırının Kızıl Or
dusu. Fucieı1-Ciaı1gsi sı11ırıı1a ulaştığı zaman <<Ciangsi eyaleti ve ay
rıca batı Fucieı1 ve Batı Çekiaı1g içi11 mücadele etmek üzere>> bir plan 
öı1erilmiştir.28 Farklı taktiklerimizi11 saptanmasıı1da devrimin. değişik 
düşmaı1ları11 çıkarları üzerine yaptığı farklı etkiler önemli bir ölçü 
oluşturur. Bundaı1 dolayı Mao Zedung yoldaş daima << Karşı devrim 
içiı1deki l1er çatışmadaı1 yararlaı1mamızı ve oı1un içiı1deki çelişmeleri 
kuvvetlendirmek içi11 etkiı1 öı1lemler almamızı>>29 ve <<tecrit siyasetiı1e 
karşı çıkmamızı ve bütü11 muhtemel müttefikleri kendi yaı1ım ıza 
çekme siyasetiı1i beı1imscmemizi>>30 savunmuştur. <<Çelişkilerdeı1 ya
rarlaı1mak çoğuı1luğu kazaı1mak. çok az kişiye karşı çıkmak. ve düş
maı1 larımızı bireı· birer ezmek>>3 1 şekliı1deki taktiksel ilkeleriı1 uy-

26- ı\yııı eser. s. 74 
27- ı\ynı eser. s. 76 
28- Çiııgkaııg D;ığ];ınııd;ıki Ccı:ılıe K<ııııitcsinin. Parti Merkez K<ııııitesiııe l 929 

Nis;ııı'ıııd;ı yoll;ıdığı Mektuptaıı alıııııııştır. <<Bir Tek Kıvılcını Bo1kın l'u
tuşlurabilir>• deıı iktib.�s e<lilıııiştir. s,·1·111<· Eseı·ler, Mao Zeduııg.. Lıg.. Ed .• f'L.P. 
Pekiıı. 1 965. Cilt. 1 .s. 126 

29- l)üşııı;ıııııı Beşinci << Kuş:ılıııa ve Ilaskı>• l larekatı"na ka�ı ıııücadale üzeriııe Çiıı K<ı
ıııüııist l'<ırtisi Merkez K<ııııitesi Geııcl Karan>•nd;ııı alınnı ıştır. (2'.unyi l'<>planl ıs ıııııı 
Kar;ırı) 

3!)- <<Çiıı l)evriııı S;ıvaşında Str;ıtcji soıurıları>•,Seı·me E�·eı·/cı-, Mao Zedung lııg. l�d .. 
l'l.P. Pckiıı. 1965. Cilt 1. s. 200 . 

. � 1 - Jl;ıkıııız <<Siyaset Üzerine >•. S<·ı·rııe E.,eı·/eı-. Mao Zeduııg Kaynak Yayırılan Cilt II, s. 449 
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gulaı11nası. Mao Zcduı1g yoldaşı11 öı1dcrlik ettiği <<kuş<ıtın:ı ve L):ıs
kıya>> karşı k<ıınp:ıı1yalarda ve özellikle Zuı1yi Toplaı1tısıı1d<ııı sc>ı1ra 
uzuı1 yürüyüşte ve Japo11ya'ya Karşı Milli Birleşik Cepl1e ça
lışmalarıı1da parlak bir biçimde geliştirilmiştir. Liu Şaoçi yoldaşı11 
Beyaz Bölgelerde çalışma koı1usuı1daki taktikleri de geııe bt>y le bir 

örı1ek oluştuıur. Liu Şao-çi. Beyaz Bölgelerde ve özellikle şel1irlerde 
düşma11 gücüyle keı1di gücümüz arasındaki apaçık eşitsizliği yeriı1de 
L)ir tutuınla saptaın ış ve devrimiı1 l 927'deki yeı1ilgisi11de11 so11ra . geri 
çekilme ve savu111namızı11 sistemli olarak örgütleı1rnesi ve <<gelecekte 
devriınci saldırılardaı1 ve koşullar bizim aleyl1imizde ikeı1 düşmaı1larla 
kesi11 l1esaplaşmalard<ıı1 kaçı11ılması11ı>> savu11muştur.32 

• 
Ayrıca kitle çalışmasıı1da <<açık yasal yollardaı1 olabildiğiııce ya-• 

rarlaı1ıl ırke11>> Parti yeraltı örgütlcri11i11 bt>yle kitle çalışmalarıı1da. güç-
leriı1 i, uzuı1 bir süre sakl:ıyabilmelerini. kitleleri11 arasıı1a 11ül.uz ede
bilmeleri11i <<kit leleri11 güç toplayıp, kuvveıleı1ebilmeleri11i ve 011larıı1 
siyasal bili 11çleri11i yükseltebilmeleri11i>>33 sağl<ımak üzere; Parti'ı1i11 
1 924-27 devrim döı1emiı1deki açık örgütlerini11 sistemli olarak ve ke
siı1likle yeraltı örgütleriı1e döı1üştürülmesi11i de savu11muşıur. Kitle 
mücadeleleriı1e öı1derlik açıs111da11. Liu Şao-çi yoldaş belli L)ir zama11 
ve yerdeki duruma, özel koşullara ve kitleleri11 siy<ısal biliı1ç dü
zeyleri11e uyguı1 olarak. kitle mücadelesi11i başlatınak içiı1 kitleleriıı 
kabul edebileceği sıı11rlı slogaı1larııı talep ve mücadele biçimlcriııiıı 
öııe sürülmesiııiıı ve mücadele süı·esiııce değişeıı kc>şullaı·a uygu11 ola
rak. ya adım adım kitle mücadelesiı1i dal1a yüksek bir aşamaya gt>
türmeııi11 ya da <<ııereye kadar gidileceğiııi bilerek>> daha yüksek bir 
aşamada ve dalıa büyük çaptaki gelecek savaşa hazırlaı1mak üzere. ge
çici olarak savaşı soı1a erdiı·ıııeııiıı gerektiğiııi ileri süı ıııüştür. 

Düşmaııın iç çelişkileriı1deı1 yararlaıımak ve geçici müttel"ikler ka
z<ıı1mak koı1usuı1da bu çelişkileri patlama 11oktası11a kadın iımeı1i11 ve 
başdüşmaı1a k<ırşı. düşmaı1 kampıı1da bizimle işbirliği yapabilecek 

veya henüz bizim başdüşmaı1ımız olmaya11 uı1surl<ırla geçici bir itt ifak 
kurmaı1111 ve bizimle işbirliği yapmak isteyc11 müttel.iklere gerekli ta-

32- Liu Şao-çi <<Kapalı Kapıcılığı ve Maceracılığı Yok Edeliın>> den. 
33- Liu Şao-çi, <<Beyaz Bölgelerde Geçıııiş Çalışnıalar Hakkında Merkez K<>nıiıesiııe 

Mektup>>tan 
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vizler venneııiıı oııları l)ize katılmaya ve ortak lıareketıe yer almaya 
teşvik etmeııiıı ve soııra cıııları etkileyip arkalarıııdaki kitleyi ka
zaıımaııııı 34 gerekli olduğunu ileri sürmüştür. 

1935'deki 9 Aralık lıareketiııiıı başarısı, Beyaz Bölgelerdeki ça
lışın:ıııııı bu taktik ilkeleriııiıı doğruluğunu kanıtlamıştır. Böyle doğru 
taktikleriıı ıersiııe çeşitli <<Sc)I>> çizgileri izleyeıı yoldaşlar, düşmanla 
keııdimiz arasıııd:tki kuvvetler deııgesiııi ııesnel olarak iııcelemeyi ba
şaramamışlar. buııa ilişkiıı ınücadele ve örgüt biçimlerini be
ııimsemeınişler ve düşmaııııı iç çelişkileriııi anlamamış veya buna ye
terli öııemi vcrmemişlerdiı·. Dolayısıyla sadece savunmada 
buluııacakları bir sırad:ı körccsiııe o sözde <<saldıı·ı çizgisini>> uy
gulamalanııııı l)iı· scıııucu olarak yeıı ilgiye uğramakla kalmayıp, üstelik 
muzaı·rer bir saldırıııııı ııasıl örgütleneceğiııi bilmedikleri için, saldırı 
zamaııı geliııce de yeııilgiye uğramışlardır. Oıılanıı <<bir toplantıyı de
ğerleııdirme>> yolu, görüşlerine uygun düşen, münferit, başlangıç ha
liııde. dolaylı, tek taraflı ve sathi olayları almak ve bunları yaygın. 
vahim. dolaysız, çoktaraflı ve lıayati önemi haiz şeylermiş gibi abart-• 
maktı ve keııdi görüşleriııe uymayaıı bütüıı gerçekleri (düşmanııı gücü 
ve geçici üstünlüğü bizim zayıflığımız ve geçici yeııilgimiz, kitlelerin 
yetersiz siyasal l)iliııci. düşmaııın iç çelişkileri ve ortayolcularııı ilerici 
yaııları gibi) kabul etmekteıı korkuyorlar veya buıılara gözlerini ka
patıyorlardı. Olası eıı zor ve karışık durumları asla akıllarıııa geJ 
tirmiyorlar. sürekli. pek mümküıı olmayaıı eıı elverişli en ba-.tt du
rumları hay:ıl ediyorlardı. Kızıl Ordu hareketiııde, devrimci üs 
:ılaıılarıııı kuşataıı düşmaııı. <<Korkuııç zayıf>> <<Soıı derece panik içiıı
de>> <<soııuna yaklaşaıı>> <<artaıı l)ir hızla çöken >> <<bütüııüyle çökeıı>> vb. 
diye ıaıı ımlıyorlardı. Üçüııcü <<Sol>> çizgiııiıı temsilcileri, Kızıl 
Ordu'ııuıı sayıca oııd:ııı kal kat ı·:ızla olan bütüıı Gucımiııdaııg güç
leriııdeıı d:ılı:ı üstüıı olduğuııu bile iddia etmişler ve bu yüzdeıı ko
şull:ın göz t>ııüııe almadaıı ve lıatta diıılemedeıı Kızıl Ordu'yu pcr
vasızc:ı saldu·ı lara girişınesi içiıı sürekli zorl:ıdılar. 1924-27 devrimi 
soııucuııd:ı güııey ve kuzey Çiıı aı·:ısıııdaki devrimci gelişimiıı deıı
gesizliğiııi (Japoııya'ya Karşı Direııme Savaşı'ııa kadar tersiııe döıı
meyeıı bu duı·uınu) iııkftr etiler ve <<Kuzeyiıı geriliği teorisi>> de-

34· L.iu Şal)·Çİ <<Kapalı Kapıcılığı ve Maceracığı Yok Edelinl>>den 
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dikleri11e l1aksız yere karşı çıktılar ve Kuzey Çiı1 kırlık alaııları11da. 
Kızıl rejimleri11 kurulm:ısıııı ve Kızıl Ordu birlikleriııi oluştuı ıııak 
üzere, aradaki bütüı1 Beyaz ordularda ayakla11malar düzeı1leı1mesi11i 
talep ettiler. Aynca üs alanları11ın merkezi ve sınır hatları arası11da ge
Iişimi11 de11gesiz olduğuı1u iı1kfu" ettiler ve <<Lo Ming Çiz.gisi>>35 de
dikleri şeye hatalı olarak karşı çıktılar. Kızıl Ordu'ya saldıra11 savaş 
ağaları arasıı1daki çelişkilerdeıı yararlanmayı, saldırıyı durdurmak is
teyeı1 güçlerle uzlaşmayı reddettiler. Beyaz Bölgelerdeki çalışmaya 
gelince; geri çekilme ve savuı1ma için gerekli olaı1 adımları atmayı 
veya devrimci atılımı11 gerilediği ve karşıdevrimci egemeıı kuvvetleri11 
çok güçlü olduğu şehirlerde bütü11 yasal olaı1aklardan yararlanmayı 
reddettiler. Bunuıı yeriı1e var olan koşullarda kabul edilmeyecek bi
çimde saldırıya geçmeye devam ettiler; kitlelerden kopuk. savu11masız 
Parti örgütleri ve çeşitli <<Kızıl kitle örgütleri>> kurdular ve p<trtiyi çit't 
karakterli kılarak, hiç dunnadan ve koşulları göz önünde tutmadan. si
yasal grevler. ortak grevler ve öğrenci tüccar, asker, aydıı1laı1ma top
lantıları ve hatta silahlı ayaklaı1malar, kitlelerin katkısıı11 veya des
teği11i kazanması olasılığı olmayaı1 veya k<ızanmayan ı·aaliyctler talep 
ettiler ve düzenlediler. Ve bu faaliyetlerin başarısızlıklarını <<zater>> 
diye yanlış yorumladılar. Özet olarak çeşitli <<Sol çizgileri ve özellikle 
üçüııcü <<Sol>> çiı!giyi izleyen yoldaşları11 tek marifeti kap<ılı kapıcılık 
ve maceracılık oldu. Mücadeleı1in her şeyi11 üstüııde olduğuı1a ve lıer 
şeyin mücadele için>> olduğuı1a ve <<Mücadele11in duııııadaı1 ge
ııişletilmesiııe ve dal1a yüksek bir aşamaya getirilmesiı1e>> gözü kapalı 
iı1aı1dılar ve bu yüzdeı1 l1ep ortaya çıkmaması gerekeıı ve aslıııda 
t>ı1üııe geçilmesi mümküı1 olaı1 yeı1ilgilere uğradılar. 

2- Askeri açıdan: 
Çiıı devrimini11 bugüı1kü aş<tmasıı1da asl-:eri ınücadele es<ts mü

cadele l)iç imidir. Toprak Devrimi Savaşı sırasıı1da. l)u, p<ırti çiz-

35- l..o Miııg önceleri Çin Koıııünisı i>artisi'nin üyesiydi. 1933'de Merkezi Kızıl Üs alan
lan. l'ukicn Eyalcı Koıııiıcsiniıı Sekreıer vekili idi. Şanglıang Yuıııing'de ve Balı 
l'ukieıı'iıı ()aşka uzak yerlcriııdc Parti oldukça güç bir durunıla karşı karşıya olduğu 
için, bur;ılardaki göreviııin isıikrarlı üs alanlanndaki görevinden farklı olnıası ge
rek ıiğiııi savunnıuş ve bu yü7.dcn "solcular"ın saldııılanna uğraıııışıır. <<Solcular>• 
oııuıı giirüşlerini ıahrif ederek ve abartarak . <<Karaıııs;ırlık ve devrinı lıakkıııdaki 
ünıiısizlikıen doğan. t)port ünisı -ıasfiycci kaçış ve gerilenıe çizgisi>> olarak suıı
ıııuşlar ve örgülsel açıdaıı sözde <<Lo Ming Çizgisiııe karşı nıücadele>> vcmıişlcrdi; .  
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gisiııdeki eıı acil soruıı hali•ıe gelmiştir. Mao Zedung yoldaş, Mark
sizın-Leııiııizmi uygulayarak sadece Çiıı devriminiıı doğru siyasal çiz
gisini formüle etmekle kalmamış, aynca Toprak Devrimi Savaşı dö
ııemiııin başlamasıyla. bu siyasal çizgiye bağlı olan doğru askeri 
çizgiyi de formüle etmiştir. Mao Zedung yoldaşın askeri çizgisi iki 
temel noktadan hareket eder. Biriııcisi; ordumuz sadece bir tip or
dudur: proletaryanın ideolojik öııderl iğiııe bağlıdır, halkın mü
cadelesine ve devrimci üs alaıılarıııın kurulmasına hizmet eden bir 
ar:ıç olmalıdır. fkiııcisi. savaşımız sadece bir tip savaştır; düşmanın 
güçlü keııdimizin zayıf olduğuııu kabul ettiğimiz ve bu yüzden düş
m<ıııııı 1,ayıflıkl::ırıııdaıı ve kendi güçlü yönlerimizden bütünüyle ya
r;u·laııd ığımız ve var olm:ık. zafer kazaıımak ve genişlemek için tü
müyle kitlelerin gücüııe dayandığımız bir savaştır. Birinci maddeden 
Kızıl Ordu'ııun (Şimdi Sekiziııci Y91 Ordusu, Yeni Dördüncü Ordu ve 
tüm silahlı kuvvetler) parti çizgisi. programı ve siyasetler için, yani 
tüm halkın çeşitli aygıtları içiıı bütüıı çabasıyla savaşması gerektiğini 
ve buııuıı karşısına çıkaıı savaşağalığı eğilimleriyle mücadele etmesi 
gerektiğini çıkartabiliriz. 

Bu ııedeııle Kızıl Ordu. askeri açıııın siyasal açıya tabi olmadığını 
ve hatta siyasete lıükmettiğiııi ileri süren saf askeri görüş açısıııa ve 
başıl1oş maceracı ideolojiye karşı çıkmalıdır. Kızıl Ordu. savaşmak, 
kitle ç:ıl ışması yapmak ve p;ıra toplamak (ki bugün bu üretim yapmak 
demektir) şekliııdeki üçlü göreviıı lıepsini birden omuzlamalıdır; kitle 
çalışması yapmak. parti içiıı ve lıalkın siyasal iktidarı içiıı bir pro
pagaııd::ıcı ve örgütçü olmak aıılamıııa gelir. Bölge halkına, toprak da
ğıtımıııd<ı (l1ugüıı içiıı kira ve faizleriıı iııdirilmesinde) ve silahlı kuv
vetleı·. siyasal iktid<ır oı·g:ıııl;ırı ve parti örgütleri kuı ıııalarıııda yardım 
etınek aııl::ımıııa gelir. Oııuıı içiıı Kızıl Ordu'ııuıı hükümet ve lıalkla 
ilişkileriııde lıalkııı siy<ıs<ıl iktidar orgaıılarıııa, kitle örgütleriııe ti-• •  
tizlikle saygılı cılm:ısı buıılanıı prestijleriııi güçleııdirmesi ve Uç 
Teınel Disipliıı kuralıııı ve dikkat edilecek Sekiz Noktayı36 kesiıılikle 

• •  
36- Uç Aııa Disiplin Kur.ılı ve Dikk<ıl )�dilecek Sekiz N<lkta, Toprak Devrin1i Savaşı sı-

r.ısınd<ı. Ç'iıı işçi ve kiiylü Kızıl Ordusu içiıı; Mao Zcdung yoldaş tarafından sap
laıınııştır ve soııra<iaıı Sckiziııci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordu ve bugünkü. 
�laik Kurtuluş Ordusu ıarafı n<lan disiplin kurallan lllarıık kabul edilmiştir. Değişik 
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uygulaınası geı·ekir. Oı·du içiı1dc sul1aylar ve erler arasıı1da doğru l1ir 

ilişki kurmak l1cın düzgüıı l1iı· deınokratik l1ayata. hem de siyasal bi

liı1ce daya11a11 <>toriteı· bir askeri disipline sahip olmak z<>ruı1 ludur. 
Düşmaı1 askerleri aı·asıı1daki çalışmada. düşmaıı güçleriııi bölmek ve 
mahkfiınları k:ız:ıııın:ık içi11 doğru l1ir siyaset izlemek gerekiı·. lkiııci 

l1areket 11oktası gt>sterınektediı· ki. Kızıl Ordu. Topr:ık Devrimi Savaşı 

sırasıııda gerilla savaşı ve gerilla ııiteliğiııdeki l1areketli savaşı11 temel 
savaş biçimleri <>lduğuı1u ve :ıııcak bir lıalk savaşı111 (ki buı1da temel 

güçler bölgesel güçlerle. silahlı  kitleler silalısız kitlelerle kay-

11aşt ııılmıştır) keı1dimizdeı1 kaı kat üst üıı düşmaııa karşı bir zaı·er sağ
layal1i lcccği11i aı1laınak z<>ruııdadır. Dolayısıyla. stratejik açıdaı1. Kızıl 

Ordu aı1i kararlarla girişilecek bir savaşa karşı olmalı .  taktik açıdaıı ise 
uzuıı savaşa karşı <>imalıdır: stratej ide uzuıı savaşa ve t:ıktiklerde aııi 
kararlara sıkı sıkıya bağlı kalmalıdır: seferlerde ve çarpışmalarda az • 
kişiııiıı çok kişiyi yeıımek içiıı kullaııılmasıııa karşı çıkmalı ve çok ki-

şiı1i11 az kişiyi yeı1mek içiıı kullaıı ı lmasıııa sıkı sıkıya bağlı kalmalıdır. 
Dolayısıyla. Kızıl Ordu aşağıd:ıki. stratejik ve t:ıktik ilkeleri uy
gulamalıdır: 

Kitleleri l1arekete geçinnek içiıı. güçlerimizi bölelinı. düşınaııııı 
ical1111a bakmak içiıı güçlerimizi toplayalım. 

Düşmaıı ileı·ler. l1iz kaçarız: düşmaıı koıı:ıklar. bil'. aı·alıksız sal
dırılarla <>ııu taciz ederiz: <iüşınaıı yorulur. biz saldı ı·ırız.: düşmaıı 
kaçar. biz k<ıvalarız. 

S:ıbit üs alaı1larıı11 ge11işletınek içiı1. dalga dalga ilerleme siyaseti11i 

lıiilgelerıleki ()rılu l1irl ikleriıııle. l1u kur:ıll:ırııı içeriği l1iraz farkl ı  <>lıluğuıııl:ııı. Çiıı 
l l :ılk ()r,lusu ll:ışk<ııııut:ıııl ığı .  J:<:kiııı 1 947 '<1e :ış:ığıılaki st:ırılaıt t i ı>i y:ıyııılaıı<lı .  Üç 
ı\ıı:ı Disipliıı Kur:ı l ı :  
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1 - llütüıı cyleıııleıiıtıle eıııi rlcre it:ı:ıl et. 
2 - Kiı lelcr<leıı ıek hir iğııe vey:ı hir ı><,rça iı>l ik lıile alnıa. 
3- l�le geçirileıı lıer şeyi ıcsli ııı el. 
l)ikk:ıt l'ıli lecek Sek iz N<lkt:ı : 
1 - Ki lı:tr k<ıııus ' 
2- Ş:ıtııı ;ılılığıııııı k:ırşılığıııı  lı;ıkkıy l;ı ixle. 
3- (),lüııı; :ılılığııı lıcr şeyi geri ver. 

,,:1- Z<ll.�lr VCl"ll İğİıl l1c1· ŞCyİ (.)Jc. 
5- l l:ılk;ı kiilü �l;ıvr:ıııııı:ı . •• 
(1- llıüıılcrc z:ır;ır vcnııc. 
7- K;ıılııılara s:ıyg ısızlık y:ıpııı:ı. 
H- J:sirlcre kiitü ıl:ıvraııııı:t. 



uygulayııı: güçlü l1iı· düşmaıı taraı·ıııdaıı kovalaııdığııı ız  zamaıı çev

ı·esiııi kuşatma siyaseti uygulayııı.37 

Düşmaııı deı·i ııleı·e çekiıı.38 

Üstüıı güç leı·i toplayııı. düşmaııııı zay ıı· ııoktaları ııı seç iıı ve lıa
reketli savaşta düşnıaııııı bir parçasıııı veya büyük l1iı· parçasııı ı .  yok 
edeceğiııize eıniıı olduğuııuz zanıaıı savaş:ı giriıı ki. düşınaıı güçleriııi 
tekeı· teker ezebi lesiııiz. 39 

Askeri açıdaıı. ceşitli << Sol>> çizgiler. Macı Zeduııg y<ıldaşııı çiz
gisiııiıı tam karşısı ııdayd ı .  Biriııci <<Sol>> çizgiııiıı maceracı l ığı Kızıl 
Ordu'ııuıı lıalk kit leleriııe yabaııcılaşmasıııa yol açt ı :  İkiııci << Sol>> çizgi 
Kızıl  Ordu'yu maceracı saldırılara sürükledi. ama buıılarııı ikisi de as
keri açıdaıı taın olarJk sistemleşmeınişti. Açıkca it.ade oluııaıı bir sis-. .  
tem . aııcak üçüııcü << Sol >> çizgi ile doğdu. Uçüııcü <<Sol>> çizgiııiıı sa-
vunuculaı·ı. <>rdu kuı ıııa soruııuııda. Kızl Ordu'ııuıı üçlü  göreviııi. Lıir 
tek savaşm:ı gtireviııe iııdirgediler ve ordu ve lıalk arasıııda. ordu ve 
lıüüküınet arasında. subaylar ve erler arasıııda doğru il işkiler ko
ııusuııda. Kızıl Ordu'yu eğitmeyi ilımal ettiler; lüzumsuz bir düzene 
sokma talep ettiler ve Kızlı Ordu'ııuıı o ı.amaııki sağlam gerilla ka
rakteriııe <<Gerillacı l ık>> diye karşı ç ıkt ı lar. üstelik ordudaki siyasal ça
l ışmada şekilciliği korudular. Askeri lıarekatlar sorunuyla ilgili olarak. 
düşmaııııı güçlü. bizim zayıf  olduğumuz gerçeğiııi reddettiler ve sa
dece temel güçlere dayaııaıı mev1.i sava�ı ve stizde düzeııli savaş is
tediler: aııi kararlara dayaııaıı savaş strJtejisi ve uzuıı s:ıvaş taktikleriııi 
talep ettiler. << Bütüıı cephelerde saldırılması >>nı ve << İki yumrukla bir
deıı vurulmasıııı >> talep ettiler. Düşınaııııı deriıılere çekilmesine karşı 
çıktılar ve l1irlikleriıı gerekli kayışlarıııa <<Geri çekilme ve kaçaklık>> 
<>larak l1aktı laı·: ve ayrıca sabit sav:ış lıatları ve mutlak l1ir merkezi ku
ınaııda talep ettiler. Kısacası geı·i lla savaşıııı ve geril la ııiteliğiııdeki 
lıir lıaı·eketli savaşı iııkar ett iler ve bir lıalk savaşıııııı ııasıl doğru ola-

37- Ç'iıık:111g D:ığlanııd:ıki ('eplıc Kcııııitesiııiıı l':ırti Merkeı. Ktınıitesine. 1929 
Nis:ııı'ıııda yııll:ıdığı 11ıcktupeaıı :ılıııııııştır. << Bir tek Kıvı lcıııı llcı1.kırı Tutuşturabilir>• 
clcıı iktis:ılı cdilııı işt ir. S<'{'Tll<' ı�·.,,·ı·/,·ı-. M:ıcı Zeduııg lııg. Ed . .  l'l.P. Pekin. 1965. Cilt 
1 .  s. 1 24.Türkçe baskı Kayııak Y:ıyın l:ın Cilt I s.  1 52 

38- ll;ık1111z <<Çin Devriııı Savaşınd:ı Str:ılcji Scıruııl:ııı>• S<·\·ııı<' 1-..'.ı·•·ı·/,·ı-, M:ıo Zedung, Lıg. 
lııg. !�ti. 1:ı.P. l'ekiı1. 1 %5. cilt 1 .  s. 205-49'l'ürkçc baskı Kayııak Yayınlan Cilt 1 s. 230 

39- Düşnıan111 beşiııci << Kuşat111a ve Baskı>• Harekatıııın Kınlnıası lıakkında Çin Kcı
nıüııist Partisi. Merkez Kc1ııitcsiııin ulaştığı scınuçlar Şubat l 935. 
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rak yürülüleceği11i aı1lamadılar. Beşinci <<Kuşatma ve baskı >> ya karşı 
giı·işile11 mücadelede, üçüncü <<Sol>> çizgi11i11 savunucuları << Düşmaı1ı 
kapıların dışı11da tutmamızı>> ileri sürerek, saldırıda maceracılıkla işe 
başladılar, so11ra heı· şeyin savuı1ulması içi11 güçlerimizi11 bölüı1mesini, 
<<Kısa. hızlı hamleleri>> ve <<Bir aşınduıııa yarışını>> ileri sürdüler ve 
soı1unda Cia11gsi üs bölgcsiı1e çekilmek zoıuı1da kaldıkları zaman, ger
çek kaçaklığ111 içiı1e düştüler. Gerilla savaşı ve hareketli savaş yeriı1e 
mevzi savaşı ve doğru bir biçimde sürdürüleı1 11alk savaşıı1111 yerine 
düzenli savaşı gcçiı ıııeye kalkışmalarının sonucu işte bunlar oldu. 

Japonya'ya Karşı Dire11me Savaşı'ndaki stratejik geri çekilme ve 
stratejik durgunluk aşamalarında, düşmanın gücüyle bizim gücümüz 
arasıı1da dal1a da büyük bir uçurum vardı ve dolayısıyla Sekiziı1ci Yol 
Ordusu'nuı1 ve Yeni Dördüncü Orduların doğru ilkesi; <<Gerilla savaşı 
teıneldir, ama uygun koşullarda hareketli savaş şansını da kaçıııııayın>> 
olmuştu. İlle de hareketli savaş diye ısrar etmek yanlış olurdu. Ama 
önümüzdeki stratejik karşı saldın aşamasıııda, bütüıı Parti ça
lışmasıııın ağırlık noktası nasıl kırsal alanlardan şehirlere kay
dırılacaksa, stratejide de, güçlerimizin modem malzemeyle donatılmış 
olması koşuluyla esas olarak gerilla savaşından hareketli ve mevzi sa
vaşa geçmek gerekecektir. Bu yakın değişiklik için de, bütün parti tam 
bir uyanıklıkla hazırlık yapmalıdır. 

3- Örgütsel açıdan: 
Mao Zeduııg'uıı dediği gibi. doğru siyasal çizgi <<kitlelerden kit

lelere>> olmalıdır. Bu çizgi11iıı gerçek1en kitlelerden gelmesini ve özel
likle, gerçekle11 kitlelere geri gitmesini güvenceye almak için yalnızca 
Parti ve Parti dışı kitleler ara'>ında (sınıf ve halk arasıııda) sıkı bağlar 
kuı ıııakla kalmamalı. lıepsinden önemlisi, Parti'nin yönetici or
gaıılarıyla, Parti içi kitleler arasında (kadrolar ve parti safları arasında) 
sıkı bağlar buluı1malıdır. Bir başka deyişle örgütsel siyaset doğru ol
malıdır. Bu yüzdeıı, Mao Zeduı1g. nasıl parti tarihinin her döı1eminde, 
kitlelerin çıkarlarıııı temsil edeıı siyasal bir hat çizdiyse, bu hatta hiz
met edeıı ve parti içiı1de ve dışıııda kitlelerle olan bağı koruyaı1 bir ör
gütsel hal da çizilmiştir. Toprak Devrimi Savaşı sırasıııda. bu koı1uda 
öı1emli gelişmeler, Dördüncü Kızıl Ordu'nuıı 1929'daki Dokuzuncu 
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Parti Kongresi'nde alınaıı kararla şekillenmiştir.40 Bu karar, Parti ku
rulmasını ideolojik ve siyasal ilke düzeyine çıkarmış, işçi sınıfı ide
olojisinin öncü rolünü kesinlikle korumuştur. 

Salt askeri bakış açısına, öznelciliğe, bireyciliğe, eşitçiliğe, ba
şıbozuk maceracı ideolojiye. maceracılığa ve tüm eğilimlere karşı mü
cadele etmiş, bu eğilimleriıı köklerini ve zararlarını, bunları düzeltme 
yollarını ortaya koymuştur. Kararname, aynca sıkı demokratik mer
keziyetçiliği savunmuş, demokrasi veya merkeziyetçilik üzerinde yer
siz sınırlamalara karşı çıkmıştır. Bütün Partide birliğin sağ
lanmasından hareket eden Mao Zedung yoldaş, parçanın bütüne tabi 
olması gerektiğinde ısrar etti ve Çin devriminin özel koşullarına uyguıı 
olarak yeni ve eski kadrolar arasında, dış ve yerel kadrolar arasında, 
Ordu kadroları ve o bölgede çalışaıı kadrolar arasındaki ilişkilerin, 
nasıl olması gerektiğini belirtti. Böylece Mao Zedung, bir ilke olarak 
doğrulara bağlılık ile bir disiplin sorunu olarak, örgüte itaat etmeyi 
nasıl bağdaştıracağımızı gösterdi. Parti içi birliği korurken, Parti içi 
mücadeleyi nasıl sürdüreceğimizi açıklığa kavuşturdu. Oysa, ne 
zaman yanlış bir siyasal çizgi h3.kim olmuşsa yanlış örgütsel çizgi de 
kesinlikle ortaya çıkmıştır. Yanlış siyasal çizginin h3.kimiyeti ne kadar 
uzun süııııüşse, bunun örgütsel siyasetinin zararları da o kadar büyük 
olm uştur. Bu yüzden, Toprak Devrimi Savaşı döneminin, çeşitli <<Sol>> 
çizgileri, Mao Zedung'un siyasal çizgisine karşı oldukları kadar ör
gütsel çizgisine de karşılardı. Bunlar parti içindeki kitleleri ya
bancılaştıran (Yani, bazı parti üyelerinin çıkarlarını, partiniıı tümünün 
çıkarlarına tabi kılmayan, Parti yönetici organını, bütün Partiniıı is
teklerinin toplandığı yer olarak kabul etmeyen) bir sektarizm ya
rattılar. Parti dışındaki kitleleri yabancılaştıran (yani, Partiyi, kitlelerin 
çıkarlarının temsilcisi ve özlemlerinin ifadesi olarak kabul etmeyen) 
bir sektarizme yol açtılar. Özellikle üçüııcü <<Sol>> çizgi11i11 sa
vuı1ucuları dilediklerini yapabilmek için, yanlış çizgiyi uygulanmaz 
bulan ve bu nedenle kuşkularını ve hoşnutsuzluklarını belirten . karşı 
çıkaıı veya yanlış çizgiyi aktif olarak desteklemeyen veya sadakatle 
uygulamayaıı bütüıı parti üyelerini istisnasız ve fark gözetmeden dam
galadılar. Bu yoldaşları <<Sağ fırsatçılık>> <<Zengin köylü çizgisi>> <<Lo 
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Miııg Çizgisi>>. <<Uzlaştınna polit ika.�ı>> <<İki yüzlülük>> ile dam
galadılar. Buıılara karşı <<Amaıısız mücadelelere>> giriştiler. <<Acımasız 
darbeler>> iııdirdiler ve lı:ıtta bu <<Parti içi mücadeleleri>> karşılarıııdaki 
caııi ve düşmanmış gibi sürdürdüler. Bu lıatalı Parti içi mücadele türü. 
<<Sol>> çizgiyi yi)11cte11 veya izleyeıı yoldaşların. prcstijleriııi yük
seltmek. keııdi isıekleriııi gerçekleştiı ıııek. Parti kadrolarıııı yıldırm;ık 
içi11 kullaı1dıkları 11ormal bir yöı1tem l1aline geldi. Bu tutum. parti içiıı
deki. demokratik merkeziyetçilik ilkesiı1i çiğ11edi. eleştiri ve özeleştiri 
rul1unu yok etti. Parti disipli11i11i mekanik bir disipline çevirdi ve ki>rü 
körüııe itaat ve mutlak boyuıı eğme eğilimlerini besledi. Böylece caıılı 
ve yaratıcı Marksizmiıı gelişmesine büyük 1,arar verildi. Kadrolaı·a 
karşı ayrılıkçı bir si)·aset. bu lıatalı Parti içi mücadele ile birleştirildi. 
Eski kadrolara. Parti11iı1. değerli uıısurları gözü ile bakmadılar. Tersiııe 
deııeyimli. kitlelerle ilişkisi olaıı. ama lıizipçilere ayak uyduııııayaı1 
oııun körü körüne takipçisi. evet efeııdimcisi olmayı reddedeı1 pek çok 
eski kadroya saldırdılar, oııları ceı.alandırdılar ve merkezi ve yerel ör
gütlerdeıı attı lar. Yeııi kadrolara da yeterli bir eğitim veııııediler .. 
(özellikle işçi sınıfı kökeııli olaıılanıı) ilerlemesi içiıı ciddiyetle uğ
raşmadılar. Bunuıı yeriııe deııeyimsiz. kitlelerle sıkı bağlan olarnayaıı 
ama lıizipçilere uyaıı ve gözü kapal ı oıılarııı peşiııden gidip. evet efeı1-
dimciliği11i yapaıı yeııi kadroları ve Parti dışı kadroları alelacele terfi 
ettirdiler. Merkezi ve yerel örgütlerde eskileriıı yerleriııe geçirdiler. 
Böylece sadece eski kadrolara saldıııııakla kalmayıp yeııileri de )')()z-• • 
dular. Ustelik birçok yerde. karşıdevrimcileri ezmek içiıı uygulaıı:ııı 
lıatalı bir siyaset kadrolara karşı lıizipçi siyaset ile karıştırılıııca birçc)k 
değerli yc)ldaş lıaksız yere suçlaııdı. Ve bu durum partiyi ağır ka
yıplara uğratt ı .  

Bu ayrılıkçı lıatalar alt ve üst örgütler arJsıııda bozkukluklara y<)I 
açarak ve Partide birçok l1aşka aııormallikler yaratarak Part iyi geııiş 
ölçüde zayıtlattı. 

Bu Geııişletilmiş Y ediııci Geııel Toplaııt ı .  bu vesile ile il::ııı eder: 
Hatalı çizgi11i11 savuııucuları tarafıı1daı1 bir yoldaşa yanlış yere veı·ileıı 
lıer ceza veya cezaııııı bir bölümü duruma göre iptal edilecektir. Yaıı
lış suçlamalanıı kuı·baııı C)lduğu. soruşturma soı1u11da kaıııtlaııaıı lıer 
yoldaş. aklaııacak ve parti üyeliği iade edilecektir ve hatırası bütüıı 
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yoldaşlar taraı·111da11 saygıyla anılacaktır. 
4- ideolojik açıdaı1: 
Herl1aı1gi bir, si yasal . askeri veya örgütsel çizgi11i11 doğruluğunun 

veya yanlışlı ğı11111. idecllojik kökleri vardır. Bu o çizgi11iı1. Marksist
Leı1i11ist diyalektik materyalizın ve taril1sel materyalizındeı1 hareket 

edip eımeınesiııe ve o çizgi11iıı Çiı1 devıimi11iıı nes11el gerçeklerine ve 
Çi11 11alkıı1111 11esı1el ihtiyaçlarıı1a daya11ıp dayaı1mamasıııa bağlıdır. 
Mao Zeduı1g. Çiı1 devrim davasıııı beı1imsediğindeı1 bu yaı1a, kendini 
Bilimsel Sosyalizmi11 evreı1sel gerçeğini. Çin toplumunu11 gerçek ko
şulları11111 araştınlma.o;ı ve inceleı1mesiı1e verdi.  Toprak Devrimi Savaşı 
döı1emi boyu11ca "Araştıııııa yapmaya11 111 söz lıakkı yoktur'' ilkesine 
büyük öı1em verdi ve sürekli olarak dogmatizm ve öznelcilik teh
likelerine karşı mücadele etti. Gerçekte11 de o zamanlar Mao Zedung 
yoldaş tarafıı1daı1 ortaya kona11 siyasal .  askeri ve örgütsel çizgiler, 
büyük birer başarı idiler. Mao Zeduı1g yoldaş bu başarılara, Mark
sizm-Leı1inizmi11 ve diyalektik ve tarihsel materyalizmin evrensel ger
çeğine dayaı1arak. gerçek durumu11 somut tahl ilini, bu durumun ülke 
içiııde ve dışındaki ve parti içi11de ve dışıı1daki özellikleri11in tahliliı1i 
yaparak ve Çiı1 devrimi11in. özellikle 1 924-27 devrimi11in tarihsel de
ııeyi11i somut bir biçimde özetleyerek ulaşmıştır. Çiı1'de yaşayan ve sa
vaşaıı Çi11 Komüı1istleri içiı1. diyalektik materyalizmi ve taıil1sel ma
teryalizmi öğre11meııi11 amacı. huı1ları . Mao Zeduı1g yoldaşın yaptığı 
gil)i . Çiı1 devı·imini11 prJtik soruıılanı1111 iı1celeı1mesi11e ve çö
zümleıımesiııe uygulamaktır. Ama kuşkusuz ''Sol'' hatalar işleyen yol
daşları11 l1içbiı·i o zaınaı1lar 011un yöntemini aı1layamıyorlar veya • • 
kal)ul edemiyorlardı . Uçüı1cü << Sol>> çizgiııi11 savu11ucuları ona <<dar gö-
ı·üşlü bir deııeyci>> diye i l'tira bile etti ler. Buı1u11 11edeı1i 011ları11 ide
olcıjisi11i11 özı1elcil ik ve şekilcilik <>imasıydı. Üçüı1çü <<S<ıl>> çizgini11 
lıfıkimiyeti sırasıı1da. l)u ideoloji. dal1a da llelli  bir l)iç imde dogmatizm 
cılarak <lı·ıaya çıktı.  Dclgmatizmiıı özelliği. gerçek durumdaıı hareket 
etmeyip. kitaplardaıı alııımış bazı sözcüklerdeı1 ve cümlelerden I1a
ı·cket etmesidir. Dogınatikleı·. Çi11'i11 siyasal. askeri. ekoı1omik ve kül-

40- 1 929'da l)ördüııcü Kıı.ıl ()rdu'ııun l)llkuzuııcu l1arti Klmgresiııiıı Karan. <<Parti için
deki Yaıılış Fikirleıiıı l)üzclt ilnıcsi Üzcriııc>> başlıklı yazıya işaret clnıektedir. 
Seı·nıe l:.seı·/eı·. Mall ?.cduııg. lng. Ed. f.'LP. Pekin, 1 965. Cilt, 1 ,  s. 1 05 - 16. Türkçe 

baskı Kaynak Yayınlan Cilt 1 s. 94 
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türel geçmişini11, bugüı1üı1 ve Çin devriminin pratik deı1eyi11i11 ciddi 
bir incelemesiııi yapmak, Çi11 devriminde eyleme kılavuzluk edecek 
soııuçlara ulaşmak ve bu soııuçlann geçerliliğini kitleleri11 pratiğinde 
sıııamak şeklindeki Marksist-Leninist tutumu ve yöntemi be-
11imsemediler. Tersiııe Marksizm-Leninizmin özünü bir yaııa bı
rakarak ülkeye Marksist-Le11i11ist yazındaı1 bazı sözler ve cümleler ak
tardılar ve bu akıarmalan11, bugünkü Çin'in gerçek koşullarıııa uygun 
olup olmadığını lıiç i11celemedeı1, bunları dogma olarak kabulleııdiler. 
Dolayısıyla, kaçıııılmaz olarak, dogmatiklerin " teorileri" gerçeklerden, 
öııderlikleri kitlelerdcı1 kopuklu. Gerçeklerden doğruyu çıkaracak 
yerde, bildiğinden şaşmaz, kibirli hazır-cevap bir tavır takınmışlardı. 
Ve doğru eleştiri ve özeleştiriden korkuyorlardı. 

Hakimiyet dönemiııde, dogmatizmin ortağı ve destekcisi olan de
neyci ideoloji de, öznelciliğin ve şekilciliği11 bir yansımasıdır. De
neyciliğin dogmatizmden farklı yanı, kitaplardan değil de, dar pra
tikten başlamasıdır. B irçok yoldaşımızın pratik çalışmasıyla kazanılan 
bütü11 yararlı deneyleri11, en değerli varlığımız olduğunu özellikle be
lirtelim. Böyle dencyleri11, bilimsel olarak, gelecekteki eyleme kı
lavuzluk etmek üzere özümlenmesi kesinlikle deneycilik değil, Mark
sizm-Leninizimdir. Gene bunun gibi, Marksizm-Leninizmin teorilerini 
ve ilkelerini dogma olar.ık değil de, devrimci harekete kılavuz olarak 
almak, dogmatizm değil, Marksizm-Leninizmdir. Ancak eğer pratik 
çalışmada deııeyimli <>laı1 yoldaşlar arasında, sadece keııdi sıııırlı pra
tiğiyle tatmi11 olan, buı1u her yerde uygulanabilecek bir dogma kabul 
eden, <<Devrimci teori olmadan, devrimci herekel olamaz>>4 1 ve 
<<Öııderlik edebilmek içi11 t>ncedeı1 görebilmek gerekir>>42 gerçeğini 
kavrayamaya11 ve üstelik de kavramak islemeyen, ve dolayısıyla 
düııya devrimci deı1eyini11 özeti olan Marksizm-Leninizmi kü
çümseye11, ilkedeı1 yoksuı1 bir deııeyciliğe ve kişiyi lıiçbir yere ulaş
tırmaya11 akılsızca bir tekrarcılığa kapılaıı kişiler varsa, ve buı1lar ge11e 
de oturup, yükseklerde11 emir veriyorlarsa, kör gibi keı1dilerini kah
rama11 yeriııe koyuyorlarsa, kıdemlilik taslıyorlarsa ve yoldaşların 

4 1 - V. 1 .  L..c11in <<Ne Yapı11alı'?>> Toı•lıı Eseı·fer. lng. Ed . •  FLPI1, Moskova, 196 1 ,  cilt V, 
s .  369 

42- J.V. Stalin, <<Merkez Kon1itcsi ve Merkez Kontrol Koınisyonunun Nisan ayı Ortak 
Toplantısının Çalışn1alan>> Eseı·fer. lng., FLPH- Moskova, 1954. cilt, XI. s. 39 
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eleştirisiııe öııem veı·ıııiyorlar veya özeleştiri yapmıyorlarsa, işte o 
zamaı1, bu yoldaşlar, gerçekten de deneyci olmuşlardır. Dolayısıyla, 
başlangıç noktaları farklı  olsa da deneyciler ve dogmatikler, düşünce 
yöntemi açısından, özde aynıdırlar. Her ikisi de, Marksizm
Lcı1i11izmin evrensel gerçeğini. Çin devriminin somut pratiğinden ayı
rıyordu. Her ikisi de diyalektik ve tarihsel materyalizmi çiğniyor ve 
kısmi ve nisbi gerçekleri. evrensel ve kesin gerçekler gibi gös
teriyorlardı. Ve lıer ikisinin de düşüncesi, bir bütün olarak nesnel. ger
çek duruma bağlı değildi. Dolayısıyla, her ikisi de, Çin toplumu ve 
Çin devrimi hakkında, pek çok hatalı kavrayışları paylaşıyorlardı. (Ör
neğin: Şehirlerin ağırlık merkezi olması hakkındaki, Beyaz Böl
gelerdeki çalışmanın ağırlık merkezi olması hakkındaki hatalı gö
rüşleri, gerçek durumu göz önüne almayan, <<düzenli>> savaş 
hakkındaki hatalı görüşleri.) Bu iki farklı tipteki yoldaşların işbirliğini 
mümkün kılan ideolojik temeller bunlardı. Sınırlı ve dar pratikleri ne
deniyle çoğu deııeyciler, genel nitelikteki sorunlar üzerinde. bağımsl:' . 
kesin ve sistemli görüşlerden yoksundu ve dolayısıyla, dogmatikleri•; 
olan ilişkilerinde ikinci dereceden rol oynuyorlardı. Ancak Partimizir 
tarihi gösteı ıııiştir ki, deneycilerin işbirliği olmaksızın, dogmatiklerir: 
<<Parti içiııde zehirlerini yaymaları>> kolay olmazdı. Ve dogmatizmin 
ye11ilmesiı1den sonra, Parti içinde Marksizm-Leninizmin gelişmesine 
e11 büyük eııgel deneycilik olmuştur. Bu yüzden öznelci dogmatizmi 
alt ettiğimiz gibi özııelci deneyciliği de alt etmemiz gerekir. Ancal
hcm dogmatik hem de deııeyci ideolojiyi bütünüyle alt edersek, Mark
sist-Leniııist ideoloji. siyasal ve çalışma biçimi bütün Parti içinde ek
siksiz ve derinlemesine yerleşebilir. 

Yukarda siyasal , askeri, örgütsel ve ideolojik yönlerden tartışılan 
lıatalar, çeşitli <<Sol>> çizgilerin ve özellikle üçüncü <<Sol>> çizgisinin 
temel hatalarıdır. Ve siyasal askeri ve örgütsel hataların hepsi; ide
olojik olarak Marksist-Leı1iı1ist diyalektik ve tarihsel materyalizmin 
uygulaı1mamasındaı1. özııelcilikten ve şekilcilikten, dogmatizmden ve 
deııeycilikten doğmuştur. 

Bu Geııişletilmiş Yediııici Geııel Toplantı, çeşitli <<Sol>> çizgilerin 
hatalarıııı redderken, Mao Zedung yoldaşın <<Bütüı1 sorunları tahlil 
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ederek ele alııı: lıer şeyi reddetıneyiıı>>43 şekliııdeki öğüdüııü lıatırd�ı 
ıutınak ve uygulaınak geı·ekliğiııe dikkati çeker. Bu lıalaları işleyeıı 
yoldaşlarııı bütüıı görüşleriııiıı yaıılış olmadığıııı belirtmek gerekir. 

Eınpcryalizıne ve teodalizme karşı ınücadele. Toprak Devrimi ve Çaıı 
Kayşek'e karşı mücadele koııusuııdaki bazı gt>rüşleri . doğru çizgiyi iz

leyeıı yoldaşlarııı gt>ı·üşleriııe uyuyordu. Ayrıc;ı l)elirtmek gerekir ki. 
üçüııcii <<Sol >> çizgiııiıı özellikle uzuıı süreıı hfıkimiyetiııe ve Paı1iye ve 

devriıne verdirdiği <>zellikle ağır kayıplara karşııı, ayııı döııemde, 
Parıi.  l)irçok bölgede ve birçok alaııdaki pratik çalışınada (Önıeğiıı. sa
vaşla oı·duııuıı kurulmasıııda. savaş seferberliğiııde siya'>al iktidarııı 

kurulmasıııda ve Beyaz Bölgelerdeki çalışmada) büyük başarılar elde 
etmiştir. Bu çok sayıda kadroııuıı ve üyeııiıı asker ve lıalk yığııılarıyla 

birlikte. aktit· çalışmasıııın ve kahramaııca mücadelesiııiıı sclııucudur. 
İşle hayatlarını ı·eda edeıı Parti içiııde ve dışıııdaki bütüıı öııderleri, 
yöııeticileri ve kadroları. bütüıı Parti üyeleri ve kitleleri. saygıyla aııa

caktır. 

v 

<<Sol>> çiı.giııiıı yukarda tarıışılaıı dört yöııdeki lıatalan raslaııtı de
ğildi: buıılarııı Ç<lk deriıı sclsyal kökleı·i vardı. Nasıl Mao Zeduııg yol
daş taraı·ıııdaıı temsil edileıı doğru çizgi Çiıı proleıaryasıııın ileri uıı

surlarıııııı ideolojisiııi yaıısılıyclı·sa. <<Sol>> çizgi de Çiıı küçük burjuva 
demclkratlarıııııı ideolcljisiııi yaıısıtıyclrdu. Yan-sömürge ve yarı-ı·eodal 

Çiıı. yoğuıı küçük burjuvazisi olaıı bir ülkedir. Partimiz sadece bu 
geııiş kesimle kuşatılmış olmakla kalmayıp: Parti içiııde de küçük 
l)urjuva kt>keııli kişiler üyeleriıı çoğuııluğuııu oluşturur. Buııuıı ııedeııi 

kücük burjuva devrimci denıokratlarıııııı l)üyük bölümüııüıı derı
leriııdeıı kurıulına çaresi olarak proletaryaya döıımeleridir. Çiıı'de 
güçlü bir küçük bur.iuva part isiııiıı varl ığı. Ekim Devrimi'ııdeıı soııra 
Marksizm-Leı1iı1izmi11 düııya çapıııdaki zaı·erleri . Çiıı'iıı var olaıı si

yasal koşullaı·ı . ve <>zellikle Gucımiııdaııg'ııı ve Komüııist Partisiııiıı ta
rilısel gelişimi gil)i ııedeıı lerdeıı dolayı. olaııaksız hale gelmiştir. Ay-

43- <<Lıceleıııcıııiz ve Şiıııdiki Duruııı>• dan Bu ciltle s.  1 68 
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rıca. Çiıı'deki ckoııomik koşullar altıııda, işçi kitleleri ve partideki işçi 
sııııfı kökeııli üyeler bile. bir küçük burjuva özelliği taşıyabilirler. Do
layısiyla Partimiz içiııde. küçük burjuva ideolojisiııin sık sık görülmesi 
şaşırtıcı değil. kaçıııılmaz bir olaydır. 

Parti d ışıııdaki küçük burjuva kitleleri arasında, Çiı1 Burjuva
Demokratik dcvrimi11i11 aııa gücüııü oluşturaı1 köylülere ek olarak şehir 
küçük burjuvazisi de bugüııkü aşamada devrimi11 motor güçlerindeı1 
biridir. Çüııkü l1u gruptaı1 kişilerin çoğu her türlü baskıya uğramakta 
hızla ve devaınlı olarak setalete. işsizliğe. iflasa sürüklenmekte ve 
buıılar çok acil bir şekilde ekoııomik ve siyasal demokrasi is
temektedirler. Ama geçiş durumuııda olan bir sııııf olarak, küçük bur
juvazi çifte 11iteliğe sahiptir. Bu sınıt'ıı1 iyi ve devrimci yanı, büyük ço
ğunluğunu11 proletaryaııın siy:ıs.-11 ve örgütsel etkisine ve hatta 
ideolojik etk.isiııe açık olmasıdır. Bugüı1 bir demokratik devrim is
temektedirler ve bu uğurda birleşme ve mücadele etme yetenekleri 
vardır. Gelecekte. pr<>letarya ile birlikte sosyalizm yoluııu seçebil irler. 
Bu grubun kötü ve geri yanı ise proletarya öncülüğünden yoksuı1 ka
lınca. libeı·aı burjuvazi11i11 ve l1atta büyük burjuvazi11in etkisi altıııa gir
mesi ve 011larıı1 esiri l1aline gelmesidir. 011un içi11 bugünkü aşamada. 
proletarya ve oı1u11 ö11cüsü olaı1 Çi11 Komüııist Partisi. Parti dışıı1daki 
küçük bur.iuva kitleleı·iyle sağlam ve geı1iş bir ittifak kunnalı, 011larla 
ilişkileriı1de bir yaı1daı1 yuınuşak davraı1malı. düşmaııa karşı mü
cadeleyi aksatmadıkça ve ortaklaşa sürdürdüğümüz sosyal l1ayatı boz
madıkça liberal düşü11celeri11i ve çalışma yöııtemlerini lıoşgörü ile kar
şılamalı. öte yaı1d:ıı1 da itıit'akımızı güçlendiı ıııek içi11 011lara gerekli 
eğitimi vermelidir. 

Küçük burjuva kökeııli <>lup da. bu sıııı t"tan kopa11 ve proletarya 
Partisiııe katılaıı kişileriıı durumu ise bambaşkadır. Partiııin oıılara 
karşı siyaseti. Part i dışı küçük burjuva kitleleriııe karşı ıak111ılaıı si
yasetten ı·arklı <>lınalıdır. Bir kere bu kişiler proletaryaya yakıııdırlar 
ve Partiye isteyerek kat ılmışlardır. Parti içi Marksist-Le11i11ist eğitimle 
ve devrimci kitle ınücadeleleriııde olguıılaşarak ideolojik açıdaıı yavaş 
yavaş pı·c>leterleşel1iliı·ler ve pı·oıeter güçlere büyük lıizmet verebilirler. 

Gerçektcıı de Paı·ıiye katılaıı küçük burjuva kökeııli kişileriıı çoğu 
yiğitçe savaşmış. Parti ve lıalk için fedakarlıklar yapmış. ideolojik ba-
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kımdan gelişerek birçoğu Marksist-Leninist olmuşlardır. Aııcak öııem
le belirtmek gerekir ki, l1eı1üz proleterleşmemiş olaı1 küçük bur
juvazinin devrimci niteliği, proleter olanın devrimci niteliğiııden esas 
olarak farkl ıdır. Bu farklılık çoğu kez, bir zıtlaşma durumuna girebilir. 
Küçük burjuva devrimcisi niteliği taşıyan Parti üyeleri. Partiye ör-• 
gülsel olarak katılmışlardır. Ama ideolojik açıdan heııüz Partiye ka-
tılmamışlardır. Bunlar Marksisit-Leninist kılığıııa bürüıımüş liberal 
reform ist anarşist, blanquist44 vb. kişilerdir. Durum bu oluııca, buıılar 
Çin'in gelecekteki Komünist lıareketini zafere ulaştıı ıııak bir yana bu
günüı1 yeni demokratik hareketini bile zafere ulaştıramazlar. Eğer, 
proletaryanın ileri unsurları, Marksist-Leninist ideoloji ve küçük bur
juvaziden geleı1 Parti üyelerinin orijinal ideoloj isi arasında kesiı1 ve 
keskin bir hat çekmezlerse, ve ciddi ve sabırlı bir tutumla onları eğitip 
onlarla mücadele etmezlerse, onların küçük burjuva ideolojisini yen
mek olanak.<>ızlaşacak ve üstelik bu üyeler, sonunda proletaryan111 ön
cüsünü keııdi düşündükleri şekilde biçimlendirıııeye çalışacaklar ve 
önderliği ele geçirerek Partiye ve halka 1.arar vereceklerdir. Parti dı
şındaki küçük burjuvazi ne kadar geııiş ise. Parti içinde küçük burjuva 
kökenli üyeler ne kadar çoklarsa Parti, proletaryanın öncüsü olarak 
saflığını <> derece sıkı bir şekilde korumalıdır. Bunu başaramazsa 
küçük burjuva ideolojisi partiye çok daha şiddetli saldıracak ve verilen 
zarar çok dalıa büyük olacaktır. Partimiz tarihinde. doğru siyasetle 
yanlış siyasetler arasındaki mücadelelerin özünde dışardaki sııııf mü
cadelesini11 Parti içinde yaıısıması yatar. Sapmaların yukarda tartışılaı1 
siyasal. askeri, örgütsel hataların, bu küçük burjuva ideolojisiı1iı1. parti 
içinde yaıısımasıdır. Bu sonucu üç yönden incelemek gerekir. 

Biriııcisi. düşüııce yöııtemi. Küçük burjuva düşünce yöııteıni esas 
olarak. t>znelcilik ve sorunları incelemede tek yaıılılık olarak ortaya 
çıkar. Yaıı i, sııııf güçleri dengesinin nesııel ve kapsamlı gö
rüntüsündeı1 hareket etmez, öznel dilekleri, etkileıımeleri. boş tatları 
gerçek kabul eder, bir tek yönü tüm cepheler diye beııimser. parçayı 
bütün, ağacı-oııııaı1 zanneder. Gerçek üretim sürecindeı1 ayrılmış olan 

44- Blanquizn1. Fransa' da Augusıe Blanqui (1 805-8 1 )  tarafııı<laıı tcnısil c<lilcıı <levrinıci 
nıaceracılık ideolojisidir. Blanquistler sınıf nıücadelcsini inkar ediyorlar ve in
sanlığın kapitalist sömürü sisteminden, proletaryanın sınıf nıücadelesiyle değil de, 
bir avuç entelektüelin. gizli ittifakıyla kurtulacağını sanıyorlardı. 
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küçük burjuva entelektüelleri sadece kitap bilgisine sahiptirler. Ve al
gısal bilgiden yoksundurlar, o yüzden, düşünce yöntemleri, dog
matizm şeklinde yansır. Üretimle ilişkisi olan küçük burjuva unsurları 
ise bazı algısal bilgilere sahip olmalarına karşın, küçük burjuva üre
timinin getirdiği sınırlılıklardan dar görüşlülükten, çok laf etmekten, 
dışlaı1maktan ve bağı1azlıktan kurtulamazlar, bu yüzden düşünce yön
temleri, deneycilik olarak yansır. 

İkincisi, siyasal eğilim . Küçük burjuvanın siyas..11 eğilimi, yaşayış 
biçimi ve bunun sonucu olarak, düşünce yöntemindeki tek yanlılık ve 
öznelcilik yüzündeı1, sağ ve sol arasında bir bocalama olarak gözükür. 
Küçük burjuva devrimcilerini11 birçoğu var olan durumlarında radikal 
bir değişiklik yaratmak için, devrimin hemen başarıya ulaşmasını is
terler. 

B u  nedenle uzun devrimci mücadele için gerekli olan sabırdan 
yoksundurlar ve <<Sol>> devrimci sloganlara bayılırlar. Duyguları ve fa
aliyetleri kapalı kapıcılık ve maceracılık yolundadır. Partide yansıyan 
bu küçük burjuva ideolojisi, yukarda tartışılan konularda, yani dev
rimin görevleri, devrimci üs alanlan, taktiklerin yönetimi ve askeri 
çizgide çeşitli <<Sol>> sapmalara yol açar. 

Başka koşullarda aynı küçük burjuva devrimcileri veya küçük bur
juva devrimcilerinin bir başka kesimi: karamsar ve ümitsiz hale ge
lebilir, burjuvazinin peşine takılarak sağ-duyular ve görüşler ileri sü
rebilirler. 1924-27 devrimi sonundaki, Cen Dusiu'culuk Toprak 
Devriminin son dönemindeki, Çaı1g Kuotao'culuk ve Uzun Yürüyüşün 
ilk dönemiı1deki kaçaklık, hep küçük burjuva Sağcı ideolojisinin parti 
içinde yansımasıydı, Japoı1ya'ya karşı direnme sırasında teslimiyetçi 
fikirler bir kez daha ortaya çıktı. 

Genel olarak <<Sol>> çizgideki sapmalar, daha çok, burjuvazi ve pro
letarya arasıı1da bir ayrılık olunca ortaya çıkmıştır. (Örneğin Toprak 
Devrimi döneminde partiye üç kez hfilcim olan <<Sol>> sapma) Sağ sap
malar ise, burjuvazi ve proletarya arasında bir ittifak olduğu dö-
11emlerde doğmuştur. (Ön1eğiı1: 1924-27 devriminin sonu ve Ja
po11ya'ya Karşı Direnme Savaşı'ı1ın başı) Ama ister sağ, ister << Sol>> 
bütüı1 bu sapmalar. devrime değil karşıdevrime yaramıştır. <<Sol>>a 
veya sağa zikzaklar çizmek, aşırılıktan hoşlanmak, özdeı1 yoksun bir 
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patırtı ve kumar oportünizmi. Değişen koşulların zorlamasıyla ortaya 
çıkan bütün bunlar, küçük burjuvazinin istikrarsız ekonomik du
rumunun ideolojik alanda yansımalarıdır. 

Üçüı1cüsü Örgütsel hayal. Geı1elllikle küçük burjuvazinin, yaşama 
biçimi ve düşünce yöntemindeki sınırlılıklardaı1 ve özellikle Çin'iı1 
klan ve birlik merkezi olmayan ve geri sosyal çevresi yüzüı1den, 
küçük burjuvazinin örgütsel hayatta eğilimi, kitleleri yabaı1cılaştıra11 
bir bireycilik ve sektarizm şekliı1de yansır. Bu eğilim, Partide yaı1-
sıdığı zaman, yukarıda anlatılan yanlış <<Sol>> örgütsel çizgiye yol aç
mıştır. Partini11 uzun süredir, kırsal bölgede dağınık bir gerilla savaşı 
veriyor olması, bu eğilimiı1 büyümesini dal1a da kolaylaştıı ııııştır. 

Bu eğilim Parti için kendi çıkarını düşüı1meden çalışmayı değil, 
Partinin ve halkın güçleriı1i sömüı·ıııeyi, onlanı1 çıkarlan11ı kendi ki-• 
şisel veya sekter amaçlanı1a feda etmeyi, öngörüyordu. Bu yüzden 
Partinin kitlelerle sıkı bağlar kuııııak ilkesiyle Partideki demokratik 
merkeziyetçilikle ve parti disipliniyle bağdaşmayan bir tutumdu. Bu 
eğilim çoğuı1lukla; bürokrasi, kabilecilik, eziyetçilik, buyrukçuluk, bi
reysel kal1raınanlık, yarı aı1arşizm, liberalizm, aşırı demokrasi, 
<<bağımsızlık>> iddiası <<Sadece kendi bulunduğu dağın tepesiı1i 
göııııe>> , <<başlı başıı1a bir kale>> zihniyeti45 11emşeriler ve okul ar
kadaşlarıı1ı kayırma, bölücü kavgalar, düzenbazlık l1ileler şekline bü
rünmüş ve buı1Iarı11 11epsi Partini11 kitlelerle ilişkisiı1i ve iç birliği11i 
sarsmıştır. 

Bunlar küçük burjuva ideolojisinin üç cephesidir. Çeşitli l1allerde 
ortaya çıkan, ideolojide özı1elcilik, siyasette sağ ve <<Sol>> sapmalar ve 
örgütleı1mede sekıarizm olarak bir siyasal çizgide kristalize olsuı1lar 
veya olmasınlar ve parti öı1derliğiı1i ele geçirsiı1ler veya geçirmesiı1ler, 
hep küçük bur_juva ideolojisiı1iı1 antiMarksist-Leı1i11ist, a11tiproleter gö
rüntüleridir. Parti11i11 ve halkın çıkarları uğru11a Parti içiı1dek.i küçük 
burjuva ideolojisini i ı1celemek ve alt etmek ve onu proletarya ide
olojisi11c dönüştürmek içiı1 eğitim yöntemiı1den yararla11mak şarttır. 

45-<<Sadece kendi bulunduğu dağııı tepesini gömıe>> ziluıiyeıi için, bakınız. bu ciltte 
<<lncelenıenı iz ve Şinıdiki Durunı>> başlıklı nıakalenin 8 no'u dipnotu 
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VI 

Yukardan da anlaşılacağı gibi çeşitli <<Sol>> çizgiler ve özellikle 
bütün partiye hakim olmuş olan üçüncü <<Sol>> çizgi raslantı değil, belli 
sosyal ve tarihsel koşulların ürünüydü. 

Dolayısıyla, hatalı <<Sol>> veya sağ ideolojileri alt edeceksek, bu ko
nuda dikkatsiz ya da aceleci olamayız. Marksist-Leninist eğitimi de
rinleştiııııeli ve bütün Partinin proleter ve küçük burjuva ideolojileri 
arasında ayırım yapma yeteneğini geliştiııııeliyiz. Parti içi demokrasiyi 
tam uygulamalı, eleştiri ve özeleştiriyi geliştiııııeli, sabırla ikna ve eği
tim çalışmasını sürdüı ıııeli, hataların ve bunların taşıdığı tehlikelerin 
somut tahlilini yapmalı ve bunların tarihi ve ideolojik köklerini açık
layıp ayrıca düzeltme yolları gösteı ıııeliyiz. Parti içindeki hataların ye
nilmesinde Marksist-Leninistlerin benimseyeceği doğru tutum budur. 
Bu Genişletilmiş Yedinci Genel Toplantı belirtir ki, bütün Partideki 
bugünkü tasfiye hareketi için ve Parti tarihinin incelenmesi için Mao 
Zedung yoldaşın kabul ettiği siyaset, yani <<gelecekteki hatalardan ka
çınmak için geçmiştekilerden ders almak>> ve <<hastayı kurtannak için 
hastalığı tedavi etmek>> ve <<İdeolojide açıklığa ve yoldaşlar arasında 
birliğe>> kavuşmak, parti içindeki hataların alt edilmesinde, Marksist
Leninistlerin benimseyeceği doğru tutumun modelidir. Bu yüzden, bu 
model bütüıı parti düzeyiniıı ideolojik, siyasal ve örgütsel açıdan yük
seltilmesinde ve bütün partiııin birleşmesinde büyük başarılara yol aç
mıştır. 

Bu Genişletilmiş Yedinci Genel Toplantı belirtir ki, Partimizin ta
rihi boyunca, ve Li Lisaıı'cılığa karşı verdiği mücadele bütünüyle ge
rekliydi. Bu mücadelelerin kusuru, Parti içinde ciddi bir yaygınlığı 
olan küçük burjuva ideolojisini düzeltmek için atılmış ciddi adımlar 
şekliııde biliııçli olarak yürütülmemesiydi. Bunun sonucu olarak, ne 
lıataların ideolojik özlerini ve köklelerini bütünüyle açığa çı
karabilmişler ne de onları düzeltmenin yollarını uygun bir biçimde 
gösterebilmişlerdi. Dolayısıyla bu hataların tekrarlanması ko-• • 
laylaşmıştı. Ustelik hata yapan bir yoldaşa saldırılınca sorunun çö-
züleceği inancıyla, kişisel sorumluluğa yersiz bir ağırlık verilmişti. Al
tıncı Merkez Komitesinin Dördüncü Genel Toplantısı sırasında ve 
sonrasıııda işleııen hataları inceledikten sonra, Parti; gelecekteki bütün 
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Parti içi ideolojik mücadelelerde. böyle kusurlardan kaçınılması ve 
Mao Zedu11g yoldaşı11 siyasetinin kesinlikle uygulaı1ması gerektiği ka
nısındadır. Geçmişte hata işleyen her hangi bir yoldaş, hatasını an
ladığı ve onu düzeltmeye başladığı sürece, onu hiçbir önyargımız ol
mada11 içte11likle karşılamalı ve Parti için çalışmak üzere onunla 
birleşmeliyiz. Hatta l1enüz hatalarını gerektiği gibi anlamamış ve dü
zeltmemiş olaı1 ama bu hatalarda israr etmeyeı1 yoldaşlara karşı da 
içten ve yoldaşca bir tutum almalı ve bu 11ataları aı1lamaları ve dü
zeltmeleri içi11 011lara yardımcı olmalıyız. Bugün bütün Parti. geçmişi11 
hatalı çizgilerini anlamakta. tam birlik halindedir. Bütü11 Parti Mao 
Zedung yoldaş başkanlığındaki Merkez Komitesi çevresinde top
lanmıştır. Dolayısıyla bugünden itibaren bütün partinin görevi, dü
şünceleri berraklaştırarak, ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalarak. birliği güç
lendiı ıııek veya bu kararnamenin ikinci bölümünde söylendiği gibi; << 
Bütün Partiyi , uyumlu bir aile, sağlam bir çelik gibi birleştirmek, Ja
ponya'ya Karşı Dire11me Savaşı'nda tam bir zafer kazanmak ve Çin 
halkının tam kurtuluşu uğruna savaşmak>>tır. Parti taril1i sorunları üze
rine bütün analizler, eleştiriler ve tartışmalar, birlik isteğiyle başlamalı 
ve birliğe ulaşmalıdır. Bu ilkenin çiğnenmesi yanlıştır. Parti içindeki 
küçük burjuva ideolojisini11 sosyal kökleri olduğuna ve Parti uzun sü
redir. kırsal bölgelerdeki uzun ve dağınık gerilla savaşı ortamı içiı1de 
bulunduğuna göre. dogmatizmin ve deneyciliği11 ideolojik kalıntıları 
hala var olduğuı1a ve özellikle deneyciliğin eleştirisi yetersiz kaldığına 
göre ve Parti içiı1de. ciddi sektarizm esas olarak alt edilmesine karşın 
sekter eğilimler gösteren <<Sadece kendi bulunduğu dağın tepesiı1i 
göııııe>> zihı1iyeti hala yaygın olduğuna göre, bütün Parti tam bir 
Marksist-Leni11ist ideolojik birliğe ulaşacaksa, yanlış fikirleri alt 
etmek için uzuı1 süreli mücadelenin gerekli olduğu gerçeğini kav
ramalıdır. Dolayısıyla bu Genişletilmiş Yedinci Genel Toplantı şu ka
rarı alır: Bütüı1 Parti. Marksist-Leni11ist ideolojik eğitimi11i güç
lendirmeli ve Marksizm-Le11i11izmin Çin devriminin pratiğiyle 
bağlanmasına önem veııııelidir, öyle ki doğru bir Parti çalışma tarzı 
daha da geliştirilsin ve dogmatizm, deneycilik sektarizm ve <<Sadece 
kendi bulnduğu dağın tepesiı1i göııııe>> zihniyeti gibi eğilimler bü
tür:i.iyle alt edilsin. 
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VII 

Bu Genişletilmiş Yedinci Genel Toplantı kesinlikle bildirir ki: Son 
yiııııi dört yıl boyunca Çiı1 devrim pratiği; Mao Zedung tarafından 
temsil edilen çizginin, Partimizin mücadele çizgisinin, bütün ülke hal
kının mücadele çizgisinin bütüııüyle doğru olduğunu kanıtlamıştır ve 
kanıtlamaktadır. Bugünkü Direnme Savaşı'nda Partimizin ulaştığı 
büyük başarılar ve Partimizi11 oynadığı belirleyici rol, bu çizginin doğ
ruluğunun e11 canlı örnekleridir. Fırtınalı gelişimiyle Çin devriminin 
tümü açısından bakılınca, son yiııııi dört yıl içinde, Partimizin ön
derliği altında büyük başarılar ve zengin deneyler elde edildiği gö
rülür. Parti içinde bazı dönemlerde çıkan << Sol>> ve sağ hatalar sadece 
kısmi olaylardır. Parti11in yeterli deneye ve siyasal bilince sahip ol
madığı bir zamanda böyle olaylan bütünüyle önleyebilmek zordu. Üs
telik bu hataları yok etmek içiı1 verilen mücadelerledir ki, Parti daha 
güçlü ve daha sağlam hale gelebilmiştir. Bugün bütün Parti Mao Ze
dung yoldaşın çizgisinin doğruluğunu kabul etmekte ve eşi gö
rülmemiş bir siyasal bilinçle onun bayrağı altına toplanmaktadır. Mao 
Zedung yoldaşın temsil ettiği Marksist-Leninist ideoloji; kadroları, 
parti üyelerini ve halk kitlelerini artan sayılarda ve gitgide daha fazla 
de�nden kavradıkça, sonuç Partinin ve Çin devriminin büyük ilerleme 
kaydetmesi ve yenilmez bir güce kavuşması olacakbr. 

Altıncı Merkez Komitesinin Genişletilmiş Yedinci Genel Top
lantısı kesinlikle inanmaktadır ki, Mao Zedung yoldaşın baş
kanlığındaki Merkez Komitesinin doğru önderliği altındaki Çin Ko
münist Partisi, üç devrimci mücadelenin-Kuzey seferi, Toprak 
Devrimi Savaşı ve Japo11ya'ya Karşı Direnme Savaşı-zengin deneyi ile 
Çin devrimini kesin zafere mutlaka götürecektir. 
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ÇİN'İN İKİ MUH'J'EMEL GELECEÔİ• 

23 Ni.çaıı 1945 

Yoldaşlar! Çiıı Komüııist Partisi'ııin Yedinci Milli Koııgresi bugüıı 
başlıyor. 

Kongremiziıı önemi ııcdir? Bunuıı Çin'deki 450 milyoıı iıısanııı 
geleceğiııi etkileyecek bir koııgre olduğu söylenebilir. Çin iki ge
lecekteıı biriııe sahip olabilir. Birisi bunlardaıı biri hakkında bir kitap 
yazmış: 1 bizim koııgremiz ise Çin'in öteki geleceğiııi temsil ediyor. 
Biz de bunuıı lıakkında bir kitap yazacağız2 Kongremizin amacı. 
Japon emperyalizmini yıkmak ve bütüıı Çin halkını kurtarmaktır. 
Koııgremiz. Japoıı saldırganlarıııııı yenilmesi ve yeııi bir Çin'iıı i ıışa 
edilmesi için bütüıı Çiıı halkıııııı ve bütüıı dünya lıalklannın birliği sa
yesinde kesin zaferin kazaııılmasıdır. 

Durum çok elverişlidir. Avrupa'da Hitler ya.kında devrilecektir. 
Dünya aııti-faşist savaşıııııı esas alanı Batıdadır. Ve burada Sovyet 
Kızıl Ordusu'nuıı çabalan sayesiııde savaş kısa zamanda zaferle so
ııuçlanacaktır. Kızıl Ordu'ııuıı topları herlıalde kısa bir süre içiııde dü
şecek olan Berliıı'de dalıa şimdideıı duyuluyor. Doğuda Japoıı em
peryalizmiııi yıkmak içiıı verilen savaşta'da zafer yakındır. 
Koııgremiz. ı·aşizme karşı savaşııı kesiıı zateriniıı arifesinde top
lanıyor. 

Çin lıalkıııııı öııüııde iki y(ll uzaıııyor: Aydınlığııı yolu ve ka
ranlığın yolu. Çiıı'i iki muhtemel kader bekliyor: Aydınlık bir gelecek 
ve karaıılık bir gelecek. Japoıı emperyalizmi henüz yeııilmedi. Ama 
Japoıı emperyalizmi yeııildikteıı soııra bile. öııümüzde lıala iki gelecek 

• Bu k<>nuşıııa. Çin K<>ntüııisl Partisi'ııin Yedinci Milli Kongresinin açılış konuşnıasıydı. 
! .  Burada Çaıı Kayşck'iıı 1 943'ıc yayınılanan Çiıı 'iıı Kaderi adlı kitabı kas��diliyor. 
2. Burada Ma<) 7..edwıg yold;ışııı. aynı k<>ngredeki <<Koalisyon Hükünıeti Uzerine>• b.1ş

lıklı raporu kastediliyor. 
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olacaktır. Ya bağımsız. özgür, demokratik, birleşmiş. müreffeh ve 
güçlü bir Çiı1. yani ayd111lık bir Çin, halkı kurtuluşa kavuşmuş olan 
yeni bir Çiı1: ya da yarı-sömürge, yan-feodal . bölünmüş. yoksul ve 
zayıf bir Çin. yani eski Çin. Ya yeni Çin ya da eski Çin. Çin halkının, 
Çiı1 Komüı1ist Partisi'11i11 ve bu kongremizin önündeki iki olasılık bun
lardır. 

Japoı1ya l1enüz ye11ilmediğine göre ve bu iki olasılık Japonya ye-
11ildiktcn so11ra bile karşımızda duracağına göre. çalışmamızı nasıl dü
zeı1Iemeliyiz'? Görevimiz 11edir? Bizim biricik görevimiz Japon sal
dırgaı1Iarı111 yeı1mek: aydınlık yeni bir Çin. bağımsız, özgür, 
demokratik, birleşmiş. müreffeh ve güçlü bir Çin inşa etmek için Par
timizin önderliğinde mücadele etmek üzere kitleleri seferber etmek: 
halk kuvvetlerini genişletmek ve ülkeniı1 birleşebilecek bütün güç
lerini birleştiı ıııektir. Parlak bir gelecek, aydınlık bir kader uğruna. 
karanlık bir geleceğe. karanlık bir kadere karşı bütün gücümüzle mü
cadele etmeliyiz. Bizim biricik görevimiz budur. Gerçekten de Kong
remizin. bütün Partimiziı1 ve bütün Çin halkının görevi budur. 

Umutlarımızın gerçekleşmesi mümkün müdür? Biz. mümkün ol
duğuı1a ina11ıyoruz. Bu olasılık vardır, çüı1kü daha şimdiden şu ko-• 
şullara sahibiz.: 

l .  Zengin bir deı1cyime ve l 2 10 000 üyeye sahip güçlü bir Ko
münist Partisi. 
2. 95 500 000 kişilik bir 11üfusa. 9 10 000 kişilik bir orduya ve 
2 200 000 kişilik milis kuvvetine sahip güçlü Kurtarılmış Böl
geler. 
3. Ülkeı1i11 dört bir ya11ındaki kitlelerin desteği .  
4. Bütü11 ülkeleriı1 halklarıı11 11 ve özellikle Sovyetler Birliği hal
kıı1ın desteği. 

Bu koşul larda (güçlü bir Komünist Partisi. güçlü Kurtarılmış Böl
geler. ülkeı1i11 dört bir ya11ındaki kitlelerin desteği ve dünya halklarının 
desteği) umutlarımız gerçekleşebilir mi'? Biz. gerçeklcşebileceğiı1e 
iı1anıyoruz. Çi11 bugüı1e kadar hiçbir zaman bu koşullara sahip ol-• 
mamıştı. Bazı koşullar birkaç yıldır vardı ama bunlar hiçbir zamaı1 bu 
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kadar tam olmamıştı. Komüı1ist Partimiz l1içbir zama11 bu kadar gıiçlü 
olınamıştı. devrimci üs bölgeleri hiçbir zamaı1 bu kadar büyük bir ııü
fusa ve bu kadar büyük bir orduya sahip olmamıştı. Komüı1ist Par
tisi'ı1in i tibarı l1em Japo11 işgaliı1deki bölgelerde hem de Guominda11g 
bölgelerinde, her zamaııkiı1deı1 dal1a yüksektir ve Sovyetler Birliği'ı1i11 
devrimci kuvvetleri ve bütüı1 ülkeleri11 l1alkları l1er zamaı1kiı1deı1 dal1a 
güçlüdürler. Diyebiliriz ki. bu koşullarda saldırganı ye11mek ve ye11i 
bir Çi11 i11şa etmek kesiı1likle mümkündür. 

Doğru l)ir siyasetimiz olmalıdır. Siyaset imizi11 temel 11oktası,  Par
tiınizi11 öı1derliğiı1de saldırgaıı ları ye11ip ye11i biı· Çi11 i 11şa etmeleri içi11 
kitleleıi cesaı·etle seferber etmek ve halk kuvvetleriı1i genişletmektir. 

1 92 1  'deki kuruluşuı1daı1 bu ya11a geçe11 yirmi dört yıl boyuı1ca Çi11 
Komüı1ist Partisi. kahramaı1ca mücadele verdiği üç taril1i dö11em ge
çirdi (Kuzey Seferi, Topr<lk Devrimi Savaşı ve Japoı1ya'ya K�rşı Di
re11me Savaşı) ve Parti çok zeı1gin bir deı1eyim kazandı. Şimdi Par
timiz. Çiı1 halkının Japonya'ya karşı direı1me ve ülkeyi kurtaııııa 
mücadelesi11i11 ağırlık merkezi. halkın kurtuluş uğrundaki mü
cadelesi11iı1 ve saldırgaı1ları ye11me ve ye11i bir Çin i11şa etme mü
cadelesi11iı1 ağırlık merkezi hali11e gelmiştir. Çiı1'iı1 ağırlık merkezi, 
şimdi tam bizim buluı1duğumuz yerdedir, başka bir yerde değil. 

Bugüı1 Japo11 saldırgaı1ları11ı yeı1mek. yarın yeni demokratik bir 
devlet i11şa etmek üzere Çiı1 halkı11ı birleştiııııek içi11 alçakgt>ı1üllü ve 
ölçülü olmalı, kibirliliğe ve aceleciliğe karşı uyaı1ık davra11malı ve Çiı1 
halkıı1a canla başla hizmet etmeliyiı .. Buı1u y<ıpt ığımız, doğru siy<ısete 
sahip olduğumuz ve l1ep birlikte çaba gösterdiğimiz takdirde, gö
revimizi kesinlikle yerine getirebiliriz. 
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Kahrolsuı1 Japon emperyalizmi! 
Yaşası11 Çin l1alkınıı1 kurtuluşu! 
Yaşası11 Çiı1 Komü11ist Partisi ! 
Yaşası11 Çi11 Komü11ist Partisi'ni11 Yediı1ci Milli Koı1gı·csi ! 



KOALİSYON HÜKÜMETl ÜZERlNE* 

24 Nisan 1945 

I. ÇlN HALKININ TEMEL T ALEPLERl 

Kongremiz şu koşullarda toplanıyor: Çin halkının Japon sal
dırganlarına karşı sayısız fedakarlıklar ve anlatılamayacak zorluklar 
içinde verdiği sekiz yıllık kararlı, kahramanca ve yenilmez mü
cadelesinden sonra yeni bir durum ortaya çıkmıştır; faşist saldırganlara 
karşı verilen haklı ve kutsal savaşta kesin 1.afer bütün dünyada ka
zanılmıştır ve Çin halkını11, müttefik ülkelerle uyum içinde, Japon sal
dırganlarını yeneceği an yakındır. Fakat Çin'de henüz bir birlik sağ
lanmamıştır ve ülke hfila ciddi bir buhranla karşı karşıyadır. Bu 
koşullarda ne yapmamız gerekir'? Kuşkusuz acil ihtiyaç, bütün siyasal 
partilerin. grupların ve Partili olmayan insanların temsilcilerini bir
leştiı ıııek ve demokratik refoııııların yapılması, şimdiki buhranın at
latılması, ülkedeki bütün Japo11ya'ya karşı güçlerin müttefik ülkelerle 
etkili bir uyum içinde, Japon saldırganlarının yenilmesi için savaşmak 
üzere seferber edilmesi, birleştirilmesi ve böylelikle Çin halkının ken
disini Japon saldırganlarıı1ın pençelerinden kurtarabilmesi için geçici 
bir demokratik koalisyon hükümeti kurmaktır. Bundan sonra geniş bir 
demokratik temele dayanan bir milli meclis toplamak ve yine bir ko
alisyon hükümeti niteliği taşıyacak, bütün partilerden, gruplardan 
halkı ve Partili olmayanları daha da geniş ölçüde temsil edecek ve 
bütün ülkeni11 kurtarılmış halkıı1a, bağımsız. özgür, demokratik, bir
leşik. müreffeh ve güçlü bir yeni Çin'in inşa edilmesinde önderlik ede
cek olaı1 resmeı1 kurulmuş bir demokratik hükümet oluşturmak ge-

• Bu yazı Mao Ze<lung yoldaş tarafından Çin Komünist Partisi Yedinci Milli Kong
resine sunulan siyasi rapordu. 
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rekecektir. Kısacası, birlik ve demokrasi yolunu tutmalı, saldırgaı1ları 
yeı1meli ve yeni bir Çiı1 inşa etmeliyiz. 

Çin halkının temel talepleriı1i ancak bunun dile getirecçğine iı1a
nıyoruz. Dolayısıyla raporum esas olarak bu talepleri ele alacaktır. De
mokratik bir koalisyon hükümetinin kurulmasının gerekli olup ol
madığı, Çin halkının ve müttefik ülkelerdeki demokratik kamuoyunun 
çok yakından ilgilendiği bir koı1u haline gelmiştir. Dolayısıyla. ra
porum bu meselenin aydınlatılmasına özel bir ağırlık verecektir. 

Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'nın sekiz yılı boyunca Çin Ko
münist Partisi pek çok güçlükleri yenmiş ve büyük başarılar elde et
miştir; fakat şimdiki durumda Partimizin ve halkımızın önünde hala 
ciddi güçlükler vardır. Şimdiki durum, Partimizin daha bütünleşmiş ve 
daha yoğun bir şekilde çalışmasını. güçlüklerin üstesinden gelmeye 
devam etmesini ve Çin halkının temel taleplerini gerçekleştiııııek için 
çaba gösteııııesini gerektiııııektedir. 

il. İÇ ve DIŞ DURUM 

Çin halkı bu temel talepleri gerçekleştirebilir mi? Bu, Çin halkıı1ın 
siyasal bilinç düzeyine, birliğine ve çabalarına bağlıdır. Aynı za
manda, şimdiki iç ve dış durum son derece elverişli imkanlar sağ
lamaktadır. Eğer Çin halkı bu imkanlardan iyi bir şekilde ya
rarlanabilir. gayretli. canlı ve kararlı bir şekilde savaşmaya devam 
edebilirse, saldırganları kesinlikle yenecek ve yeni bir Çin inşa ede
cektir. Çin halkı, kutsal görevlerini yerine getiııııe mücadelesinde ça
basını iki katına çıkarmalıdır. 

Şimdiki uluslararası durum nedir? 
Şimdiki askeri durum şöyledir: İtalyan halkı ayaklanmalara gi

rişirken. Sovyet ordusu Berlin'e taarruza geçiyor; lı1giltere, Birleşik 
Amerika ve Fransa'nın müttefik kuvvetleri Sovyet taaııuzuyla uyum 
halinde Hitlerci kalıntılara yükleniyor. Bütün bunlar, Hitler'i bü
tünüyle ortadaı1 kaldıracaktır. Hitler yok edildikteı1 sonra, Japon sal
dırganlarının ye11ilmesi pek uzun sürmeyecektir. Çinli ve yabancı ge
ricilerin kehanetlerinin tersine, faşist saldırgan güçler kesinlikle yerle 
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bir edilecek ve halkııı demokratik güçleri kesinlikle zafer ka
zanacaktır. Düııya kesinlikle gerici yolu değil. ilerici yolu tutacaktır. 
Elbette çok uyanık olmalı, olayların akışında bazı geçici, hatta belki de 
ciddi değişiklikler olabileceğini hesaba katmalıyız; birçok ülkede hal.3, 
ülke içindeki ve dışındaki halka birliği, ilerlemeyi ve kurtuluşu çok 
göreıı kuvvetli gerici güçler vardır. Bu olasılığı gözden kaçıran bir 
kimse. siyasal hatalar yapar. Ancak tariliin genel akışı şimdiden açıkça 
bellidir ve bu değişmeyecektir. Bu sadece faşistler için, aslında onların 
yardımcıları olan bütün ülkelerdeki gericiler için kötü; halklar ve 
bütün ülkelerdeki örgütlü demokratik güçler için bir nimettir. Dünya 
tarihinin itici gücü, sadece ve sadece halktır. Sovyet halkı büyük bir 
kuvvet toplamış ve faşizmin yenilgiye uğratılmasında esas güç ol
muştur. Faşizmin yıkılmasını mümkün kılan, Sovyet halkının çabalan 
ve onunla birlikte öteki anti-faşist müttefik ülkelerin h ın ça
balarıdır. Savaş halkı eğitmiştir ve savaşı kazanacak, barışa ve iler
lemeye ulaşacak olan, halktır. 

Bu yeni durum, Birinci Dünya Savaşı'ndakinden çok farklıdır. O 
zaman Sovyetler Birliği henüz ortada yoktu ve halk, bugün birçok ül
kede olduğu kadar siyasal açıdan uyanmış değildi. İki dünya savaşı· ta
mamıyla farklı iki dönemi temsil eder. 

Bu, faşist saldırgan ülkelerin yenilgiye uğratılması, İkinci Dünya 
Savaşı'nın sona eııııesi ve uluslararası barışın kurulmasından sonra 
artık hiçbir mücadele olmayacağı anlamına gelmez. Faşist güçlerin 
hfila yaygın olan kalıntıları, kesinlikle sorun çıkaı ıııaya devam ede
ceklerdir, şimdi faşist saldırıya karşı saw'aşan kamp içinde de de
mokrasiye karşı çıkan ve başka milletleri eren güçler vardır ve bunlar 
çeşitli ülkelerdeki. sömürge ve yan-sömürgelerdeki halkları ezmeye 
devam edeceklerdir. Bu yüzden, uluslararası barış sağlandıktan sonra, 
dünyanın büyük bir kısmında anti-faşist kitlelerle faşizmin kalıntıları, 
demokrasi il� demokrasi düşmanlığı, milli kurtuluş ile milli baskı ara
sında gene sayısız mücadeleler olacaktır. Halk en geniş çaplı zaferini, 
ancak uzun ve sürekli çabalarla, faşizmin arta kalan güçlerini. anti
demokratik güçleri ve bütün emperyalist güçleri alt ettiği zaman ka
zanacaktır. Elbette o gün çok çabuk ya da çok kolay gelmeyecektir, 
ama kesinlikle gelecektir. Anti-faşist İkinci Dünya Savaşı'ndaki zafer, 
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savaş sonrası mücadelelerinde l1alkların zaferi11e gideıı yolu açacaktır. 
Ancak bu mücadelelerde zaı·er kazaı1ıldığı zamaı1. kalıcı ve sürekli bir 
barış teminat altına alınmış olur. 

�imdiki yurtiçi durum 11edir'! 
Çiı1'iı1 uzuı1 süreli savaşı. Çin halkını büyük fedakarlıklara zor

lamaya devam edecektir. ama ayı11 zamanda bu savaş 011ları çe
likleştiı ıııiştir. Çiı1 l1alkı111 geçe11 yüzyıldaki bülüı1 büyük mü
cadeleleriı1den çok dal1a büyük ölçüde uyaı1du ıııış ve birleştiı ıııiştir. 
Çiı1 halkı . yal11ız amansız bir milli düşmaı1la değil. aynı zamaı1da, as
lında düşmana yardım edeı1 kuvvetli yerli gerici güçlerle de karşı kar
şıyadır; bu, madalyoı1un bir yüzüdür. Öteki yüzü ise, Çi11 l1alkının si
yasal açıdaı1 her zamankinden daha bilinçli olmakla kalmayarak, 
güçlü Kurtarılmış Bölgeler ve günden güne büyüyen ülke çapında bir 
demokratik hareket i11şa etmiş olmasıdır. Bunlar, elverişli iç koşulları 
meydana getirir. Eğer Çin l1alkının son yüzyıllık mücadeleleriı1deki 
yenilgi ve başarısızlıklar, bazı zoruı1lu iç ve dış koşulları11 yokluğu yü
zünden ileri geldiyse. o zama11 bugünkü durum farklıdır, bütü11 gerekli 
şartlar mevcuttur. Yeı1ilgiyi öı1lemek ve zafer kazanmak içiı1 her 
imkan vardır. Eğer bütü11 halkı kararlı bir mücadele içinde bir
leştirebi lir ve onlara gerekliği gibi öı1derlik edebilirsek. zafere ulaşırız. 

Çin halkının. saldırgaı1ları yenmek ve ye11i bir Çiıı i11şa etmek 
üzere birleşebileceğiııe güveııi şimdi çok dal1a fazladır. Oı1lar için 
bütün güçlükleri yeııme ve temel taleplerini, büyük tarihi özlemleriııi 
gerçekleştiııııe zamaııı gelmiştir. Bu konuda l1erhaı1gi bir kuşku ola
bilir mi? Beı1ce l1ayır. 

Bugüı1kü genel iç ve dış durum budur. 

il. JAPONYA'YA KARŞI SAVAŞTA İKİ ÇİZGl 

ÇİN'IN MESELELERiNİN ANAHTARI 

Yurtiçi durumdaı1 st)z ederkeı1. Çin'i11 Direnme Savaşı'ı1ıı1 özel bir 
tahliliı1i de yapmamız gerekir. 

Çiı1, faşizme karşı savaşta yer alaı1 beş büyük ülkedeı1 biri ve Asya 
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kıtasıı1da Japoı1 saldırgaı1larıı1a karşı çarpışan başlıca ülkedir. Çin 
lı<ılkı. yalı1ız Japoı1ya'ya kaı·şı savaşta büyük bir rol oynamakla kal
m<ımıştır. ayı11 zaınanda sav<ış sonrasında dünyadaki barışı korumada 
ç<>k büyük l)ir rol. Doğudaki barışı korumada ise belirleyici bir rol oy
ıı<ıyac<lktır. Çiı1. J<ıpo11ya'ya Karşı Direnme Savaşı'nın sekiz yılı bo
yu11ca. keııdiı1i kurtarınak ve müttefik ülkelere yardım  etmek üzere 
çok l)üyük çal)a l1arcamıştır. Bu çabayı harcayaı1. esas olarak Çin hal
kıdır. Çi11 <>rdularıı1da çok sayıda subay ve asker çarpışmış ve cephede 
kaı1ları111 dtikmüştüı·; Çiı1 işçileri. köylüleri, aydıı1ları ve sanayicileri 
ccpl1c gcrisiı1de çok çalışmış. yurtdış111daki Çinliler savaşı des
teklemek içi11 bağışta buluı1muş ve halka karşı olan üyeleri dışında 
bütü11 Japo11ya'ya karşı siyasal partiler savaşta kendi üzerlerine düşeni 
yapmışlardır. Kısacası ,  Çin halkı ter ve kan dökerek, Japon sal
dırganlarına karşı sekiz uzuı1 yıl kahramanca savaşmıştır. Ama Çin 
halkıı1ın savaşta oynadığı rol hakkındaki gerçeğin dünya tarafından bi
linmesini önlemek amacıyla Çinli gericiler birkaç yıldır dedikodular 
yaymakta, kamuoyunu yanıltmaktadırlar. Ayrıca. bu sekiz yıl boyunca 
Çin'in kazandığı çeşitli tecrübeleri11 kapsamlı bir özeti henüz ya
pılmamıştır. Bu yüzden, bu Koı1grc. halkıı1 eğitilmesi için bütün bu 
tecrübeyi gereğiı1ce özetlemeli ve Partimizi11 siyasetini11 formüle edil
mesi için bir temel sağlamalıdır. 

iş böyle bir özetlemeye geliı1ce. herkesi11 bildiği gibi Çin'e yol gös
tere11 iki farklı çizgi vardır. Buı1larda11 biri, J apoı1 saldırganları11ın ye
nilgiye uğratılmasıı1a götürürken. öbürü sadece Japo11 saldırganlarının 
yeı1ilgisiı1i imka11sızlaştıı ıııakla kalmamakta, aynı zamanda onlara bazı 
bakımlardaı1 gerçekte11 yardım etmekte ve Dire11me Savaşımızı bal
talam<ıktad ır. 

Gu<>miııdaııg lıükümetiı1iıı Japoııya'ya karşı pasif direnme siyaseti 
ve lt<ılkı aktiı· bir şekilde bastınnak şeklindeki gerici iç siyaseti. askeri 
başarısızlıklara, büyük toprak kayıplarıı1a, mali ve ekonomik buh
rJ11lara. halk üzeriı1de baskı ve zulme ve milli birliğin bozulmasına yol • 
açmıştır. Bu gerici siyaset. savaşın etkili bir şekilde sürdürülmesi uğ-
ruııa Çiıı l1alkıı1111 bütü11 Japoı1ya'ya karşı güçleriı1in seferber edil
mesiııi ve birleştirilmesini e11gellemiş, halkın uyanmasını ve birliğiııi 
kösteklemiştir. Geııe de bu siyasal uyanış ve bu birlik ilerlemekten 
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asla geri kalmamış, ancak Japon saldırganları ve Guomindang hü
kümetini11 ikili baskısı altında dolambaçlı bir yoldaı1 ilerlemiştir. 
Açıkçası, uzuı1 bir süredir Çin'de iki çizgi vardır: Guomindang hü
kümetinin halka baskı ve pasif direnme çizgisi ve Çin halkının bir 
halk savaşı veııııe uğruna kendi bilinci ve birliğini yükseltme çizgisi . • 
Çin'in bütün meselelerinin anahtarı buradadır. 

TARİH OOLAMBAÇLI BİR YOL İZLER 

Bu iki çizgi meselesinin neden Çin'in bütün meseleleriııin anahtarı 
olduğunu halkın anlamasına yardım etmek içi11, Japonya'ya Karşı Di
renme Savaşımızın tarihini gözden geçirmek gerekir. 

Çin halkının Direnme Savaşı dolambaçlı bir yol izlemiştir. Savaş 
ta 193 1 'de başladı. O yılın 18 Eylül'ünde, Japon saldırganları Şen
yang'ı işgal ettiler ve birkaç ay içinde üç kuzeydoğu eyaletini ele ge
çirdiler. Guomindang hükümeti bir direnmeme siyaseti benimsedi. 
Fakat Guomindang hükümetine rağmen Çin Komünist Partisi'nin ön
derlik ya da yardım ettiği halk ile bu eyaletlerdeki askerlerin yurtsever 
bir kesimi Japon Aleyhtarı Gönüllüleri ve Japonya'ya Karşı Birleşik 
Ordu'yu örgütlediler ve kahramanca bir gerilla savaşına giriştiler. Bu 
kahramanca gerilla savaşı büyük boyutlara ulaştı ve birçok güçlük ve 
başarısızlığa rağmen hiçbir zaman düşmaı1 tarafından bastırılamadı. 
1932'de Japon saldırganları Şanghay'a saldırınca, Guomiıldang için
deki bir grup yurtsever bir kere daha Guomindang hükümetinin is
teğine karşı çıktı ve Japon saldırganlarına karşı direnmede On Do
kuzuncu Yol Ordusu'na önderlik etti. 1933'de Japon saldırganları 
Celıol ve Çahar Eyaletlerini işgal ettiler ve üçüncü defa Guomindang 
içindeki bir grup yurtsever, Guomindang hükümetinin isteğine karşı 
çıl"1:ı ve düşmana karşı direnmek üzere Japonya'ya Karşı Müttefik 
Ordu'nun örgütlenmesinde Komünist Partisiyle işbirliği yaptı. Fakat 
Japonya'ya karşı bütün bu mücadelelerde destek, bütünüyle Çiı1 hal
kındaı.1, Çin Komünist Partisi'nden, öteki demokratik gruplardan ve 
yurtdı.şındaki yurtsever Çinlilerden geldi. Guomindaııg hükümeti ise 
diren�11eme siyaseti izleyerek hiçbir katkıda bulunmadı. Tam tersine. 
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Şanghay ve Çahar'daki Japonya'ya karşı hareketleri Guomindang hü
kümetinin kendisi bastırdı. Guomindang hükümeti aynca, 1933'de On 
Dokuzuncu Yol Ordusu tarafından Fucien'de kurulmuş olan halk hü
kümetini de devirdi. 

O günkü Guomindang hükümeti neden bir direnme siyaseti be
nimsemişti? Bunun asıl nedeni, onun 1927'de Guomindang-Komünist 
işbirliğini ve Çin halkının birliğini yıkmış olmasıdır. 

1924'de Dr. Sun Yatsen, Çin Komünist Partisi'nin önerilerini kabul 
ederek, Komünistlerin de katıldığı Guomindang Birinci Milli Kong
resini topladı ; Rusya ile ittifakı, Komünist Partisiyle işbirliğini ve köy
lülerle işçilere yardımı öngören Üç Büyük Siyaseti benimsedi. Vam
poa Askeri Akademisi'ni açtı ve Guomindang, Komünist Partisi ve 
halkın bütün kesimlerinin milli birleşik cephesini kurdu. Bunun so
nunda, Kvangtung Eyaleti'ndeki gerici güçler 1924-25'de yok edildi, • 
muzaffer Kuzey Seferi 1926-27 boyunca sürdürüldü, Yangze ve San 
Iııııak boyunca birçok bölge zaptedildi, Kuzeydeki savaş ağası hü
kümeti yenilgiye uğratıldı ve halkın kurtuluş mücadelesi o güne kadar 
Çin tarihinde görülmemiş bir ölçüde yayıldı. Fakat Kuzey Seferinin 
gelişmesinin kritik bir anında, l 927 ilkbahar sonları ile yaz başlarında 
Guomindang yetkililerinin izlediği gerici ve hain siyasetler, "partinin 
temizlenmesi'' ve katliam siyasetleri, bu milli birleşik cepheyi (Çin 
halkının kurtuluş davasını temsil eden ve Guomindang, Komünist Par
tisi ve halkın bütün kesimlerinden meydana gelen birleşik cepheyi) ve 
onun bütün devrimci siyasetlerini yıktı. Guomindang dünkü müt
tefiklerini Çin Komünist Partisi ve Çin halkını, artık düşman olarak 
görüyor; dünkü düşmanlarını, emperyalistleri ve feodalleri ise, artık 
müttefik sayıyordu. Böylelikle, Çin Komünist Partisi'ne ve halka karşı 
kalleşçe ani bir saldırıya girişildi ve büyük, canlı ve güçlü devrim bas
tırıldı. Bundan sonra birliğin yerini iç savaş, demokrasinin yerini dik
tatörlük, aydınlık Çin'in yerini karanlık Çin aldı. Ama Çin Komünist 
Partisi ve Çin halkı yılmadı, boyun eğmedi ve yok edilemedi. Parti ve 
halk kendini toparladı, yaralarını sardı, ölen yoldaşlarını gömdü ve ye
niden savaşa atıldı. Devrimin yüce bayrağım daha da yükselterek, si
lahlı <lirenişe girişti. Çin'de geniş bir bölgede halk hükümetleri kurdu; 
toprak reformu yaptı; halk ordusunu, yani Çin Kızıl Ordusu'nu kurdu; 
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Çi11 l1alk.ıı1111 devı·iınci güçleriııi kc>rudu ve geliştirdi. Dı·. Suıl Yatseı1'iı1 
Gu11miııdaı1g gericileri taraı·ıııdaıı terk edileı1 devriınci Üç Halk ilkesi. 
lıalk. Komüııist Partisi ve deın<>kratlar taı·aı·ı ııdaı1 süı·düı·üldü. 

Üç kuzeydoğu eyaleti11i11 Jaıx>ıı sald ırgaııları taı·aı·111daı1 istila edil
mesiııdeıı soııra. l 963'tc. Çiıı Kc>m üııist P:u·t isi <> sırJda dcvı·iınci üs 
l1ölgeleriııe ve Kızıl Oı·du'ya saldıı·aıı bütüıı Guonıiııd:ıııg kuvvet leı·iııe. 
Jap<>ııya'y:ı karşı l1i rleşik diı·eıııneyi kolayl:ıştı ı·ınak aınacıyla l1iı· ateş
kes aııtlaşması yapılınasıııı tiııeı·di.  Bu öııeı·ide üç şaı1 ileı·i süı·ülı1ıüştü: 
Saldırılarııı durduı·ulınası. lıalka deın<>kı·atik lıakl:ıı·ııı taıııııınası ve lıal
kııı silahlaııdırılması. Fakat G uomiııdaııg yetkilileri l1uıı u ı·eddcıtileı·. 

B uııdaıı s<>ııı·:ı Guoıniııdaııg lıükümetiııiıı iç savaş siy:ıseti dalıa da 
şiddetleııirkeıı. Çiıı lıalkıııııı iç savaş111 sc>ııa eı·diri lınesi ve Japcıııya'ya 
kaı·şı biı·leşik direıı11ıe talep edeıı sesi gitt ikçe dalıa güı· çık11ıaya l)aş
ladı. Ş:ıııglı:ıy'd:ı ve !)aşka l)iı·çc>k yerde çeşitli yurtseveı· lıalk tirgüt leri 
kuruldu. 1 934 i le 1 936 yılları arasıııda Part iıniziıı Merkez Kc>mitesi 
tiııderliğiııde. Kızıl Ord u'ııuıı Yaııgzc lrmağı'ııııı kuzey ve güııeyiııdeki 
aııa kuvvetleri aıılatılaınayacak kadar büyük güç lükleriıı üsıesiııdeı1 
geldiler ve Kuı.eyl)al ı  Çiıı'e kadar yürüyüp. burJdaki Kızıl Ordu bir
likleriyle l)irleşti ler. i şte bu iki yı l  içiııde Çi11 Koınünist Partisi yeııi 
duruma uyguıı ycııi ve kapsam l ı  L)ir siyasal çizgi saptadı ve uyguladı. 
Bu çizgi.  mücadele lıcdcl"i Japc>ııya'ya karşı birleşik direııme ve yeııi 
demc)kratik cumlıuı·iyetiıı kuı·ulması ola11 Japoııya'ya Karşı Mill i  Bir
leşik Cephe çizgisiydi. 9 Aralık 1 935'te Peypiııg'deki öğreııci kitleleri. 
Partimiı.iıı tiııderl iğiııde kahramaııca bir yurtsever lıareket başlattılar: 
Çiıı Milli Kurtuluş Öııcü Birliği'ııi ı kurarak bu hareketi Çiıı'deki bütüıı 
L1üyük şelıirlere yaydı lar. 1 2  Aralık l 936'da Japonya'ya karşı direııme 
yaıı l ısı iki yurtsever G uoıniııdaııg grubu. Kuzeydoğu Ordusu ve Oıı 
Y ediııci Yol Oı·dusu. Guoıniııdaııg'ııı gerici siyasetiııe. Jap<>ııya'yla uz
laşma ve yurtiçiııdc lıalkı katletıne siyasetiııe birlikte yiğitçe karşı çı-

1 .  Çiıı Mill i  Kurtuluş ()ııcü l!irliği ya '''' Jalıa kıs;ı ;ıJıyla Milli Öııcü Birlik. \9J5"ıcl.i 9 
Ar;ılık l larekcıinc k;ılıl;ııı ilerici gcııçler ıar:ıfıııJ:ııı Çin Kl)Jııüııisı l':ıı1 isi iiıı<lcrliğin<lc 
1 936 l'.ylül"üııJe kurulaıı bir Jevriıııci gcııçl ik iirgülüy<lü. Di reıınıe Sav:ışıııııı ıxıtl:ık 
vcnııesinJeıı sonr:ı l)u iirgütüıı üyclerinJeıı birç<)ğu sav;ışıa yer al<lı ve Jüşıııaıı lı:ıtlan 
gerisiıı<lcki üs biilgclcriııiıı iıış;ısııı;ı k;ıt ıl<lı. Gu<)ıııiJ;ıııg bi>lgesiıı<lcki Milli ()ııcü Bir
lik i>rgütlcri l 938'dc Çan Kayşck lıiiküıııcli tar:ıfıııdaıı Z<)rl:ı kap:ıl ıl<lı: Ku11:1rılııı ış 
(X;(gclcr<lcki  J:ılıa sı>11rıı dalıa gcııiş nitelikle bir iirgüt t)laıı Milli Kunulıış lçiıı Gcııç
l ik Birliğiııc kaıılJılar. 
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karak üıılü Sia11 Olayı'11ı lıazırladılar. Guomindang içiııdeki öbür yurt
severler de <> zamaııki Guomindaııg yöııeticileriııin siyasetiııden hoş
ııut değillerdi. Guomiııdang yöııeticileriniıı. iç savaş siyasetiııi terk 

etmek ve halkııı talepleriııi kabul etmek zoruııda kalmalarıııı sağlaya11 
koşullar buıılardı. Siaıı Olayı'nııı barışçı bir şekilde çc>zülmesi bir 
döııüm ııokıası oldu; yeııi koşullarda yurtiçinde işbirliği şekillendi ve 
ülke çapında Japoııya'ya Karşı Direııme Savaşı başladı. 1937 
Mayıs' ıı1da Lukuçiao Olayından2 az önce. Partimiz l 935'teıı beri Parti 
Merkez Komitesince izleneıı yeııi siyasal çizgiııin oııaylaııdığı tarihi 

milli koııteransıııı topladı. 
7 Temmuz l 937'teki Lukuçiao Olayındaıı 1938 Ekim'iııde 

Vulıaı1'ııı düşüşüııe kadar, Guomiııdang hükümeti Japoııya'ya karşı sa
vaşta ııispeten faaldi. Bu dönem boyunca, Japoııya'nın geniş çapta sal
dırıları ve bütüıı lıalkın artan yurtsever öfkesi, Guomiı1dang hü
kümetiııi Japoıı saldırgaıılarıııa karşı direnmeyi siyasetiııin ağırlık 
merkezi lıaliııe getirmeye zorlamıştı ve bu, bütün ordu ve halkııı Ja
poııya'ya karşı mücadelesinde yeni bir atılımı kolaylaştuıııış ve bir 
süre için yeni ve caıılı bir lıava hüküm sürmüştü. Komüııistler ve diğer 
demokratlar da dalıil olmak üzere bütün halk, ülkeııin telılike içiııde ve 
halkııı şevkle dolu olduğu bir sırada Guomindaııg hükümetiııin de
mokratik refoıııılar yapma ve Dr. Suıı Yatsen'iıı devrimci Üç Halk 11-
kesiııi uygulama fırsatı11dan yararlaııacağıııı içtenlikle umuyordu. Ne 
var ki. ümitler boşa çıktı. Bu iki yıllık nispeten ı·aal direııme süresiııde 
bile, Guomiııdaııg yöııeticileri. kitleleriıı bir lıalk savaşı içiıı seterber 
edilınesiııe karşı ç ıktılar, halkııı Japonya'ya karşı ve demokratik ey
lemler içiıı keııdiliğindeıı birleşme çabalanııa kısıtlamalar getirdiler. 
Guomiııdaııg hükümeti. Çiıı Komüııist Partisi'ııe ve öteki Japonya'ya 
karşı partilere karşı eski tavrını bir ölçüde değiştirdiyse de. bu paı·ıilere 
eşit lıaklar taııımayı reddetmeye ve oıılanıı faaliyetleriııi birçok ba
kımdaıı kısıtlamaya devam etti. Çok sayıda yurtsever siyasi mahkfiın. 
lıala lıapiste tutulmaktaydı. Her şeydeıı öııce Guomiııdaııg lıükümeti. 
1927'de iç savaşı başlattıktaıı soııra kurmuş olduğu <)ligarşik dik-

2. 7 Tenııııuz 1937'de Jııpon istila kuvvetleri Pekin'in 10 kilt>nıelre kadar güııcybal ısında 
buluıııın Lukuçiao'daki Çin gamiz.t>nuna saldırdı. Japoııya'ya kıırşı ülke çapındaki C<>ş
kun lıarekclin etkisi altındaki Çin askerleri ka�ı koydular. Du olay. (,."in halkıııın 
sekiz yıl süren Japonya'ya karşı kahranıanca Direruııe Savaşınııı başlangıcıııı belirler. 
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tatörlüğü hfila mulıafaza ediyordu. Bu yüzden milletin ortak iradesini 
temsil edecek bir demokratik koalisyon hükümetinin kurulması 
imkansızdı. 

Biz Komünistler, bu dönemin ilk başlarında Çin'in Japonya'ya 
Karşı Direnme Savaşı'nda iki farklı çizginin var olduğuna işaret et
miştik: Zafere götürecek olan ve her şeyi kapsayan bir halk savaşı ya 
da yenilgiye yol açacak olan ve halkın ezilmesini sürdürecek bir kısmi 
savaş. Biz, aynca savaşın uzu11 süreli olacağına ve kaçınılmaz olarak 
birçok engel ve güçlüğü barındıracağına. fakat Çin halkının varını yo
ğunu ortaya koyarak kesin zaferi mutlaka kazanacağına da işaret etlik. 

HALK SAVAŞI 

Aynı dönemde, Kuzeybatı Çin'e gitmiş olan Komünistlerin yö
netimindeki Kızıl Ordu'nun ana kuvvetleri Çin Milli Devrimci Or
dusu'nun Sekizinci Yol Ordusu olarak, Yangze lrmağı'nın her iki ya
kasındaki çeşitli yerlerde kalmış olan Çin Kızıl Ordusu'nun gerilla 
birlikleri ise Çin Milli Devrimci Ordusu'nun Yeni Dördüncü Ordusu 
olarak yeniden düzenlendiler. Bunlardan ilki, çarpışmak üzere Kuzey 
Çin cephesine, ikincisi de Orta Çin cephesine gitti. iç savaş dönemi sı
rasında Vampoa Askeri Akademisi'nin ve Milli Devrimci Ordusu'nun 
Kuzey Seferi günlerindeki demokratik geleneğini korumuş ve ge
liştiııııiş olan Çin Kızıl Ordusu'nun mevcudu bir zamanlar yüz binleri 
buluyordu. Fakat Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı'nın başlamasıyla 
Guomindang hükümeti tarafından güney üs bölgelerimize karşı gi
rişilen insafsız tahribat, Uzun Yürüyüş sırasındaki kayıplarımız ve 
öbür nedenler soııucunda ordu mevcudu on binlere düşmüştü. Bu yüz
den bu orduyu küçümseyen ve Japonya'ya karşı direnmede es.1s olarak 
Guomindang'a güveııilmesi gerektiğini düşünenler vardı. Ama en iyi 
yargıç halktır. Halk, o zamanki sayısının az olmasına rağmen, Se
kizinci Yol Ordusu'nun ve Yeni Dördüncü Ordu'nun üstün vasıfta ol
duğunu, yani ancak onların gerçek bir halk savaşı verebileceğini ve 
onlar bir kere Japonya'ya karşı cephelere ulaşıp, oradaki geniş kit
lelerle birleştiler mi, önlerinde sınırsız imkanlar açılacağını biliyordu. 
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Ve halk haklıydı. Şimdi, ben bu raporu sunarken, ordumuzun mev
cudu 9 l O bine varmış ve noı ıııal üretim çalışmalarından çekilmemiş 
olan köy milislerimizin sayısı 2 200 OOO'i aşmış bulunuyor. Düzenli 
ordumuzun Guomindang'ın ordusundan (merkezi olduğu kadar yerel 
kontrol altındaki Guomindang kuvvetlerini de hesaba katarsak) hfila 
sayıca çok düşük olmasına rağmen, savaşmakta olduğu Japon ve kukla 
kuvvetlerinin sayılarına ve savaş cephelerinin genişliğine, savaştaki et
kinliğine, harekatlarında gördüğü kitle desteğine ve siyasal niteliği, 
kaynaşmışlığı ve birliğine bakacak olursak, düzenli ordumuz şimdiden 
Çin Direnme Savaşı'nın esas kuvveti haline gelmiştir. 

Bu ordu güçlüdür; çünkü bütün üyeleri siyasal bilince dayanan bir 
disipline sahiptir: Onlar birkaç kişinin ya da dar bir kliğin özel çı
karları için değil, geniş halk kitlelerinin ve bütün milletin çıkartan uğ
runa bir araya gelmekte ve savaşmaktadırlar. Bu  ordunun tek amacı, 
kesinlikle Çin halkının safında yer almak ve Çin halkına canla başla 
hizmet etmektir. \ 

Bu amacın rehberliğinde bu ordu, yenilmez bir ruha sahiptir, bütün 
düşmanları alt etmeye ve asla boyun eğmemeye kararlıdır; koşullar ne 
kadar çetin olursa olsun, son erine kadar savaşmaya devam edecektir. 
Bu amacın rehberliğinde bu ordu, hem kendi safları içinde, hem de 
kendi safları dışındakilerle kusursuz bir birlik sağlamıştır. Ordu içinde, 
subaylar ile erler arasıı1da, üstler ile astlar arasında ve askeri çalışma, 
siyasal çalışma ve geri hizmetler arasında birlik vardır; ordu dışında, 
ordu ile halk arasında ve ordumuz ile dost ordular arasında birlik var
dır. Bu  birliği zedeleyen her şey kesinlikle ortadan kaldırılmalıdır. 

Bu amacın rehberliğinde bu ordu, düşman subaylarını ve erlerini 
saflarını ka7..anma, savaş esirlerine karşı tutum konusunda doğru bir si
yasete sahiptir. Düşman kuvvetlerinin teslim olan, tarafımıza geçen ya 
da silahlarını bıraktıktan sonra ortak düşmana karşı savaşa katılmak is
teyen bütün üyeleri. hiç istisnasız sevinçle karşılanmakta ve ken
dilerine gerekli eğitim verilmektedir. Herhangi bir savaş esirini öl
dürmek. ona kötü davranmak ya da hakaret etmek yasaktır. 

Bu amacın rehberliğinde bu ordu. halk savaşı için zorunlu olan 
bir strateji ve taktikler sistemi kurmuştur. Değişen somut duruma uya
rak, uygulanan esnek gerilla savaşında ve aynı zamanda hareketli sa
vaşta ustalaşmıştır. 
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Bu :ınıacın rel1berliğiı1de bu ordu, halk savaşı içi11 kesiı1likle ge
rekli ola11 ve keı1di saflarında birliği, dost ordularla birliği, l1alkln bir
liği güçleı1diııııeyi, düşman kuvvetlerini parçalamayı ve l1er ınu

harebcde zater sağlamayı hedef alan bir siyasal çalışma sistemi 

kurmuştur. 

Bu :tmacı11 rel1berliğinde bütüı1 ordu, gerilla savaşı koşullaı·ıı1da 
l1arckatlar yaparak. muharebeler arasıı1daki ve talim devreleri ara
sıı1daki sürelerdeı1 tahıl ve öteki ihtiyaçları111 üretmek içi11 ya

rarlaı1abiliı· ve aslında yararlaı11n ıştır da. Böylece ekoı1omik güç
lüklerin :.ılt ediln1esi. yaşaın koşullannın düzeltilmesi ve l1alkıı1 

yüküı1ün lıafilletiln1esi içiı1 l1ütünüyle, yarı yarıya )'3 da eı1 ıızıı1daı1 
kısn1e11 keı1diııe yeterli durun1a gelebilir. Çeşitli askeri üs bölgeleriııde 

l1irçok küçük çapla silal1 atelyeleri11in kurulması içi11 lıer imkaı1 so-

11una kada;· kulla:�ılmıştır. 
Üstelik bu ordu güçlüdür: çü11kü kitleleıin ge11iş silahlı örgütleri 

olaı1 halk savL111nıa müfrezeleri ve milisler, 011uı1la uyu111 içinde ç:ır

pışmaktadır. Çiı1'iı1 Kurtarılmış Bölgelerindeki bütü11 kadın ve eı·
kekler. geı1çlerdeı1 orıa yaşlılara kadar herkes, Japo11ya'ya karşı halk 
savu11ına ı1ıülrezclcriı1de, göı1üllülük ve deınokrasi temeliı1de ve üre
tim çalışmalanı11 hırak.ınaksızın örgütleı1ınişıir. Savu11ma ınüf-• 
rezelerini11 orduya ve gerilla birlikleriı1e katılaı1lar dışıı1daki eı1 seçkiı1 
uı1surları ınilisleı·c dalıil edilmişlerdir. Kitleleri11 bu silal1lı ku\'
vetlerini11 işbiı·liği cılın:ıdaı1 düşma11ı ye11mek ınüınküı1 olm:.ızdı.  

Soı1 olarak da. l1u <>rdu güçlüdür çünkü aı1a kuvvetler ''e bölgesel 

kuvvetler olarak il.:iye ayrılınışıır. Aı1a kuvvetler l1erl1aııgi bir bölgede 
ve gerekliği aıı lı:ıı·fıketa lıazırdır. bölgesel kuvvetler ise yerel ınilisler 
ve savunma ınüfrezeleriyle işbirliği içiı1de keııdi llÖlgeleri11i sa
vu11may;ı ''e bunıda düşm:tııa saldırmaya ağırlık veriı·. Bu işbölümü 

l1alkıı1 gö11üldeıı i:csteğiııi k:ı7.aııınışıır. Bu doğru işbölüınü olınadaıı. 

ömeğiıı dikl::ıt y:ılı11z aııa ku,·veıler üzeriı1de toplaıııp. lx>lgcsel kuv

''etler ilıınal edil�:cydi. Çin'iıı Kurtarılmış Bölgeleriı1de lıüküm süre11 

şartlarda düşm:u1 1 11 ycı1 ilmesi de imkaı1sız olacaktı .  Bölgesel ku\'

veıleriıı komuıasıı1da. iyi eğitim göı ıııüş ve dolayısıyla :.tskeri. ikıis:.ı�ı 

çalışmalarda ve l:iıle çalışmasıı1d:ı dalıa yete11ekli olaııa pek çok silal1lı 
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ç:.ılışm:t ekil1i örgütlenmiştir. Buıılar. düşmaıı hatlarının gerisindeki en 

uzak l1t)lgelere kadar sızmakta. düşmaııa darbeler indiııııekte, kitleleri 

Jap<lııy:ı'ya karşı mücadele içiıı ayaklaııdınnakta ve böylece çeşitli 

Kurtarılmış Bölgeleriıı cephedeıı a.'ikeri lıarekfitlanna destek sağ-

1:.ımaktadırl:tr. Buıılarııı hepsiııde büyük başarıya ula�mışlardır. 

Çin' iıı Kurtarılmış Bölgelerindeki Japoııya'ya karşı olan bütün in

saııJaı·. demokratik hükümetleriııin öııderl iğiııde, silahlı kuvvetleri des

teklemek içiıı canla başla çeşitli görevleri yerine getirecek olan işçi. 

köylü. geııçlik ve kadııı örgütlerine. kültürel, mesleki ve öteki ör

gütlere katılmaya çağrılmışlardır. Bu görevler, hall�ın orduya katılmak, 

ona talııl taşımak, askerlerinin ailelerine bakmak ve askeri birliklerin 

maddi ilıtiyaçlarıııı karşılamalarıııa yardımcı olmak için seferber edil

mesiyle sıııırlı değildir. Bu görevler ayı·ıca, geniş çapta baskınlar yap

mak ve düşmana karşı kara mayınları döşemek, düşman hakkında bilgi 

toplamak. hainleri ve casusları bulup çıkarmak, yaralıları nakletmek, 

korumak ve ordunuıı harekatlarıııa doğrudan doğruya kablmak üzere 

gerill:ı biı·Jikleriııiıı. milisleriıı ve savunma müfrezelerinin seferber 

edilmeleı·i ııi de kapsar. Aynı zamanda bütün Kurtarılmış Bölgelerdeki 

halk çeşitli türde siyasal. ekoııomik, kültürel ve sağlık çalışmalarına da 

caıı l:.ı l1aşla katılmaktadır. Buııuııla ilgili en öııemli koııu, talııl  ve diğer 

ilıtiyaç ınaddeleriııiıı üretimiııde lıerkesin seferber edilmesi, ordu ve 

lıalkııı keııdiııe yeterli hale gelmek üzere yürüttükleri üretim kam

panyalarıııı desteklemek üzere özel durumlar dışıııda bütün hükümet 

kw·uluşlarıııııı ve okullarııı boş zamanlarını keııdi ihtiyaçlarıııı kar

şılamak içiıı üretime <tyırmalarıııı sağlamak ve böylelikle uzun süreli 

Direııme Savaşı 'nııı yürütülmesi içiıı üretimde büyük bir artışııı ya

ratılmasıııa yardımcı olınak\ır. Çiıı'iıı Kurtarılmış Bölgelerinde düş

ınaıı büyük bir talıribata yol açmıştır ve sık sık seller, kuraklıklar ve 

lüekleriıı ekiıılere verdiği zaı·arlar görülmektedir. Fakat demokratik 

lıüküınctleı· l1uralarda tiı·gütlü biı· şekilde bu güçlükleriıı üstesiııden ge

liıımcsiııde lıalk;ı t)ııderlik etıncktedir. Böcekleriıı yok edilmesi, sel

leriıı ktı ııtı·<ll :ılt ıııa nl ııım:.ısı ve lclfiketzcdclcre yardım içiıı geııiş kitle 

k�ımp:.ıııyal:.u·ıyla \1ugüııc k:.ıdar eşi görülınedik soııuçlar elde edilmekte 

ve l1tiylecc uzuıı süreli Dircııınc Savaşı'ııııı süı·dürülmesi mümkün ol· 
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maktadır. Tek kelimeyle. her şey cephe için, her şey Japoıı sal
ciırganları111nın yeııilmesi ve Çiıı halkının kurtuluşu için: işte Çi11'iı1 
Kurtarılmış Bölgelerindeki bütün ordu ve bütün halk içiıı geııel slo
gaıı, geııel siyaset budur. 

Gerçek halk savaşı budur. Ancak böyle bir halk savaşı vererek 
milli düşmaııı yeııebiliriz. işte Guomindang halk savaşına şiddetle 
karşı çıktığı için başarısızlığa uğramıştır. 

Modem silahlarla donaltıldıktan sonra, Çin'in Kurtanlmış Böl
gelerinin ordusu daha da güçlenecek ve Japon saldırganlarını kesiıı ye
nilgiye uğratabilecektir. 

lKI SAV AŞ CEPHESİ 

En başııı ' .ın beri, Çiıı'in Direnme Savaşı'nda iki cephe ola
gelmiştir: Guomindaııg cephesi ve Kurtarılmış Bölgeler cephesi. 

Vuhaıı'ııı 1 938 Ekim'inde düşmesinden sonra Japoıı saldırganları 
Guomindang cephesindeki stratejik faaııuzlarından vazgeçmişler ve 
ana kuvvetlerini yavaş yavaş Kurtanlmış Bölgeler cephesiııe kay
du ıııışlardır: ayııı zamanda Guomindang hükümetinin bozguııcu gö
rüşlerinden yararlanarak oııunla uzlaşmacı bir barış imzalamaya istekli 
olduklarını ilan etmiş ve Çin halkını aldatmayı amaçlayaıı bir siyaset 
benimseyerek. hain Vaııg Çingvey'in Çungkiııg'i terk etmesini ve Nan
king'de bir kukla lıükümet kuııııasıı11 sağlamışlardır. Buı1daı1 sonra, 
Guomindaııg hükümeti. ağırlığı gitgide Japonya'ya karşı direnişten 
Komünist Partisi'ııe ve halka karşı çıkmaya kaydırarak, siyasetini de
ğiştirmeye başladı . Bu siyaset değişikliği. kendini ilk kez askeri alan
da gösterdi. Keııdi askeri gücüııü koruyabilmek için Guomiııdang hü
kümeti Japoııya'ya karşı pasif direnme siyasetini benimsedi: Japoıı 
istilacılarıııııı Kurtarılmış Bölgelere bütüıı güçleriyle saldırmalarına 
izin vererek. savaşııı bütün yüküııü Kurtarılmış Bölgeler cephesiııin 
üzeriııe yıkiı: buııa karşılık kendisi, "dağııı tepesinde oturup. kap
lanlarııı dövüşmesini seyretti''. 

1939'da Guomiııdaııg hükümeti gerici nitelikteki ''Kökü Dışarda 
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• •  
Partileri11 Faaliyetleri11i Kısıtlayıcı ünlemleri" kabul etmiş ve halkla • 
Japo11ya'ya karşı partileri. Direnme Savaşı öncesinde kazandıkları her 
türlü haktan bütüı1üyle yoksun bırakmıştı. Bundan sonra. Guomiı1dang 
bölgeleriı1de bütün demokratik partiler ve e11 başta Çin Komünist Par
tisi. Guomindaı1g l1ükümeti tarafıı1daı1 yeraltına itilmişlerdi. Bu böl
gelerde, her eyalette. l1apisha11eler ve toplama kampları komünistler. 
genç yurtseverler ve öbür demokrasi savaşçılarıyla tıklım tıklım do
ludur. l939'dan 1 943 sonbaharına kadar beş yıl içinde Guomindang 
hükümeti, milli birliği parçalamak amacıyla geniş çapta üç anti
komünist saldınya3 girişmiş ve böylece ciddi bir iç savaş tehlikesi ya
ratmıştı. İşte bu dönemde Yeni Dördüncü Ordu'nun ''dağıtılması'' emri 
verilmiş ve bu ordunun Güney Anhuy'da bulunan 9 binden fazla askeri 
katledilmişti. Bu, bütün dünyayı sarsan bir olaydı. Şu ana kadar Gu
omindang birlikleri tarafından Kurtarılmış Bölgeler kuvvetlerine karşı 
girişilen saldırılar kesilmiş değildir ve kesileceğine dair hiçbir belirti 
de yoktur. Ayı11 zamaı1da Guomindang gericileri bir yığın iftira ve 
yalan kusmaktadırlar. Komünist Partisini. Sekizinci Yol Ordusu'nu ve 
Yeni Dördüncü Ordu'yu ve Kurtanlmış Bölgeleri kötülemek amacıyla 
. ''hain parti ".  "hai11 ordu". ''hain bölgeler" ve ''Direnme Savaşı'nı bal
talayan ve devleti tehlikeye düşüren'' gibi yaftalar ve sözler uy
durdular. Buhraı1ın üstesindeı1 gelmek amacıyla. 7 Temmuz 1 939'da 
Çiı1 Komüı1ist Part isi Merkez Komitesi aşağıdaki sloganları ortaya 
atan bir bildiri yayımladı: ''Direnişte sebat edelim ve teslimiyete karşı 
çıkalım! Birlikte sebat edelim ve bölünmeye karşı çıkalım ! '' Bu beş yıl 
içiı1de Partimiz. bu tam zamanıı1da atılmış sloganlardaı1 hareket ede
rek. gerici ve halk düşmaı1ı üç a11ti-komünist saldırıyı şiddetle geri 
püskürtmüş ve l1er defasıı1da buhranın üstesindeı1 gelmiştir. 

O yıllar süresiı1ce. Guomiı1dang cephesinde gerçekteı1 ciddi bir çar
pışma olmamıştı. Japo11 saldırısı esas olarak Kurtarılmış Bölgeleri 
hedeı· almıştı. l 943 yılında Kurtarılmış Bölgeler halkı ve ordusu. Çin'i 
işgal eden Japoı1 kuvvetlerinin yüzde 64'üı1ü ve kukla birliklerin de 
yüzde 95'iı1i hareket edemez duruma getirdiği halde Guomi11dang cep-

3. Üç antikonıünist saldın hakkında daha geniş bilgi cdinnıek için bu cildin (s. 1 4 1 )  
sayfalanndaki «GUO:!!lindang Merkez Yürülnıe Konıilesinin ve Siyasi �laik Kon
seyinin Toplantılan Uzerine Bir Yorum>> adlı yazıya bakınız. 
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l1esi Japo11 kuvvetleı·i11i11 sadece yüzde 36'sı ve kukla l)i ı·likleı·iıı de 

yüzde 5'iyle uğraşmaktaydı. 

1944 yıl ıııda Japoıı saldırgaııları. Çiıı'iıı ku1.ey-güııey aııa de

miryolu lıattı11ı11 başıııdaıı soı1u11a kadar ulaşıma açılmasıııı zorlaınak 
içi11 lıarekfıt lara giriştiler.4 Paııiğe kapıları Gu<>miı1daııg kuvvetleri. 

hiçbir dircııme gtisteremediler. Birkaç :ıy iç iııde Heııaıı. Huııaıı . 

K vaııgsi ve K vaıııuııg eyaletleriııde geııiş alaıılar düşmaıı eliııe geçti. 
Aııcak buııdaı1 s<>ııra iki ceplıede savaş::ııı düşmaıı kuvvetleı·i ara

sıııdaki oraııda bazı değişiklikler oldu. Bu durumda bile. bu raporuıı 

suııulduğu şu aııda. üç kuzeydoğu eyaletiııde buluııaıılar dışıııda. 
Çiıı'deki 580 biıı Japoıı askeriııi içeren 40 tümeııdeıı. 320 biıı askeri 
içcreıı 22.5 tümcıı ya da toplam kuvvetiıı yüzde 56'sı Kurtanlınış Böl

geler ccplıesinde ve 260 biıı askeri içereıı 1 7  .5 tümen ya da toplaın 
kuvvetiıı yüzde 44'ü ise Guomiııdaııg ceplıesiııde dövüşmektedir. iki 
ceplıcde dtivüşeıı kukla birlikleriıı oraıııııda hiçbir değişiklik ol

mamıştır. 

Ayrıca şuııu da belirtmek gerekir ki. hem düzeııli lıeın de yerel 
kuvvetler olarak mevcudu 8()() biııi aşaıı kukla birlikler. ya Gu

omiııdaııg komutaıılarıııııı yöııetimiııde teslim olmuş birliklerdeıı ya da 

teslim olduktaıı soııra Guonıi ııdaııg subayları tarat·ıııdaıı tirgütleıımiş 
birliklcrdeıı meydaıı::ı gelmektedir. Guomiııd::ıııg gericilcı·i. hu kukla 
birlikleri. t)ııcedeıı yaıılış ve lıaiııce bir teoriyle. yaııi ''milleti d<>
lambaçlı bir yoldaıı kurtarma'' teorisiyle doııatmışlaı· ve teslim <>1-
malarıııdaıı 11u yaııa <>ıılara maııevi ve tirgütscl açıdaıı destek olıııuşlar. 
oıılan Japoıı saldırgaııları ile l)irlik lıaliııde. Çiıı lıalkıııııı Kurtarılın ış 
Btilgeleriııe saldıııııaya yöııeltın işlcrdiı·. Bu gericiler de Şeıısi-Gaıısu
Niııgsia Sıııır Btilgesi'ııi ve Kurtarılınış Bölgeleı·i abluka alt ııı:ı alınak 
ve l)uı·aıara saldıı·ınak içiıı sayıl:ıı·ı eıı azıııdaıı 797 l)iııi l)ulaıı büyük 

kuvvetler· t<>plaınışl:ırdır. Bu vahim duı·um. Guoıniııdaııg lıükümetiııiıı 

lıaberlcri öı·tl)as eııne siyasetiyle pek çc>k Çiııli ve yal1aı1cıdan giz
leıımektedir. 

4. Çiıı'iıı kuz�y-güııcy <tıı<ı tleıııiry<ılu lıattıııı ul<ı�ıııı<ı açıııak içiıı giri�i leıı lıu lı;trekiitl;tr. 
K;ıı;tr11ı-J·[;uık<ıv J)cııı i ıyııluııu lxıylu Lxıyuııc<ı ele geçinıı.ek ve lıöyleL-e Ktızcy ve 
{)üııcy Çiıı ;ırasınıl;ı kesintisiz lıir kar;ı b:ığl:ıııtıs ı  ede etnıek içiıı J:ııxııı ıırılusuııuıı 
1 94-ı Mayıs'ınıla giri�tiği t;ı;ıruzu tıluşttırur. 
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ÇIN'IN KURTARILMIŞ BÖLGELERi 

Çiıı'iıı Komüııist Partisi yc>ııetim iııde buluııaıı Kuı·tarılmış Böl
geleriıı ııüfusu şimdi 95 500 OOO'dir. Buıılar. kuzeyde iç Mo
ğ<ılistaıı'taıı güı1eyde Hayııaıı Adasıııa kadar uzanır: düşınaıı. aşağı yu
kaı·ı gittiği lıer yerde Sekiziııci Yol Ordusu'ıı u. Y eııi Dc\rdüııcü 
Ordu'yu veya diğer l1azı lıalk kuvvetleriııi t"aaliyette bulmaktadıı·. Bu 
geııiş kuı1aı·ı lmış topraklar. Liaoııiııg. Celıol. Çalıar. Suiyuaıı. Şeı1si. 
Gaıısu. Niı1gsia. Şaıısi. Hel1Cy. Heı1aıı. Şaı1dung. Kiangsu. Çekya11g. 
Aı1l1uy. Ciaııgsi. Hupelı. Huı1aıı. Kvaı1tuııg ve Fucie11 Eyaletleri11i11 
büyük ya da küçük kısı ml:ıı·1111 içiııe ala11 l 9 aı1a Kurtarılmış Bölgedeı1 
oluşmaktadır. Bütüıı bu Kurtarılın ış Bc>lgelere relıocrlik eden merkez 
Y eı1aı1'dır. Sarı Irınağı11 batıs ı11da buluı1a11 ve sadece bir l)uçuk milyo11 
11üı·usa sal1ip olaıı Şcıısi-Gaıısu-Ni11gsia S ııı ır Bölgesi. Çiı1'iı1 bu geı1iş 
kurtarılmış kısmı111 111eydaııa getireı1 l 9 bölgedeıı sadece biridir ve as
lıııda Çekyaııg Ey:ıleti'ı1i11 doğusuı1daki ve Hayı1an Adası'ııdaki Kur
tarı lmış Bölgeler dışıııda. eı1 az ııüı·usa sahip bölgedir. Buı1u11 larkıı1da 
olmayaıı bazı kişiler. Çiıı'iıı kurtarılmış topraklarınııı esas olarak 
Şe11si-Ga11su-Niı1gsia Sıı1ır Bölgesi'ı1deı1 itibareı1 olduğuı1u saı1-
maktadırlar. Bu yaıı l ış aı1lama. Guomiı1daı1g hükümeti11i11 ab
l ukasındaıı i leri gelmektedir. Kurtarılmış Bölgelerin l1er biriı1de Ja
pcıı1ya'ya Karşı Mil l i  Birleşik Ceplıc'ııi11 bütün zoruı1lu siyasetleri 
yüı·ürlüğe koııınuştur. lçiııdc Kcımüııistleri11 ve Japoı1ya'ya karşı diğer 
p:ırt ilerlc partil i  <ılmayaı1larııı ıemsilcileriı1in işbirliği yaptığı. lıalk ta
raı·ıııdaı1 seçilmiş lıükümetler. ya11i yerel koalisyo11 l1ükümetlcri ku
rulm uştur ya da kurulmaktadır. Kurtarılmış Bölgelerde halkııı bütü11 
gücü seı·erber edilmiştir. Buııuıı l1ir s<ıııucu olarak düşmaı1ı11 korkuı1ç 
11:.ıskısıııa. G ucım iııd:ıııg' ııı askeri kuşatmasıııa ve saldıı·ılarıııa. dış yar
<iıında11 kesiı1liklc ycıksuıı cıluşlar111a rağmeıı Çin'iıı Kurtarılmış Böl
geleri s:.ığlaın kalın ış  ve düşın:.ııı işgali alt111daki toprakları daraltıp. 
keı1di topraklarıııı geııişlctcrck durmadaıı gelişmiştir: buıı lar. de
mcıkratik bir Çiıı'e c>rııek cıluşıurmakta ve Japoıı saldırgaı1lan11ııı sü
rülüJı atılmasıı1da ve Çiı1 lıalkıı111ı kurıarı lmasıı1da es:ıs gücü meydaı1a 
getiımektediı·ler ve mütteı·ik ülkelerle askeri işbirliği l1al iııdedirler. Çi11 
Kurtarılını� Bölgeleri11iıı silal1lı kuvvetleri. Sekizi11ci Yol Ordusu. 
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Y cııi Dördüııcü Ordu ve öbür silahlı halk kuvvetleri, yalııızca Japo11ya 
ile savaşta bir kahramaıılık örneği vermekle kalmamış, aynı zamaııda 
Japoııya'ya Karşı Milli Birleşik Cephe'ni11 demokratik siyasetleriııiıı 
uygulaı1masında da örnek olmuştur. Çin Komünist Partisi Merkez Ko
mit�sinin 22 Eylül 1937'de yayıııladığı. ''Çin'in bugün ihtiyaç duyduğu 
şey. Dr. Sun Yatsen'in Üç Halk ilkesidir; Partimiz bunlarıı1 tam olarak 
gerçekleştirilmesi için savaşmaya hazırdır'' görüşünü taşıyaı1 bildirisi. 
Çiı1'iı1 Kurtarılmış Bölgelerinde bütünüyle uygulamaya koı1muştur. 

GUOMlNDANG BÖLGELERİ 

Dikta yönetiminde ısrar edeıı Guomindang'ın esas hakim kliği. Ja
ponya'ya karşı pasif direnme siyaseti ve halka karşı yönelen bir iç si
yaset izlemiştir. Bunun sonucu olarak silahlı kuvvetleri, başlangıçtaki 
büyüklüklerinin yansından azına inmiş ve bunların çoğu aslında sa
vaşma güçlerini kaybetmişlerdir. Bu klik ile geniş kitleler arasında 
çok derin bir uçurum ve kitlelerin yoksullaşmasının yarattığı meydana 
gelen ciddi bir buhran, büyük bir hoşnutsuzluk ve yaygın bir baş kal
dıı·ıııa durumu mevcuttur; bu kliğin sadece savaştaki rolü azalmakla 
kalmamış, aynı zamanda bu klik. Çin halkının Japonya'ya karşı bütün 
güçlerinin seferber edilmesinin ve birliğinin önünde bir engel haline 
gelmiştir. 

Guomindang'ın esas hakim kliğinin öı1derliğinde böylesine vahim 
bir durum niçin ortaya çıktı? Çünkü bu klik, Çin'in büyük toprak ağa
lan, büyük bankerleri ve büyük kompradorlarının çıkarlarını temsil et
mektedir. Bu gerici kesimi oluşturaı1 getiren bir avuç insan, Gu
omiııdang hükümeti11in yönetimi altındaki bütün önemli askeri, 
ekoııomik ve kültürel kuruluşları tekeline almıştır. Onlar kendi çı
karlarının korunmasını,  Japonya'ya karşı direnmenin üstüııde tutarlar. 
Oıılar da ''millet her şeydeıı üstüııdür'' derler. ama hareketleri milletin 
büyük çoğunluğunuı1 istekleri11e uymaz. Onlar da ''devlet her şeydeıı 
üstündür'' derler, ama kastettikleri demokratik bir halk devleti değil. 
büyük toprak ağalan, büyük bankerler ve büyük kompradorlann fe
odal-faşist diktatörlüğüdür. Dolayısıyla, halkın ayaklanmasından. de-
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mokratik harekette11, Japo11ya'ya karşı savaşta bütü.n kitlelerin seferber 
edilmesiı1deı1 korkarlar. Japonya'ya karşı pasit· direnme siyasetleri ve 
halka, demokrasiye, Komünist Partisi'ı1e karşı gerici iç siyasetlerinin 
temel nedeni burada yatar. Her şeyde ikiyüzlü bir siyaset izlerler. Ör
neğin, bir yandaı1 Japonya'ya karşı direniyor, öbür yandan pasif savaş 
siyaseti izliyorlar ve ayrıca teslim olma yolundaki Japon al
datmacaları11a sürekli bir hedet· oluşturuyorlar. Çin'in ekonomisini ge
liştiııııekten söz ediyorlar. ama gerçekte kendi bürokrat seııııayelerini, 
yani büyük toprak ağaları, bankerler ve kompradorlarıı1 seııııayesini 
artırıyor, Çin ekoı1omisi11i11 can damarını tekelleri altına alıyor ve köy
lüleri, işçileri, küçük burjuvazi ile tekelci olmayan burjuvaziyi İıl
safsızca eziyorlar. ''Demokrasi"yi uygulamaktan ve ''iktidarı halka geri 
veııııekten" söz ediyorlar, ama demokrasi uğrundaki halk hareketini 
insafsızca basunyor ve en ılımlı demokratik bir refoııııu bile uy
gulamayı reddediyorlar. "Komünist meselesi siyasal bir meseledir ve 
siyasi olarak çözülmelidir'' diyorlar, ama Çin Komünist Partisi'ni as
keri, siyasal ve ekonomik yönlerden insafsızca baskı altında tutuyorlar 
ve Çin Komünist Partisi'ni '' 1 numaralı düşman'', Japon saldırganlarını 
ise ancak "2 numaralı düşman" sayarak, her allahın günü iç savaş ha
zırlıklarıyla ve Komünist Partisini yok etme komplolarıyla uğraşıp du
ruyorlar. Bir ''modem devlet'' kuracaklarını söylüyorlar, ama büyük 
toprak ağaları, bankerler ve kompradorların feodal-faşist dik
tatörlüğüı1ü sürdüııııük için umutsuzca didiniyorlar. Sovyetler Birliği 
ile resmi diplomatik ilişkileri11i sürdüııııelerine rağmen, aslında ona 
düşmandırlar. ABD inzivacıları• ile birlikte faşist Almanya'nın öm
rüı1ü uzatmak için, aslıı1da Çin halkı üzerindeki kendi faşist iktidarları 
da dallil her yerdeki faşistlerin ömrünü uzatmayı amaçlayan ''Av
rupa'daı1 önce Asya'' türküsünü söylüyorlar, ama aynı zamanda anti
ı·aşist kahrama11 kisvesi11e bürünerek, diplomatik manevralara gi
rişiyorlar. Eğer bu çelişen ikiyüzlü siyasetlerinin köküne inecek olur
saı1ız, buı1lann tümünün büyük toprak ağalan, bankerler ve komp
radorlar sosyal kesiminden kayı1aklandığını göreceksiniz. 

• ABD inzivacılan, ABD'nin sözde inzivaya çekilmesi, yeni Avnıpa'nın işlerine ka
nşn1ayıp sadece Anıerika ve Asya kıtasındaki çıkarlannı korumasını savunan em
peryalist bir akımdı. 
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Geı1e de Guoıniı1daııg ay111 türdeıı iıısaııları barındıra11 bir siyasal 
parti değildir. Her 11e kadar büyük toprak ağaları, bankerler ve komp
radorlar tabakas1111 temsil edeıı gerici klik tarat"ıııdaıı kontrol ediliyor 
ve yöııetiliyorsa da. bu klikle l)ütünüyle bir tutulmaınalıdır. Bazı Gu-
1miııdaı1g yöııetici leri . kcı1dilerini hiçe saya11, bir keııara iteı1 ya da • • 
.;aldıra11 l)u kliğe dal1il değillerdir. Kadrolarının ve üyeleri11i11 çoğu. Uç 
Halk İlkesi Geı1çlik Birliği üyelerini11 çoğu. bu kliği11 yöı1etimiı1den 
l1oşııut değildir ve l1atta bazıları oııa karşı bile çıkmaktadır. Ayı11 şey. 
Gu<>miı1daı1g'ıı1 bu klik tarafıııdaıı koııtrol edileıı bütüıı orduları. l1ü
kümet orgaııları. ekoı1omik ve kültürel kuruluşları içiıı de geçerlidir. 
Buı1ları11 l1epsi11i11 ar.ısıı1da oldukça öı1emli sayıda demokrat uıısur var-• • 
dır. Ustelik gerici kliğiı1 keı1disi de birkaç rakip hizbe bölüı1düğünden, 
sımsıkı keı1etlenmiş bir bütü11 değildir. Kuşkusuz, Guomiı1dang'ı ge
ricilerdeıı meydaı1a gelmiş, kaynaşmış bir bütün olarak görmek ha
talıdır. 

BİR ZITLIK 

Çiı1 halkı .  Kurtarılmış Bölgelerle Guomindang bölgeleri arasıı1daki 
keskiı1 zıtlığı artık görıııektedir. 

Gerçekler yeteri11ce açık değil midir? Ortada iki çizgi, halk savaşı 
çizgisi i le l1alk savaşıı1a karşı olan pasif direnme çizgisi var. Bun
lardaı1 biri. dış yardımdaı1 bütüı1üyle yoksun olan Çin'iı1 Kurtarılmış 
Bölgeleri11deki güç koşullarda bile zafere götürürken. diğeri dış yar
dım alaıı Guomiı1daı1g bölgeleriııdeki soıı derece elverişli koşullarda 
bile yenilgiye götürüyor. 

Guomiııdaııg hükümeti başarısızlıklarıııı silah yokluğu11a yük
lemektedir. Fakat ikisiı1deı1 hangisiııin silahları dalıa azdır diye so
rulabilir: Guomiııdang birlikleriı1i11 mi, yoksa Kurtarılmış Böl
gelerdeki birlikleriıı mi"? Çiı1'iı1 bütün kuvvetleri arasıı1da silah 
sıkıı1tısıı1ı eıı ciddi şekilde çeken, eli11de sadece düşmandaıı ele ge
çirdiği silalılar ile eıı elverişsiz koşullarda imal ettiği silahlar olaıı Kur
tarılmış Bölgeler silahlı kuvvetidir. 

Doğrudan doğruya Guomiı1da11g merkezi hükümetiııe bağlı kuv-
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vetleri11, eyalet askerleri11de11 çok dal1a iyi bir şekilde si
lahlandırıldıkları doğru değil midir? Gene de eyalet askerleri savaşma 
igücü bakımındaı1, merkezi kuvvetlerin çoğundan üstündür. 

Guomindaı1g geı1iş i11saı1 gücü kaynaklarına hükmetmektedir, ama 
ge11e de izlediği yaıılış askere alma siyaseti, insan gücü eksiklerinin gi
derilmesi11i çok güçleştiııııektedir. İl işkilerinin düşman tarafından ke
silmiş olması11a ve sürekli savaşıyor olmalarına rağmen, Çin'in Kur
tarılmış Bölgeleri tükeı1mez i11saı1 güçü seferber edebilmektedir, çünkü 
l1alkın il1tiyaçlarıyla bağdaştınlaı1 milis ve savunma müfrezeleri sis
temi l1er yerde uygulanmakta ve insan gücünün kötü bir şekilde kul
laı1ılmasıı1dan ve israf edilmesinden kaçınılmaktadır. 

Guomiı1daı1g'ıı1 bol tahıl  üretilen geniş alanlara sahip olmasına ve 
halkın da ona lıer yıl 70- 100 milyon tan tahıl  veııııesine rağmen, or
dusu her zaman yiyecek sıkıntısı çekmekte ve askerleri çok zayıf düş
mektedir; çünkü tahılın çoğu, aracılar tarafından çalınmaktadır. Düş
manın cephe gerisinde bulunan Çin'in Kurtarılmış Bölgeleri'nin çoğu, 
düşmanın "her şeyi yak, herkesi öldür, her şeyi yağmala" siyasetiyle 
harabeye çevrilmesine ve Kuzey Şeı1si gibi bazı bölgelerin çok çorak 
olmasıı1a rağme11, keı1di çabalarımızla tarımsal üretimi artırarak tahıl 
ıneselesi11i başarıyla çözmüş bulunuyoruz. 

Guomiı1dang bölgeleri son derece ciddi bir ekonomik buhranla 
karşı karşıyadır. Sanayi işletmelerinin çoğu iflas etmiş ve hatta kumaş 
gibi bazı il1tiyaç maddeleriı1iı1 ABD'deı1 ithali gerekmiştir. Fakat 
Çiı1'iı1 Kurtarılmış Bölgeleri kumaş ve diğer ihtiyaçlan111 sanayisi11in 
gelişmesi sayesi11de karşılayabilmektedir. 

Guomiı1daı1g bölgeleriı1de işçi ler, köylüler, tezgahtarlar, devlet me
murları, aydııılar ve kültür işçileri soı1 derece büyük bir yoksulluk içi11-
de yaşam�ıktadırlar. Kurtarılmış Bölgelerde ise bütü11 halk giyecek ve 
iş sal1ibidir. 

Milli bulıraııı vurguı1culuk aınacıyla sömüren memurlarıı1. ay111 za
maı1da ar ve hayadaı1 yoksuı1 tüccarlar ve zimmeti11e para geçirıneye 
alışkıı1 kişiler lıaliııe gelmiş olmaları, Guomiı1daı1g bölgelerini11 bir 
özelliğidir. Sade bir şekilde yaşama ve çok çalışmada örııek ola11 kad
rolarııı devamlı işleriııiıı yaııı sıra üretime de katılmalaı·ı, dürüstlüğüı1 
takdir edilerek zimmete para geçiııııeni11 kesiı1likle yasaklaı1ması da, 
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Çin'in Kurtarılmış Bölgeleriııin bir özelliğidir. 
Guomiı1daı1g bölgeleriııde halkın hiçbir özgürlüğü yoktur. Çiı1'iı1 

Kurtarılmış Bölgeleriııde ise halk lam bir özgürlüğe sahiptir. 
Guom indaııg yöııeticilerinin karşı karşıya kaldıkları bu bo

zukluklardaı1 kim sorumludur? Başkaları mı yoksa kendileri mi? 
S uçlu ola11, yeteriııce yardım vermedikleri için yabaııcı ülkeler mi, 
yoksa Guomindaııg lıükümetinin diktatörce yönetimi. kokuşmuşluğu 
ve yetersizliği mi? Cevap açık değil midir? 

''DİRENME SAVAŞI'NI BALTALAYAN ve DEVLETİ 
TEHLİKEYE DÜŞÜREN'' KİMDİR? 

S u  götüı ıııez delilleriıı ışığında, Çin halkının Dircııme Savaşı'nı 
baltalayan ve ülkemizi tehlikeye düşüren, Guomindang hükümetiııin 
kendisi değil midir? Tam 011 yıldır bu hükümet kendiııi bütünüyle iç 
savaşa adamıştır, milli savuıımayı bütünüyle ihmal ederkeı1 kılıcının 
keskin yanını halka çeviı ıııiş ve direıımeme siyasetiyle dört ku
zeydoğu eyaletiııi düşmana bırakmıştır. Japon saldırganları Çin Sed
dinin güneyiııe ilerledikleri zaman, kısa süreli �ir direnme gösteı ıııiş, 
fakat ardından Lukuçiao'dan K veyçov Eyaletiııe kadar geri çe
kilmiştir. Buııa rağmeıı Guomindaııg ''Komüııisl Partisi Direnme Sa
vaşı'nı baltalıyor ve devleti tehlikeye düşürüyor'' iddiasıııı ileri sür
mektedir ( 1943 Eylül 'üııde toplaı1aı1 Guomindang Merkez Yürütme 
Komitesiı1i11 On Biriııci Geııel Toplantısı Kararlarıııa bakıı1). Gös
terdiği tek delil ise, Komüııist Partisi'ııin Japoııya'ya karşı kahramaııca 
direııeıı Kurtarılmış Bölgeleri kurmak için halkıı1 bütüıı kesimleriyle 
birleşmiş olmasıdır. Gu<>mi11daı1g'ın mantığı Çin halkıııııı mantığındaıı 
öylesiııe farklıdır ki. pek çok meselede halkla ortak bir dil bu
lamayışıııa şaşmamak gerekir. 

İ şte iki soru. 
Biriııcisi. Guomiı1da11g hükümeti11iı1. Heylungkiang Eyaleti'ndeı1 

Lukuçiao'ya ve Lukuçiao'daı1 Kveyçov'a kadar uzanan böylesine geııiş 
ve yoğuıı ııüfuslu bir araziyi terk etmesiııin esas sebebi ııedir? Bu. 
onuıı öııcc Japonya'ya karşı direıımeme ve sonra pasif direnme si
yasetiı1deı1 ve yurtiçinde halka karşı çıkma siyasetindeı1 başka bir şey 
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olabilir mi? 
İkincisi. Çiıı'in Kurtarılmış Bölgelerinin, Japonlar ve kukla kuv

vetleriııiıı iıısafsız ve uzun süreli saldınlannı ezmesini, böylesine geniş 
topraklan geri almasını ve böylesine büyük bir nüfusu milli düşnıanın 
peııçcsiııdeıı kurtarabilmesinin esas sebebi nedir? Bu, bizim doğru çiz
gimiz. Iıalk savaşı çizgimizden başka bir şey olabilir mi? 

''HÜKÜMET EMİRLERİNE ve ASKERİ EMİRLERE 
1TAATS1ZLlK'' 

Guomindaııg hükümeti, Çin Komünist Partisi'ni devamlı olarak 
''hükümet emirlerine ve askeri emirlere itaatsizlikle'' de suçlamaktadır. 
Buııa cevap olarak söylememiz gereken tek şey, Çin halkının büyük 
güçlük ve zorluklarla geri aldığı Kurtarılmış Bölgelerin Japon sal
dırgaıılarına geri verilmesi anlamına gelecek ''hükümet emirlerine ve 
askeri emirlere" Çin lıalkınııı sağduyusunu paylaşan Çin Komünistleri 
iyi ki itaat etmediler, olacaktır. Bazı örnekler verelim: 1939'da ''Kökü 
Dışarda Partileriıı Faaliyetlerini Kısıtlama Önlemleri'', 194 l 'de ''Yeni 
Dördüncü Ordu'nun dağıtılması'' ve Yeni Dördüncü Ordu'nun ''Sarı 
Iı ıııağııı eski yatağınııı kuzeyiııe çekilmesi" için emirler, l 943'de "Çin 
Komünist Partisi'nin feshedilmesi'' emri, l 944'te ''On tümen dışındaki 
birliklerin belirli bir süre içiııde dağıtılması'' emrinin bize verilmesi ve 
Guomiııdang hükümctiııiıı bizimle yaptığı son konuşmalarda "bir 
taviz" olarak nitelediği ve bir koalisyon hükümeti kurulmaksızın, dik
tatörlük hükümetindeki birkaç koltuğa karşılık, bizim silahlı kuv
vetlerimizi ve yerel lıükümetlerimizi teslim etmemizi gerektiren öneri. 
Çok şükür böyle bir şeye boyuıı eğmedik ve böylece Çin halkı için bu 
kirleıımemiş toprak parçasıııı ve kahraman Japoııya'ya karşı orduyu 
mulıafaza ettik. Çiıı halkıııııı böylesine bir ''itaatsizlik''ten dolayı keıı
disiııi kutlaması gerekmez mi? Guomindaııg hükümeti. Hey
luııgkiaııg'daıı Kveyçov'a kadar yoğun ııüfuslu alaııı kendi faşist hü
kümet kararnameleri ve bozguııcu askeri emirleri vasıtasıyla Japon 
istilacılarıııa suııduktaıı sonra. artık yaptıklannııı yettiğiııi düşünmüyor 
mu? Japon saldırgaıılan ve gericiler, bu ''hükümet emirlerini ve askeri 
em irleri'' sevinçle karşılayabilirler, fakat dürüst bir Çinli yurtsever 
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lluııl:u·ı seviııçle karşılayabilir mi'? Biçimsel değil. gerçek bir ko
alisy<>ıı lıükümeti <>lmadaıı. t·aşist diktatörlük değil .  biı· demokrat ik hü
kümet <>lmadaıı, Çiııli Koınüııistleriıı halkııı özgürlüğüııe kavuştuğu 
Kurtarılmış Bölgeleı·i ve Direııme Savaşı'ııda çok öııemli hizınetler 
yapmış lıalk <>rdularıııı. bozguııcu. ı·aşist ve diktat<>r şiındiki Gu
omiııd�ıııg lıüküınetiııe teslim etınesiııe Çiıı lıalkııı ııı g<>z yumacağı dü
şüııülel,ilir ın i'! Kurt�ırı lmış Bölgeler ve lıalk ordusu olmad:ııı Çiıı lıal
kıııııı Jap<>ııya'ya karşı mücadele davası bugüııkü duruma gelel,il iı· 
miydi'! Ve buıılar olınazsa. Çiıı milletiııiıı geleceğiııiıı ııe c>lacağıııı 
talımiıı edebiliyc>r ınusuııu1.'! 

iÇ SAV AŞ TEHLİKESİ 

Guomiııdaııg içiııdeki esas lıfikim klik, bugüııe kadaı·. gerici dik
tat<>rlük ve iç savaş siyasetiııde ısrar etmiştir. B u  kliğiıı. biliııen bir 
müttel"ik ülkeııiıı kuvvetleri Çiıı tc>praklanııııı öııeın li bir kısmıııı Japoıı 
saldırgaıılarıııdaıı temizledikteıı soııra iç savaşı yenideıı başl_atmak içiıı 
uzuıı bir süredir lıazırlıklar yaptığıııa ve bu lıazırlıkları şimdi lıız
laııdırdığıııa dair pek ç<>k lıclirti vardır. Bu klik. ayııı 1.amaııda bazı 
ınütte l"ik ülkeleriıı geııeralleriııiıı lııgiliz geııerali Skobi'ııiıı (Scobie)S 
Yuııaııistaıı'da yapmakta c>lduğu işi Çiıı'de de yapacaklarıııı um
maktadır. Skc>bi ve gerici Yuııaıı lıükümeti taraı·ı ııdaıı girişileıı kat
li:ım ı alkışlaınaktadır. Çiıı'i l 927- l 937'de c>lduğu gibi . ()İr  kere dalıa 
iç savaş girdal,ıııa atmayı plaıılamakt:ıdır. '' Milli mecl isiıı ıoplaııınası'' • 
ve "siyasal çt>züın'' ın:ıskesi ardıııda gizlice iç s:ıvaşa lıa-
zırlaııınaktadıı·. Eğeı· yurttaşl:ıı·ıın ıi'. buııuıı ı·ark ıııa vaı·ın:ız. oııuıı ter
tipleı·iııi :ıçığa çık:ı ı·ınaz ve l,u lıai'.ıı·Jıklaı·a J)iı· sc>ıı vcrıııezlcı·sc. llir 
sal,alı aıısızııı iç s:ıvaşııı l<ıp seslcriııi cluy:ıcakl:ırdır. 

5. Sctılıic Yı111;111 i't;11ı'<l;ıki lııgi l i l. eıııııcıy;ı l ist s;ı ltl ın  kuvvetleriııi ıı ktıııııı taıı ı ) tl ı .  i <).j.j 
Ekiııı'iııtle yeııik <lüşeıı Al ııı;ııı işg;ılcileri Avrufı;ı kıt;ısı ııtl;ı geri ı,:ek i l i rkeıı .  l.tıııtl
r;ı'tl;ı sürgüıı<le lıu luııaıı gerici Yuıı;ııı lıüküıııctiııi <le lıer;ılıcriııue gct i rcıı Sc<>lıic'ıı iıı 
lıirliklcri ülkeye gir<l i ler. Sc<ılıic. Al111;111 ist icl :ıcı l;ır ııı;ı k;ırşı uzuıı ,.e k;ılır;ıııı:ıııc;ı 
lıi r ıııüc;ıucle vcıııı i �  tıl;ın Yu11;111ist;111 l l ;ılk Kuı1uluş ()rtlusu ıı;ı saltlı ı111;1u;ı ve 
Yuııaıı yuı1severleriııi k;ıtletıııcuc lıu lıiiküıııete y;ırtl ııııcı t>l<lu ve Yu11;111ist;111'1 kaıı;ı 
lıoğ<lu. 

282 



• • • • 
GORUŞMELER 

Öbür· deınokratik part ileriıı oııayıııı aldıktaıı soııra, Çiıı Komüııist 
Paı·tisi. 1 944 Eylül'üııde S iyasi Halk Koııseyiııde Guomiııdaııg'ın tek 
paı1 i diktatörlüğüııe derlıal sc>ıı verilınesi ve Japoıı saldırgaıılarıııııı ye
ııilmesi. yeııi l1ir Çiıı'iıı iıışa edilmesi ve iç savaşııı öııleıımesi aınacıyla 
bir koalisyoıı lıükümcti kurulınası talebini ortaya sürdü. Bu. kuşkusuz 
taın zamaıııııda yapılmış bir talepti ve birkaç aylık bir süre içiııde 
geııiş kitleleriıı hareketli desteğiııi kazaııdı. 

Tek parti diktattirlüğüııüıı kaldırı lması, bir koalisyoıı hükümetinin 
kurulması ve gerekli demc>krJtik ret·oıııılanıı yapılması meselesi üze
riııe Guomiııdaııg lıükümetiyle pek çok defa görüşmeler yapmıştık, 
fakat o. bütüıı öııerilerimizi reddetmişti. Guomindaııg,  sadece tek parti 
diktatörlüğüııüıı kaldırı larak bir koalisyoıı hükümetiııiıı kurulmasıııı 
değil. gizli polisiıı kaldırılması. halkııı özgürlüklerini kısıtlayan gerici 
kaııun ve karanıameleriıı iptali. siyasal mahkumların serbest bı
rakılması. siyasal partilcriıı mcşruluğuııuıı tanıııması. Kurtarılmış Böl
geleriıı taıııııması ve bunları kuşaıaıı ve hücum eden ordularııı geri çe
kilmesi gibi acileıı ilıtiyaç duyulan demokratik retorrnlarııı bir tckiııi 
bile uygulamaya göııüllü değildir. Buııuıı sonucu olarak Çiıı'deki si
yasal ilişkiler çok gcrgiııleşmiştir. 

lKl MUHTEMEL GELlŞME 

Bir l1ütüıı olarak duruınuıı ve var oları iç ve dış koşullarııı yukarıda 
talıliliııiıı ışığıııda l1uı·ad:ı buluııaıı lıcrkcsteıı. uyaııık olmalanııı ve da
vamızııı pürüzsüz ve kc>layca ilerlemesiııi beklememeleriııi is
tcyeceğiın. Hayır. davaınız pürüzsüz ve kcılayca ileı·lcıneyecekt ir. As
lıııda biri ;yi. titeki kötü iki mulıtemel gelişme. iki yol vardır. Bir 
ınulıtcmcl gelişme ya da ycıl. ı·aşist diktattirlüğüıı devam etmesi ve de
mc>kr:ıtik reı·c>rınlara iziıı verilınemesi: Japoıı saldırgaııl:ırıııa değil. 
halk:ı k:ırşı çıkmaya :ığırlık vcrilınesi ve lı:ıtt:ı J:ıpoıı s:ıldırg:ıııl:ırı ye
ııildikteıı soııı·a Çiıı'i bağımsızlık. (izgürlük. deınokrasi. birlik. reı·:ııı ve 
güçteıı yoksuıı <>lduğu eski k<itü durumuııa sürükleyecek olaıı bir iç sa-
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vaşııı patlak veııııesidir. Bu muhtemel gelişme ya da yol lıala ge
çerlidir ve ortadan kalkmadığı gibi, elverişli bir uluslarara51 durum. 

halkımızın artan siyasal bilinci ve örgütlü gücü sayesinde ken
diliğinden yok olmuş da değildir. Çin'de bu muhtemel gelişme ya da 
yolun gerçekleşeceğini umanlar, yurtiçinde Guomindang içindeki ge
ricilik ve yurtdışında emperyalist zihniyetli gericilerdir. Bu, meseleııin 
hesaba katılması gereken bir yanıdır. 

Ama bir yan daha vardır ve yine bir bütün olarak durumuıı ve iç ve 
dış koşullanıı yukarıdaki tahlilinin ışığında, ikinci mulıtemel gelişme 
ya da yol uğrunda mücadelede güven ve cesaret kazanabiliriz. Bu. 
bütün güçlükleriıı alt edilmesi. bütün halkın birleştirilmesi. Gu
omindang'ın faşist diktatörlüğünün kaldırılma5ı, demokratik re
foı ııılann uygulanması, Japonya'ya karşı güçlerin sağlamlaştırılıp ge
liştirilmesi, Japon saldırganlarının bütünüyle yenilmesi ve bağımsız. 
özgür, demokratik, birleşik, müreffeh ve güçlü yeni bir Çin'in inşa 
edilmesidir. Çin'de bu ikinci muhtemel gelişme ya da yoluıı ger
çekleşeceğini umanlar, yurt içinde halk kitleleri. Komünist Partisi ve 
diğer demokratik partiler ve yurtdışında bizi kendilerine eşit gören 
bütün milletler. ilericiler ve kitlelerdir. 

Biz Komünistler. bizim ve bütün Çin halkınııı önüııde hala 
büyük güçlükler ve birçok engel bulunduğunu ve öııümüzde uzuıı ve 
dolambaçlı bir yol uzandığını çok iyi biliyoruz. Ama. bütüıı Çiıı hal
kıyla birlikte bütün güçlük ve engellerin üstesinden geleceğimizi ve 
tarihiıı Çin'e yüklediği görevi yerine getireceğimizi de biliyoruz. 
Bizim içiıı ve bütüıı halk için büyük görev. ilk muhtemel gelişme ya 
da yoluıı önüne geçmek ve ikiııcisi uğruna vargücümüzle çalışmaktır. 
Esasen iç ve dış durum . bütün Çin halkı ile birlikle biz Ko
münisllerdeıı yanadır. Buııa zateıı yeteriııce açıklık getiııııiştik. Uma
rız ki. Guomiııdaııg yetkilileri. savaşın kazaııılabilmesi, Çin halkıııııı 
çektiği acıların lıafıflelilebilmesi ve yeııi bir Çin'in kısa bir zamanda 
yaratılabilmesi uğruııa şimdiki hatalı siyasetleriııi. düııyadaki geııel 
eğilimi ve Çiıı lıalkıııııı duygulanııı dikkate alarak değişliı ıııeye ce
saret ederler. Yol ne kadar dolambaçlı <>lursa olsuıı. Çiıı halkı. ba
ğımsızlık ve kurtuluşuııu elde etme göreviııi kesiıılikle yeriııe ge
tirecektir ve bunu yapmaııııı zamanı Ja gelmiştir. Geçen yüzyılda 

28ll. 



sayısız şehidin uğrunda can verdiği yüce emelleri gerçekleştiııııe gö
revi, bizim kuşağa düşmektedir ve bizi durduııııak için girişilecek her 
girişim kesinlikle başarısızlığa uğrayacaktır. 

iV. ÇlN KOMÜNiST PARTlSl'NlN SİY ASETl 

Çin'in Direnme Savaşı'ndaki iki çizgiyi tahlil ettim. Böyle bir tah
lil, kesinlikle zorunludur. Çünkü bu ana kadar, hala pek çok Çinli, bu 
savaşta gerçekten neler olup bittiğini bilmiyor. Guomindang hü
kümetinin abluka siyaseti, Guomindang bölgelerindeki ve yabancı ül
kelerdeki pek çok insanı karanlıkta bırakmaktadır. 1944'te bir grup 
Çinli ve yabancı muhabirin bir inceleme gezisi amacıyla buraya ge
lişlerine kadar, Guomindang bölgelerindeki ve yabancı ülkelerdeki 
halk, Çin'in Kurtarılmış Bölgeleri hakkında hemen hiçbir şey bil
miyordu. Bu grup geri döner dönmez, Kurtarılmış Bölgelerdeki gerçek 
durumun dışarıda öğrenilmesinden son derece korkan Guomindang 
hükümeti, kapıyı sürgülemiş ve başka muhabirlerin buraya gelmesine 
izin veııııeyi reddetmiştir. Aynı şekilde Guomindang bölgeleri hak
kındaki gerçekleri de örtbas etmektedir. Bu yüzden ''iki bölgenin'' ger
çek görünümlerini halka elden geldiğince iletmek gibi bir görevimiz 
olduğunu sanıyorum. Ancak halk Çin'deki bütün durumu açıkça gör
düğü zaman, Çin'deki iki büyük siyasal parti, Komünist Partisi ile Gu
omindang arasında siyaset farkı olduğunu ve iki çizgi arasında neden 
böyle bir mücadelenin bulunduğunu anlayacaktır. Ancak o zaman 
halk, iki parti arasındaki ayrılığın, bazılarının iddia ettiği gibi, gereksiz 
ya da önemsiz ya da titizlikten ileri gelen bir ayrılık olmayıp, yüz mil
yonlarca kişinin hayatını yakından ilgilendiren bir ilke meselesi ol
duğunu görecektir. 

Çin'in bugünkü vahim durumunda ülkedeki halk, demokratlar ve 
demokratik partiler ve Çin'deki duruma ilgi duyan başka ülkeler halk
ları, ayrılığın yeriııi birliğin alacağını, demokratik refoı ıııların ya
pılacağını umuyor ve bugünkü birçok hayati sorunu çözmede Çin Ko
müı1ist Partisi'nin siyasetinin ne olduğunu bilmek istiyor. Kuşkusuz. 
Parti üyelerimiz, bu konularla daha derinden ilgilenmektedirler. 
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Savaş sırasıı1da Japoı1ya'ya Karşı Milli Birleşik Cepl1e si
yasetlerimiz. her zaman açık ve kesin olmuş ve sekiz yıllık savaş içiı1-
de sı11anmıştır. Koı1gremiz, bunlardaı1 gelecekteki mücadelelerimize 
yol gösterecek sonuçlar çıkarmalıdır. 

Burada. Çiı1'iı1 Soruı1ları111 çözmek için başlıca siyasctlerimizc 
ilişkiı1 olarak Partimiz tarafındaı1 varılaı1 bazı kcsi11 sonuçları açık
layacağım. 

GENEL PROGRAMIMIZ 

Çiı1 l1alkı. Çin Komüı1ist Part isi ve Japoı1ya'ya karşı olan bütün de
mokratik partiler, Çi11 l1alk111111 Japonya'ya karşı bütüı1 güçleri11i se
ferber etmek, birleştiı ıııck ve Japon saldırganları111 bütüı1üylc silip sü
püııııek ve bağımsız, özgür, demokratik, birleşik, müreffeh ve güçlü 
ve yeni Çin inşa etmek için üzerinde anlaşmaya varılmış ortak bir 
programa acil olarak ihtiyaç duymaktadırlar. 

Böyle bir ortak program, genel ve özel olmak üzere iki bölüme ay
rılabilir. Önce genci, sonra da özel programı ele alalım. 

Japon saldırganlarını11 bütüı1üyle yok edilmesi ve ycı1i bir Çiı1'iıı 
kurulması gerektiği aı1a düşüncesi temelinde, biz Komüı1istler ve l1al
kıı1 ezici çoğunluğu, Çin'in gelişmesi11i11 bugünkü aşamasıı1da aşa
ğıdaki görüşler üzeriı1de aı1laşmaya vardık. İlk olarak. Çiıı'dc büyük 
toprak ağaları11111 ve büyük burjuvazini11 diktatörlüğü altıııda feodal. 
faşist, l1alk düşma111 bir devlet sistemi olamaz. çünkü Guomiı1daı1g'ıı1 
esas l1akim kliği11i11 1 8  yıllık yönetimi bu sistcmi11 artık iflas ettiği11i 
kaı11t lamıştır. lki11ci olarak. Çi11'de eski tip bir demokratik diktatörlük 
(saf bir milli burjuva devleti) asla kurulamaz ve bu yüzdeı1 de buı1a te
şebbüs edilmemelidir: çüı1kü bir yarıdan. Çin milli burjuvazisi ckcl-
11omik ve siyasal yöı1deıı z<ıyıflığ1111 ortaya koymuştur ve öbür yaı1daı1. 
uzuı1 biı· zamaı1daı1 beri yc11i bir etken, ya11i köylü kitlelcri11iı1. şcl1ir 
küçük burjuvazisiı1iı1. aydıı1ların ve demokratik güçlerin öı1derliği11i 
üstleı1miş ve siyaset alaı1111da· büyük gücüı1ü ortaya koymuş ve önderi 
Çi11 Komünist Partisi olan uya11mış Çi11 proletaryası ortaya çıkmıstır. • • 
Uçüı1cü olarak, Çiıı l1alkı11111 öı1ünde, yabaı1cı ve feodal baskılara karşı 
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ıni�cadele etmek görevi varken ve sosyalist devlet için gerekli sosyal 
ve �ko11omik koşullar henüz mevcut değilken, bugünkü aşamada onun 
:>Gsyalist devlet sistemini kurması da aynı şekilde imka11sızdır. 

O zaman biz ne öneriyoruz? Biz, Japon saldırganları tam bir ye
nilgiye uğratıldıktaı1 sonra, Yeni Demokrasi adını verdiğimiz bir dev
let sistemi11i11, yani işçi sıı1ıfı ö11derliğinde halkıı1 ezici çoğunluğuı1a 
dayaı1an bir birleşik cepl1e demokratik ittifakını11 kurulmasını öne-

• 
rıyoruz. 

Aı1cak bu tür bir devlet sistemi, gerçekten Çi11 halkının ezici ço
ğunluğunun talepleri11i karşılar, çünkü ilk olarak. milyonlarca sanayi 
işçisinin ve on milyonlarca zanaatkarın ve tarım işçisinin, ikinci ola
rak, Çin halkıı1ın yüzde 80'ini, yani 450 milyonluk nüfusun 360 mil
yonunu meydana getireı1 köylülüğün ve üçüncü olarak milli bur
juvaziıtin, aydın eşrafın ve yurtseverlerin yanı sıra çok sayıdaki şehir 
küçük burjuvazisinin onayını alabilir ve gerçekten de almaktadır. 

Kuşkusuz, bu sınıflar arasında çelişmeler, özellikle de emek ile ser
maye arasındaki çelişme hfila vardır ve bunun sonucu olarak her sı
nıfııt kendi özel talepleri vardır. Bu çelişmelerin ve farklı taleplerin 
varlığını inkar etmek, ikiyüzlülüktür ve yanlıştır. Fakat bütün bir Yeni 
Demokrasi aşaması boyunca bu çelişmeler, bu farklı talepler daha bü
yümeyecek ve hepsinin ortaklaşa sahip olduğu taleplerin önüne geç
meyecektir. Böyle bir şeye iziıt verilemez. Bu talepleriıt birbirine 
uyumu sağlanabilir. Bu uyumun sağlanması ile bu sınıflar yeni de
mokratik devletiıt siyasal. ekonomik ve kültürel görevlerini birlikte 
gerçekleştirebilirler. 

Savunduğumuz Yeni Demokrasi siyaseti, dış baskıı1ın ve iç feodal 
ve faşist baskını11 yıkılma<;ındaıt ve ardından eski tip demokrasinin 
değil, bütüıt demokratik sıı1ıfları11 birleşik cephesi olaı1 bir siyasal sis
temin kurulmasıı1daı1 ibarettir. Bu görüşlerimiz. Dr. Suı1 Yatsen'i11 
devriı nci görüşleri ile tam bir uyum halindedir. Guomiı1dang'ın Birinci 
Milli Koı1gresi11in Bildirisinde Dr. Suı1 şöyle diyordu: 

�-Aoden1 devletlerdeki sözde demokratik sistem, genellikle bur
juvazi11i11 tekeliı1dcdir ve sadece halkı baskı altı11da tutma11111 bir • 
ıracı hali11c gelmiştir. Öte yandaı1, Guomindang'ın Demokrasi 11-
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kesi, sadece birkaç kişinin değil, bütün halkın malı olan bir de
mokratik sistemdir. 

Bu, Dr. Sun'un büyük bir siyasal öğüdüdür. Çin halkı, Çin Ko

münist Partisi ve bütün demokratlar buna saygı gösteııııeli, bunu sıkı 

sıkıya uygulamalı ve bunu çiğnemeye ya da karşı gelmeye kalkışaıı 
bütün kişi ve gruplara karşı kararlı bir mücadele veııııeli ve böylece 
Yeni Demokrasinin bu bütüııüyle doğru siyasal ilkesini savunmalı ve 
geliştiı ıııelidir. 

Yeni demokratik devletin örgütlenme ilkesi, çeşitli düzeylerdeki 
halk kongrelerinin ana siyasetleri saptandığı ve o düzeydeki hü
kümetleri seçtiği demokratik merkeziyetçilik olmalıdır. Bu ilke, hem 
demokratiktir, hem de merkeziyetçidir, yani demokrasi temelinde mer
keziyetçi ve merkezi önderlik altında demokratiktir. Bu. bütün yet
kilerin çeşitli düzeylerdeki halk kongrelerinde toplanması sayesinde 
demokrasiye tam anlamını verebilen ve aynı zamanda o düzeydeki 
halk kongrelerince kendilerine verilmiş bütün işlerin merkezi yö
netimini sağlayan ve halkın demokratik hayatı için her şeyi koruyan 
her düzeydeki hükümetler aracılığıyla merkezileşmiş yönetimi gü
vence altına alabilen tek düzendir. 

Ordu ve tüm silahlı kuvvetler, yeni demokratik devlet aygıtının 
önemli bir kısmını oluştururlar ve bunlar olmadan devlet sa

vunulamaz. Bütün başka iktidar organları gibi, yeni demokratik dev
letin silahlı ku\•vetleri de lıalka aittir ve halkı korur; azınlığa ait olan 
ve halkı ezen eski tip ordu, polis vb. ile hiçbir ortak yanı yoktur. 

Savunduğumuz Yeni Demokrasi ekonomisi de. aynı şekilde, Dr. 
Sun'un ilkeleri ile uyum haliııdedir. Toprak meselesinde Dr. Suıı, "top
rak işleyenindir'' görüşünü savunmuştur. Sanayi ve ticaret meselesinde 
Dr. Sun, yukarıda sözü edilen bildiride şöyle demektedir: 
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Çinlilere ya da yabaııcılara ait olaıı bankalar, demiryolları ve ha

vayolları gibi işletmelerdeıı tekelci nitelikte ya da özel işletme için 
çok büyük olanlar. özel seı ıııayenin halkın geçimi üzerinde ta
hakküm kuııııaması için devlet tarafındaıı işletilecek ve yö

netilecektir: seııııayenin düzenlenmesine ilişkin temel ilke budur." 



Bugünkü aşamada Dr. Sun'uıı ekonomik meselelere ilişkin görüşlerine 
bütünüyle katılıyoruz. 

Bazı kişiler, Çiıı Komünistlerinin. bireysel inısiyatifin gelişmesine, 
özel seı ıııayenin büyümesiııe. özel mülkiyetin korunmasına karşı ot
duğundan kuşku duymaktadırlar, fakat buıılar yanılıyorlar. Çin hal
kının bireysel inisiyatifinin gelişmesine gaddarca köstek olan, özel ser
mayeniıı büyümesini engelleyen ve hal�ın mallarıııı tahrip eden. 
yabaııcı baskısı ve feodal baskıdır. Bu engelleri ortadan kaldıııııak ve 
bu tahribatı durdurmak, halkııı toplum çerçevesinde kişiliğini ser
bestçe geliştirebilmesiııi ve bu türden özel kapitalist ekonominin ka
zanç elde edecek. t"akai "halkın geçimi üzerinde tahakküm kur
mayacak'' şekilde serbestçe gelişebilmesiııi sağlamak ve özel 
mülkiyetin bütün uygun biçimlerini korumak: İşte bunlar, sa
vunduğumuz Yeni Demokrasiniıı görevidir. 

Bugünkü aşamada, Çin'in milli ekonomisi, Dr. Sun'un ikelerine ve 
Çin devriminin tecrübesine uygun olarak. devlet sektörü, özel sektör 
ve kooperatif sektöründen oluşmalıdır. Fakat buradaki devlet, elbet 
''birkaç kişinin malı olan'' bir devlet değjl, prç>letarya önderliğindeki 
''bütün halkın malı olan'' bir yeni demokratik devlet olmalıdır. 

Yeni Demokrasi kültürü de aynı şekilde, asla ''birkaç kişinin malı 
olaıı" bir kültür olmamalı. ''bütün halkın malı olaıı'', yani milli bilimsel 
bir kültür, bir kitle kültürü olmalıdır. 

Biz Komünistlerin, bugünkü aşama için, bütün burjuva demokratik 
devrim aşaması için savunduğumuz genel ya da temel programı budur. 
Bu bizim asgari programımızdır: bizim gelecekteki ya da azami prog
ramımız sosyalizm ve komüııizmdir. Bu asgari programın ger
çekleştirilmesi, Çin devletini ve Çiıı toplumunu bir adım daha ileri. sö
mürge. yan-sömürge ve yan-feodal toplumdan yeni demokratik 
devlete ve topluma götürecektir. 

Programımızın gerektirdiği proletaryanın siyasal önderliği. pro
letaryaııın öııderliğindeki devlet ve ekoııomide kooperatif sektörü. sos
yalist unsurlardır. Gene de, bu programın gerçekleştirilmesi Çin'i sos-
yalist bir topluma dönü�türmeyecektir. · 

Biz Komünisler, siyasal görüşlerimizi gizlemeyiz. Şurası. hiçbir 
kuşkuya yer bırakmayacak kadar açık ve kesindir ki, gelecek için 
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programımız ya da azami programımız Çiıı'i sosyalizme ve ko
münizme götünnektir. Hem Partimiziı1 adı, hem de Marksist dünya 
görüşümüz, geleceğin bu yüce ülküsünü, bu eşsiz parlaklıktaki ve son
suz güzellikteki geleceği açıkça göstermektedir. Partiye katılırken her 
Komünistin yüreğinde açıkça belirleıımiş iki hedef vardır: Bugüı1 yeııi 
demokratik devri in ve gelecekte sosyalizm ve komünizm . Her Ko
müııist, kesinlikle mücadele etmemiz gerekeı1 komünizm düş
manların111 düşmanca hareketleriııe. kaba ve calıilce iftiralanııa, küfür 
ve alaylarıııa rağmen, bu iki hedef için savaşacaktır. lyi 11iyetli kuş
kulara gelince. onlara meseleleri iyi niyetle ve sabırla açıklamalı ve 
oıılara saldıııııamalıyız. Bütün buıılar çok açık, kesiı1 ve kuşku gö-
türmez şeylerdir. . 

Fakat Çin'de bütün Komüııistler ve komüııizm sempatizaıılan, bu
günkü aşarnan111 hedefini gerçekleştirmek için mücadele etmelidirler; 
Çin halkını sefil sömürge, yan-sömürge ve yarı-feodal durumdan kur
tannak ve , esas görevi köylülüğün kurtuluşu olan proletarya ön
derliğindeki yeni demokratik Çin'i, Dr. S un Yatsen'in devrimci Üç 
Halk llkesiııin Çin'iııi bağımsız. özgür, demokratik, birleşik, müreffeh 
ve güçlü Çin'i kurmak içiıı yabaııcı ve ı·eocıaı baskıya karşı mücadele 
etmelidirler. Aslıııda yapmakta olduğumuz budur. Son 24 yıldır biz 
Komünistler. Çin halk kitleleri ile birlikte bu hedef için kahramanca 
savaşmaktayız. 

• 

Eğer herhangi bir Komünist ya da komünizm sempatizanı, sos
yalizm ve komünizmin lafı111 eder. ama bu hedef uğrunda mücadele et
mezse, eğer burjuva demokratik devrimi küçümser, gevşer ya da bi
razcık da olsa yavaşlar ve çok küçük de olsa sadakatsizlik ve 
soğuklıık gösterir ya da bu uğurda kaı11111 akıtmaya ya da canını ver
meye isteksiz olursa . o zama11 bilerek ya da bilmeyerek sosyalizme ve 
komüııizme şu ya da bu ölçüde ilıanet etmektedir ve kesindir ki. si
yasal biliııce salıip sağlam bir Komünizm savaşçısı değildir. Sos
yalizme ancak bir demokrasi aşamasında11 geçil<;rek ulaşılacağı, Mark
sizmin bir kaııuııudur. Ve Çiıı'de demokrasi uğruna mücadele uzun 
süreli bir mücadeledir. Birleşik yeni demokratik devlet olmadaıı. yeııi 
demokratik ckonomi11i11 devlet sektörü, özel kapitalist sek�örü ve ko
operatif sektörü gelişmedeıı milli. bilimsel bir kültür. bir kitle kültürü. 
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yani yeııi demokratik bir kültür gelişmeden ve yüz milyoıılarca insanın 
kişiliği kurtarılıp geliştirilmedeıı, kısaca'iı, Komünist Partisi'niıı ön
derliğinde yeııi tiple kapsamlı bir burjuva demokratik devrim ol
madan, sömürge. yan-sömürge ve yan-feodal düzenin yıkıntıları üze
rinde bir sosyalist toplunı inşa etmeye çalışmak bir ham hayal olur. 

Bazı kişiler, Komünistlerin kapitalizmden korkmak şöyle dursun, 
belirli koşullarda oııuıı gelişmesini niçin savunduklarını an
layamıyorlar. Cevabıroız basittir: Belirli bir düzeydeki kapitalist ge
lişmeııiıı yabaııcı emperyalizm ve yerli feodalizm baskısının yerini al
ması, sadece bir ilerleme değil,  kaçınılmaz bir süreçtir. Bu, burjuvazi 
içiıı olduğu kadar prolelarya için de yararlıdır, hatta belki de pro
letarya içiıı daha da yararlıdır. Bugün Çin'de gereksiz olan yerli ka
pitalizm değil. yabancı emperyalizm ve yerli feodalizmdir; aslında biz
deki kapitalizm pek küçüktür. Tuhaftır ki, Çin burjuvazisinin bazı 
sözcüleri kapitalizmin gelişmesini açıkça savunmaktan çekinmekte ve 
ona ancak dolaylı bir şekilde değinmektedirler. Çin'de gerekli bir dü
zeyde kapitalist gelişmeye izin verilmesini kesinlikle reddeden ve sos
yalizme bir adımda varılmasından, Üç Halk ilkesinin ve sosyalizmin 
görevlerinin ''bir çırpıda gerçekleştirilmesi''nden söz eden bazı kişiler 
de vardır. Bu görüşlerin, ya Çin milli burjuvazi�inin zayıflığını yan
sıttığı, ya da büyük toprak ağaları ve büyük burjuvazinin demagojik 
bir oyuııu olduğu açıktır. Biz Komünistler, toplwnsal gelişmenin 
Marksist kaııunlarına ilişkin bilgimiz sayesinde, Çin'de Yeni De
mokrasi devlet sistemi alunda toplumsal ilerlemenin çıkarları açı
sıııdan. devlet sektörü ve emekçi halk tarafından işletilen özel ve ko
operatif sektörlerin gelişmesinin yanı sıra ekonomideki özel kapitalist 
sektörün (lıalkın geçimi üzerinde tahakküm kuııııamak koşuluyla) ge
lişmesiııin kolaylaştırılmasınııı gerekli olduğuııu açıkça kavrıyoruz. 
Biz Komünistler, boş sözle� ve aldatıcı oyunların zihinlerimizi bu
landıııııasıııa iziıı vermeyeceğiz. 

Biz Komünistler, ''Bugün Çin için gerekli olan Üç Halk ilkesidir 
ve Partimiz Üç Halk llkesiniıı tam olarak gerçekleştirilmesi için sa
vaşmaya hazırdır'' dediğimiz zamaıı samimiyetimizden kuşku duyan 
bazı kişiler vardır. Bu. onların Dr. Sun Yatsen'in 1924 yılında Gu
omindaııg'ın Birinci Milli Kongresi'nin B ildirisinde açıkladığı ve 
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bizim de kabul ettiğimiz Üç Halk ilkesinin temel i lkeleriyle, Par
timizin bugüıtkü aşamadaki programıı1ın, yani asgari programımızı11 
belli temel ilkeleriı1i11 uyuştuğunu anlamamış olmalarının bir so-
11ucudur. Dr. Sun Yatsen'in Üç Halk ilkesinin, Partimizin bugünkü 
aşamadaki programı ile. her konuda değil,  yalnız belli temel ilkelerde 
uyuştuğuna işaret etmeliyiz. Partimizin Yeni Demokrasi programı. 
özellikle, Yeı1i Demokrasi teorisi. programı. pratiği Dr. Sun'uı1 ölü
münden bu ya11a geçe11 20 yıl içiı1de. Çin devrimin gelişimi ile birlikte 
bir hayli geliştiğindeı1 ve dal1a da gelişeceğinden, Dr. Sun'uı1 il
kelerinde11 elbette ki çok dal1a geı1iş kapsamlıdır. Ancak bu Üç Halk 
ilkesi, özünde dal1a öı1ceki. eski Üç Halk İlkesinden farklı olarak. bir 
Ye11i Demokrasi programıdır. kuşkusuz bunlar ''Çin'iı'ı bugün ihtiyaç 
duyduğu şeyler''dir ve yine kuşkusuz ''Partimiz, onların lam olarak 
gerçekleştirilmesi için -savaşmaya hazırdır'' . Biz Çin Komünistlerine 
göre. Partimizin asgari programı için mücadele ile Dr. Sun'un dev
rimci ya da yeni Üç Halk ilkesi için mücadele, (her bakımdan olmasa 
bile) temelde tek ve ayı11 şeydir., Bu nedenle Çin Komüı1istleri geç
mişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de. devrimci Üç Halk 1lkesiı1in 
eıı içten ve en titiz uygulayıcıları olacaklardır. 

Bazı kişiler şüphecidir ve Komünist Partisi bir kez iktidara gelince. 
onun Rusya ön1eğini izleyeceğini, proletarya diktatörlüğü ve tek parti 
sistemi kuracağı111 düşünmektedirler. Buna cevabımız şudur. De
mokratik sıı1ıflan11 ittifak111a dayaı1aı1 bir yeni demokratik devlet. pro
letarya diktatörlüğü altındaki bir sosyalist devletten ilkede farklıdır. 
Kuşkusuz: Yeni Demokrasi sistemimiz proletaryanın ve Komünist 
Partisi'nin önderliğinde i11şa edilecektir; ama Yeni Demokrasi aşaması 
boyunca Çin'de tek s111ıf diktatörlüğü ve tek parti hükümeti olması 
mümküıı değildir ve onun için buı1a teşebbüs edilmemelidir. Komünist 
Partisi'ne karşı tavırları düşmanca değil, işbirliği yönünde olması şar
tıyla bütün siyasal partiler. sosyal gruplar ve kişilerle işbirliğiı1i red
detmemiz içi11 hiçbir 11edeı1 yoktur. Rusyadaki sistemi, Rusya tarihi 
şekillendiııııiştir. Rusya'da insanın insan tarafıı1dan sömürülmesi. bir 
sosyal sistem olarak ortadan kaldırılmış: en yeni tipte demokrasinin si
yasal. ekonomik ve kültürel sistemi. yani sosyalizm uygulamaya ko-
11ulmuştur ve bütü11 sosyalizme karşı partileri bir kenara atan halk. sa
dece Bolşevik Partisini desteklemektedir. Rusya içi11 son derece 
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gerekli ve akla uyguı1 olan Rusya sistemini şekillendiren, işle bütün 
buı1lardır. Bolşevik Partisi'niı1 tek siyasal parti olduğu Rusya'da bile, 
iktidar organlarıı1da uygulanan sistem, yönetim organlarında sadece 
işçi sınıfının ve Bolşeviklerin çalışabildiği bir sistem değil. hflın işçi, 
köylü ve aydınların ittifakı sistemi ve Parti üyeleriyle partili olmayan 
insanlanı1 ittifakı sistemidir. Bugünkü aşamada Çin sistemini, Çin ta
rihiniı1 bugünkü aşaması şekillendi• ıııektedir ve daha uzun bir süre 
burada özel bir devlet ve siyasal iktidar biçimi var olacaktır. Bu 
biçim. Rusya sisteminde11 farklı olmakla birlikte, bizim için son derece 

• • 

gerekl i ve �la uygundur. Bu, demokratik sınıfların ittifakına dayalı 
yeni demokratik devlet ve siyasal ikti4ar biçimidir. 

ÖZEL PROGRAMIMIZ 

Her dönemde Paııııizin, bu genel programa dayalı özel bir prog
ramı da olmalıdır. Yeni Demokrasi genel programımız, bütün bir bur
juva demokratik devrim aşaması boyunca, yani birkaç on yıl de
ğişmedeı1 kalacaktır. Ama bu aşama boyunca çeşitli dönemlerde 
koşullar değişmiştir ya da değişmektedir ve bizim de buna uygun ola
rak özel programımızı değiştirmek zorunda kalmamız doğaldır. Ör-
11eğin, Yeni Demokrasi Ge11el Programımız, Kuzey Seferi , Toprak 
Devrimi Savaşı ve Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı dönemleri bo
ytınca aynı kalmış fakat bu üç dönemde dost ve düşmanlarımız aynı 
kalmadığından özel programımızda değişmeler olmuştur. 

Çin halkı şimdi şu durumda bulunmaktadır. 
1 .  Japon saldırganları henüz yenilgiye uğratılmamıştır; 
2. Çiı1 halkı, milli birliği gerçekleştiııııek.�Japonya'ya karşı bütün 

güçleri 11ızla sefer�r etmek ve birleştirmek, mültefıklerle işbirliği ya
parak Japoı1 saldırga11lannı yeılmek üzere �mokratik bir de�işiklik 
için hep birlikte çalışmaya acil olarak ihtiyaç duymaktadır ve, 

3. Guomindang hükümeıi milli birliği bozmakta ve böyle bir de
mokratik değişikliği engellemektedir. 

Bugünkü durumda özel programımız nedir. bir başka d�yişle hal
kın acil talepleri nelerdir? 

Biz aşağıdaki isıe�eri uygun ve asgari talepler olarak göıüyoruz: 
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J apoıl saldırgaıllanılııl bütünüyle yenilmesi ve m üttefiklerle iş
birliği yaparak uluslararası barışııl kurulması içiıl l)ütüı1 var olaı1 
güç leriı1 set"erbcr edilmesi: 
Guom iıldaııg'ııl tek pani diktatörlüğüılüıı yıkılması ve yerine bir 
demokratik koalisyoıl hükümeti ile bir birleıjik yüksel\ ko
mutaıllık kurulması: 
Halka karşı çıkaıl ve m il l i  l)irliği zedeleyeıı Japoıı taraftarı uıı� 
surlarııı. faşistleriıı ve bozgunculanıı cezalaııdınlması ve lmy
lece· milli birliğin iıışasıııa yardımcı oluııması: 

• 

iç savaş tehlikesi yarJtaıl gerici leriıı cezalaııdırılması ve böy lece • 
iç barışııl güveııce altıııa alıııınasıııa yardımcı oluııması: 
Hainleriıl cezalaıldırılması. düşmaıla teslim olan subaylara karşı 
ceza ıcdbirleri alıılması ve Japoıı ajaıılannııl cezalaııdırılması: 
Gerici gizli polisiıl ve cııluıı bülüıı zorbaca faaliyetlerinin ortadaıl 

1 
kaldırılması ve toplama kamplarıılııl kapatılması: 
Halkın söz. basııl. ıoplaııma. denıek kurma. si yasal düşüııce ve • 
diııi iılaııç ve kişi özgüı·lükleriııi baskı altına alaıı bütün gerici 
kaııuıl ve karanıameleriıl iptal edilmesi ve l1alkı11 bütüıı ·kişi l1ak
larıı1ııl güveılce altıııa alıılması: 
Bütüıl demokratik parti ve gruplarııl meşruluğuııuıl taı1111ması: 
Bütüıl yurtsever siyasal tutuklularııı serl1Cst l)trakılması: 
Çiıl'iıl Kurtarı lmış Bt>lgclcriıl i kuşaıaıl ve buıllara saldıraıl bütüıl 
askeri biı·likleriıl geı·i çek ilınesi ve Japcıılya'ya karşı ceplleye 
sevk edilmesi: 

· 

Çiıı'iıı Kurtarı lmış Bt>lgeleı·iıldeki Japonya'ya kaı·şı silalılı kuv
vetleriıl ve lıalk  t:ıı-aı·ııldaıl scç ileıl llükümetleriıl ıaıııııması: 
Kunarılmış Bcilgeleriıl ve <)ll larııı silall l ı  kuvvetleriniıı sağ
lamla�tırılması ve gcııişlctilmesi. kay\)Cdilıniş \)ülüıı topraklaı·ııl 

• 
!!eri alıııması: 
v 

S il<ılll ı ayaklaıımalar içiıı. ycı·alt ı silalllı kuvvct lcriııiıl ör-
gütleılmesiıldc J;ıpoıı işgali alt ıııdaki lmlgelcr lıalkıııa yardım 
edilmesi: 
Çiıı llalkıııııı silalılaılmasııla. eviıli ve yurduııu savuılınasııla iziıl 



verilmesi: 
Guomiı1daı1g Yüksek Koınutaı1lığına doğruda� ba�ı bulunaı1 ve 
sürekli muharebe kaybedeı1. halka zulmeden ve ay111 ko
mutaıtlığa doğrudaı1 bağlı olmayan ordulardan keı1dilerini ayıra11 
ordularıı1. ekoııomik ve askeri bakımlardaı1 değiştirilmesi ye tcci 
yenilgilerdeı1 sorumlu olan komutanların cezalandınlrnasıt 
Askere alma sistemi11i11 ve subay ve askerleri11 yoşam ko-• 
şullann111 düzeltilmesi: 
Japoı1ya'ya karşı savaşa11 dövüşen askerlerin aileleriı1e ihtimaın 
gösterilmesi ve böylece cephedeki subay ve askerlerin ailevi • 
kaygılardan kurtarılması: 
Sakat askerlere ve canlarını vatan uğruna vermiş ola11 askerleri11 

\ 
ailelerine ihtimam gösterilmesi ve terhis olmuş askerleriıı1 yer-
leşmelerine. hayatlarını kazanmalarına yardımcı olunması: · 

• 
Savaşı'n sürdürülmesini kolaylaştırmak için savaş sanayileriı1iı1 
geliştirilmesi: · . • 
Müttefiklerden alına11 askeri ve mali yardımın Direnme . Sa-
vaşı'nda yer alan bütün ordulara adil bir şekilde da
ğıtılması: Yiyici memurlar111 . cezalandırılması ve namuslu bir 
idare kurulması: 
Orta ve alt kademelerdeki devlet memurlarının maaşlannı11 yük-• 
scltilmesi: 
Çiı1 halkına demokrat ik l1aklar tanınması: 
Z;;ılim ''pao-çia '' sistemiı1in6 kaldırılması: 
Savaş göçmeı1leriı1c ve· doğal afet kurbaı1lanı1a 
!anması: 

yardım sağ-• 

6. Pcıo �·icı, Gu<>nıiııdaııg gerici kliğiniıı fa�ist yöneıiıninin ilk günlerinde zorla kabul cı
ı irJiği bir idari sisleııııli. 1 Ağuslcıs 1 932'dc Çan Kayş�k Hunan, Hupey ve Anvey 
Eyaleılerini kapsayan «Pcıcı ve Çicı Örgütleri ve hierde Nüfus sayınıı için Yö
netnıeliklen•ini yürürlüğü k<>y<lu. llu <<yönetmeliklerı•, Pao ve Çia'nııı hane esasına 
göre örgüıleruııesini; her haııenin. oıı hanedan meydana gelen her Çia'nın ve <lfl ' 
Ç'ia'dan ıııeydaııa gelen her Pao'nun bir reisi obııasını» öngörüyordu. Komşu!ann bir-
birlerinin faaliyetleriııi gtizlcıııeler ve yetkilere ihbar etnıeleri zorunlu kılınıyordu. iç
lerinden biri suçlu bulundutı.u tak<lirdc hepsi cezalandınlabilecekti. Aynca zorunlu 
çalı�nıaııın sağlanabibııcsi için karşıdevrinıci ledbirler alındı. 7 Kasırı l 934'te Gu
onıinılang hüküıııeti kendi yilııetinıi atındaki bütün eyaletlerde ve belediyelerde bu fa
şisl yöııctiın sisıenıinin kurulacağını resnıcn açıkladı. 
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Çiı1'iı1 kaybedilmiş topraklan geri alındıktaı1 sonra, düşmaı1 iş
galiı1den zarar göreı1 l1alka geniş ölçüde yardım yapılması ama
cıyla büyük fonların ayrılması; 
Aşın vergilerin ve çeşitli harçların kaldınlması ve düzeı1li bir 
mllteıakki verginin konulması; 
Tanın üretiminiı1 artınlmasını kolaylaştuıııak için köylük böl
geleıde refoı ııılar yapılması. kira ve faizin azaltılması. kiracı 
köylüleri11 haklannı koruyacak uygun önlemleriıı alıı1ması, yok
sul düşmüş köylülere düşük faizli kredi verilmesi ve köylülerin 
örgütlenmelerine yardımcı oluııması; 
Bürokrat sennayenin kaı1un dışı ilan edilmesi; 
Bugüııkü ekonomik denetim siyasetinin kaldınlması; 
Şiddetli enflasyonun ve hızla yükselen fiyatların denetlenmesi; 
Özel sanayiye yardım edilmesi ve ona kredi bulma. hammadde 
satın alma ve ürünlerini pazarlama kolaylıklannın sağlanması; 
Sanayi üretiminin artırılmasıııı kolaylaştuıııak içiıı işçilerin 
yaşam koşullarının düzeltilmesi, işsizlere yardım sağlanması ve 
işçileriı1 örgütlenmesine yardım edilmesi; 
Eğitimde Guomindangcı fikirlerin aşılanmasına son verilmesi ve 
milli. bilimsel bir kültüt ve eğitim, bir kitle kültiır ve eğitiminin 
geliştirilmesi; 
Öğretmenlerin ve eğitim kuruluşlarıııdaki tüm görevlileri11 ge
çimlerinin ve akademik özgürlükleri11in güvence altına alınması: 
Gençleriıı, kadııılann ve çocuklann çıkarlannııı korunması: 
Geı1ç öğrcııci göçmenlere yardım sağlanmruıı, bütüıı çalişmala_ra 
eşit katkıda bulunmaları için gençlerin ve kadınların ör
gütleıımesiııe yardım edilmesi. evlenme özgürlüğü ve kadınlar 
ile erkekler arasıııda eşitliğiıı sağlanması ve gençlerle çocuklara 
yararlı bir eğitimiıı verilmesi; 
Çin'deki azııılık milliyetlere kar�ı daha iyi davranılması ve 
özerklik haklan tanıı1ması: 
Yurtdışındaki Çinlileriıı çıkarlarının korunması ve aı1ayurda dö
nenla-e yardım edilmesi; 



JaJXlıl zulmündeı1 kaçarak Çin'e sığınan yabancı uyrukluların ko
ru11ması ve onların JaJXlıl saldırganlarına �ı verdikleri mü
cadelenin desteklenmesi; 

Çin-Sovyet ilişkilerinin geliştirilmesi .. 
Bu taleplerin gerçekleştirilmesinde en önemli nokta, Gu

omindang'ın tek parti diktatörlüğüne derhal son vennek ve demokratik 
bir geçici merkezi hükümetin, ülke çapında destek gören ve bütün Ja
ponya'ya karşı partilerin ve partili çlmayanlann temsilcilerini içeren 
bir koalisyon hükümeti11in kurulmasıdır. Bu ön koşul gerçekleşmeden, 
Guomiı1dang bölgelerinde ve dolayısıyla bütün ülkede herhangi bir 
gerçek değişiklik yapmak mümkün değildir. 

Bu talepler. Çin halk kitlelerinin ve müttefik ülkelerdeki de
mokratik kamuoyunu11 geniş kesimlerinin isteklerini dile ge
tirmektedir. 

JaJXlnya'ya karşı olan bütün demokratik partilerin üzerinde an
laşmaya vardıkları asgari bir özel program, kesinlikle gereklidir ve 
biz, yukanda özetlenen program temelinde bu partilerle görtişmeye ha
zınz. Farklı partilerin farkli talepleri olabilir, ama hepsi de ortak bir 
program üzerinde anlaşmaya vannalıdırlar. 

· 

Guomindang bölgelerinde böyle bir program henüz halkın talebi 
olmaktan �teye gidememiştir. JaJXln işgali albndaki bölgelerde bu, si
lahlı ayaklanmalar içi11 yeraltı kuvvetlerinin örgütlenmesine ilişkin • 
madde dışı11da. ancak bu bölgeler geri alındığı zaman ger-
çekleştirilecek bir programdır. Kurtarılmış Bölgelerde bu, daha şim
diden uygulaı1mış, uygulanmakta olan ve uygulanmasına devam edil
mesi gereken bir programdır . • 

Çin l1alkını11 ana hatları yukarıda açıklanan acil lalepleri ya da özel 
• 

programı. savaş dönemi ve savaş sonrasının dalla da açıklığa ka-
vuşturulması gereken pek çok hayati meselesini kapsamakıadır. Aşa
ğıda bu meseleleri açıklarken, Guomindan'gın esas hakim kliği ta
rafından savunulan bazı yanlış görüşleri eleştirecek ve aynı 7Jlmada 
başkaları tarafından sorulan bazı sorulan cevaplandıracağız. 
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1 . .  Japon Saldırganlarını Ta�amen Yok Edelim, • 
Yarı Yolda Uzlaşmaya İzin Vermeyelim 

• 
Kalıire Koı1tcra11s17 yeriııde bir davraııışla. Japoı1 saldırgaı1lannıı1 

kayıtsıı. şaı"tsız teslim olmaya zorlanmasıııı kararlaştırdı. Ama Japoıı 
saldırgaııları. şimdi perde arkasıı1daı1 uzlaşmacı l�ir barış içiıı ça
lışırlarkcı1. G uom iı1daııg lıükümetiııdeki Japoıı yanlısı uıısurlar. kukla 
Naı1kiı1g lıükümeti aracıl ığıyla gizli Japoıı görevl ileriyle görüşmeler 
yapmaktadırlar ve buııa l1eı1üz bir soıı verilmemiştir. Dolayısıyla. yarı 
yolda bir uzlaşma telıl ikesi heı1üz bütüııüy!e ortadaı1 kalkmamıştır . • 
Kal1ire Ko11tcraı1sı. başka bir iyi karar dal1a almıştır: Dön kuzeydoğu 
eyaleti. Tayvaı1 ve Peı1gl1u Adalan Çiı1'e geri verilmelidir. Ama bu
güı1kü siyasetiyle Guomindaı1g. hükümetiı1i11 tıı Yalu Innağııı�ı kadar 
savaşacağıı1a ve kaybettiğimiz bütüı1 topraklan geri alacağına asla gü
veı1emeyiz. Bu koşullarda Çin halkı 11e yapmalıdır? Çi11 halkı. Gu
omi11daı1g l1ükümet iııden Japoı1 saldırgaı1ları11 1 bütüı1üyle yok etmesiı1i -
talep etmeli ve yarı yolda hiçbir uzlaşmaya izin veı ıııemelidir. Uz-
laşma içi11 girişileı1 bütü11 tertiplere derhal soı1 verilmelidir. Çiı1 halkı 
Guomiı1da11g l1ükümetiı1deı1 şimdiki pasif direnme siyaseti11i de
ğişı innesiı1i ve hütü11 askeri kuvvetiı1i Japonya'ya karşı aktif savaşa se
ferhcr etmesiııi isteınelidir. Halk. keı1di silahlı kuvvetleriıti (Sekizinci 
Yeli Ordusu. Yeı1i Dörd ü11cü Ordu ve tüm si lal1lı lıalk birl ikleriııi) ge-
11işletmel i ve keı1di i11isiyatilleriyle düşma11111 ulaştığı her•yerde Ja-

• 

pclıtya'y:ı karşı silal1lı kuvvetleı·i büyük ölçüde gelişti1111eli ve kay· 
l'ıedilmiş bütüıı topı·aklan ınüttelikleı·le doğrudaı1 işbirliği lıali11de 
savaşarak geri almaya l1azırl ıklı olmal ıdır. Hiçbir koşulda yalı1ızca 
Gucın1iııtl:ıı1g'a güveı1ınemelidir. Japoıı saldırga11lar1111 ycı1 ilgiye uğ
ı·atmak. Çiıı l1a lkıı1111 kutsal hakkıdır. Eğer gericiler lıalkı bu lıakta11 
ycıksuıı l)ıı·:ıkmaya ka lkışı ı·laı·sa. l1alkııı Japo11ya'ya karşı ı·aaliyetlcri11i 
·b:ıstınnaya ya da l1:1lkııı gücüııü zayıllatmaya kalkışıı·larsa. o zamaı1 

Çiıı lıal kı. ikııa yolu işe yaramadığı takclirde keı1diı1i savunmak için 

7. 19.ıJ K;ı,ıııı'ınıla Çin. (Jirle�ik Aıııı:ıika ve lngilıere'nin kaıılılığı Kahire Konferansı. 
'[';ıyvıııı ve ıl i••cr lxızı l<lP,r.ıklarııı Çiıı'ı: geri vcıilıııc,iııi açıkçıı �art koşaıı Kahire B il 
<liri,iııi y;ıyıı�lııılı. 1 950 l lııziraıı'ıııdıı ABL) hükünıcıi. Çin'i

. 
ı·ayvaıı üze�ııdeki 

lııikııııiycı inılcn Y<lksuıı bırakıııak çııb.�'ıyla. ıınlla�nıayı açıkçıı ılılııl ellı ve blllgeye 
l1ir  fil<l gönılerıli. 
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vargücüyle karşı saldırıya geçmelidir. Çünkü Çiı1li gericileri11 milli 
ihaı1eı aı1lamı11a gele11 bu hareketleri sadece Japoı1 saldırganlarına 
yarar ve onlara cesareı verir. 

2. Guomindang'ın Tek Parti Diktatörlüğüne Son Verelim, 
Demokratik Bir Koalisvon Hükümeti Kuralım • 

Japoı1 saldırgaı1ları11ı yok etmek içi11 bütüı1 ülkede demokratik re
foı ııılar yapmak gereklidir. Aı1cak Guom iı1dang'ın tek pa · dik
tatörlüğü kaldınlıp. demokratik bir koalisyon hükümeti kurul adıkça, ' 
bu m ümkün olmayacaktır. 

Guomindang'ı11 tek parti diktatörlüğü aslıı1da Guomiı1dang içindeki 
halk düşmaı1ı kliğin diktatörlüğüdür ve Çin'in milli birliğiııi par
çalayan. savaşta Guom indaııg cephesiııin yenilgileriııi hazırlayan ve 
Çiıı halkının Japoııya'ya karşı güçlerinin seferber edilmesinin ve bir
leştirilmesiııiıı öııüııdeki başlıca engel olaıı. bu diktatörlüktür. Çin 
halkı. Direnme Savaşı'n ıı1 acı tecrübeleriyle dolu sekiz yıl boyunca bu • 
diktatörlüğün kötülükleriııi bütü11 açıklığıyla kavramıştır ve çok doğru 
olarak buna derhal soı1 v6rilmcsini talep etmektedir. fç savaşı çıkartan 
da bu gerici diktatörlüktür ve derhal ortadan kaldırılmadığı ·takdirde • 
yeı1idcı1 halkıı1 başına iç savaş felaketini getirecektir. 

Çi11 l1alkıı1ıı1. l1alk düşma11ı diktatörlüğe son verilmesi11i talep edeı1 
gür sesi. öylesiı1e yaygı11 ve güçlüdür ki. Guomiı1da11g yetkilileri ''ik
tisadi vesayetiıı daha erkeıı soı1a ermesi ''11i açıkça kabul etmek zo
ruııda kalmışlardır ve bu da "ekoı1omik vesaycı''iıı ya da tek parti dik
tatörl üğüı1üıı halkııı desteğiı1i ve halkı11 gözüııdeki itibanı11 ne kadar 
kaybct1iği11i göstcı·ir. Çiı1'dc ıek bir kişi yoktur ki. "siyasal vesaycı''iıı 
ya da tek parti diklatörlüğüı1üı1 yararlı olduğuı1u ya da b�ı1u11 kal
dırılmama.'>ı ya da ''soı1a erdirilmemesi"ı1i hala söylemeye cesaret 
ctsiı1. Bu da durumdaki büyük değişikliği gösterir. 

Tek parti diktatörlüğüı1üıı ''soı1a erdirilmesi'' zoruııluluğu. kesi11 ve 
su götürmez bir şeydir. Ama buı1uıı 11asıl yapılacağı koııusuııda değişik 
görüşler vardır. Bazıları. onu hemen sona erdirip. geçici bir de
mokratik koalisyoı1 hükümcti kurulsun diyorlar. Bazıları da. hele biraz 
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durun, ''milli meclis'' toplaı1sı11 ve ''iktidar'' bir koalisyoı1 l1ıiküınetinc 
değil, ''halka geri verilsin" diyorlar. 

Bu ne demektir'? 
Bu, işleri yapma11111 iki yolu var demektir: Dürüst yol ve dürüst ol

mayan yol. 
Öı1ce dürüst yolu ele alalım. Dürüst yol, derhal Guomindang'ın tek 

parti dil..1atörlüğüı1ün kaldırıldığını ilan etmek, Guomiııdaııg, Ko
müııist Partisi. Demokratik Birlik ve hiçbir partiye üye olmayanlarıı1 
temsilcileri11de11 oluşan geçici bir merkezi hükümet kunnak ve Çi11 
halkıııın yukarıda onaya koyduğumuz acil talepleri gibi demokratik 
bir siyasal faaliyet programını ilan etmektir. Bunun amacı, milli bir
liğin yeniden sağlanması ve Japon saldırgaı1lannın yeı1ilgiye uğ
ratılmasıdır. Bu meseleleri tartışmak ve bir anlaşmaya varmak üzere 
çeşitli partilerin ve partili olmayanların tetnsilcilerinin katıldığı bir yı: 
varlak masa koı1feransı düzeı1lenmeli ve sonra da buııa uygun fa· 
aliyetlere girişilmelidir. Bu. Çiıı halkının kuvvetle destekleyeceği bir· 
lik yoludur. 

Şimdi de dürüst olmayaıı yolu ele alalım. Dürüst olmayan yol, kit
lelerin ve bütün demokratik partilerin taleplerine aldırış etmemek, Gu
omindang içindeki halk düşmanı klik tarafından tezgahlanan sözüm 
ona bir milli meclisin topla11masu1da ısrar etmek ve bu meclisin. pra
tikte anti.-demokratik olacak ve bu kliğiıı diktatörlüğünü destekleyecek 
bir ''anayasa'' kabul etmesiı1i sağlamaktır. Bunların amacı, meşru ol
mayan bir ''milli lıükümct''e (birkaç düzine Guomindaı1g üyesi11in 
ataı1masıyla özel olarak kurulmuş, halka zorla kabul ettirilmiş ve ka
muoyunda kesiı1likle l1içbir temele sahip olmayaıı bir hükümete) meş
ruluk kisvesi sağlamak ve böylece iktidarı halka geri veııııe gö
rünümü alt111da aslıııda oııu Guomiııdaııg içiı1deki ayİıı gerici kliğe 
''geri veııııek''ıir. Buıılan oııaylamayaıı herkes, "demokrasi'' ve ''bir
li�i'' baltalamakla suçlaımcak ve bu da o kimseye karşı girişilecek cc
zalandınna hareketleri içi11 bir ''gerekçe'' olacaktır. Bu yol. Çiı1 hal
kınu1 kararlılıkla karşı koyacağı bölücülük yoludur. 

Gerici kahramaı1larımızıı1 bu bölücü siyasete uygun olarak atmaya 
hazırla11dıklan adımlar büyük bir olasılıkla onların yok olmasıy� so
nuçlanacaktır. Kendi boyunlanı1a bir ilmik geçirerek sıkıca bağ-
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lamaktadırlar. Bu ilmik, ''milli meclis''tir. Niyetleri, ilk olarak bir ko
alisyon hükümetinin kurulmasını önlemek ikinci olarak dik
tatörlüklerini sürdürmek ve üçüncü olarak da, iç savaş için bir bahane 
hazırlamak amacıyla ''milli meclis''i tılsımlı bir silah olarak kul
lanmal.1ır. Ama tarihin maııtığı onların bu niyetlerine ters düşmektedir 
ve oıılar ''ancak kendi ayaklarıııa düşürecekleri bir taşı kaldıııııış'' ola
caklardır. Çünkü Guomiı1daı1g bölgelerinde özgürlüğün olmadığı ve 
Japon işgali karşısında halkın seçimlere katılamayacağı, özgürlüğün 
bulunduğu Kurtarılmış Bölgelerin ise Guomindang hükümeti ta-

• 
rafından tanınmadığı bugün artık herkesçe bilinmektedir. Bu durumtla 
nasıl olur da milli delegeler olabilir? Nasıl olur da ''milli meclis'' ola
bilir? Şamatasını yaptıktan milli meclis, sekiz yıl önce iç savaş sı
rasında Guomindang diktatörlüğünün en ince aynntısına varıncaya 
kadar tezgahladığı meclisin aynısıdır. Eğer böyle bir meclis toplanırsa, 
bütün millet kaçınılmaz bir şekilde ona karşı ayaklanacaktır. O zaman 
bizim gerici kahramanlarımızın paçalarını bu zor durumdan nasıl kur
tarabileçeklerini soı ıııalc gerekir. Bu koşullar hesaba katılırsa, - sahte 
milli meclisin toplanması. sadece onların yok olmalarıyla so
nuçlanacaktır. 

Biz Komünistler, Guomindang'ın tek parti diktatörlüğünün sona er
dirilmesi için iki adım öneriyoruz. Birinci olarak, bugünkp aşamada 
bütün partilerin ve partili olmayanların temsilcilerinin hep birlikte an
laşmasıyla geçici bir koalisyon hükümeti kurulması. İkinci olarak, bir 
sonraki aşamada serbest ve kısıtlanmamış seçimlerden sonra bir milli 
meclis toplanması ve olağoo bir koalisyon hükümetinin kurulması. 
Her iki durumda da bu, katılmayı isteyen bütün sınıfların ve siyasal 
partilerin temsilcilerinin. bugün Japonya'ya karşı savaşta. gelecekte de 
milli inşada bir demokratik ortak program üzerinde birleştikleri bir ko
alisyon hükümeti olacaktır. 

Guomindang ya da öteki partilerin, grup ya da kişilerin niyetleri ne 
olursa olsun, beğensinler beğeı1mesinler, bunun bilincinde olsunlar ol
masınlar, Çin'in izleyeceği tek yol budur. Bu, bir tarih kanunu. hiçbir 
gücün tersine çeviremeyeceği karşı konulmaz bir akımdır. 

Demokratik refonnun bu meselesinde ve bütüı:ı meselelerinde, biz 
Kornünistler, her ne kadar Guomindang yetkilileri yanlış si-
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yasellerinde l1ala iı1alla diretiyor ve görüşmeleri ı.amaı1 kaı.a11mak ve 
kamuoyunu aldatmak içi11 kullanıyorlarsa da. bugüı1kü yanlış si
yasetlerinden vazgeçmeye istekli olduklarını gösterdikleri ve de
mokratik reformlan kabul ettikleri aı1, onlarla görüşmelere yeı1iden 
başlamaya hazır olduğumuzu açıkça ilan ederiz. Ama görüşmeler di
reı1me, birlik ve demokrasi genel ilkesi temeliııe, dayaı1mak zo
rundadır. Kulağa ne kadar hoş gelirse gelsin. bu genel ilkeden uzak
laşan sözüm ona önlemleri, plaı1ları ya da boş bildirileri kabul 
etmeyeceğiz . 

•• 
3. Halka Ozgürlük 

Bugün halkıı1 özgürlük mücadelesi esas olarak Japon sal
dırganlanna yönelmiş bulunmaktadır. Ama Guomindang hükümeti, 
halkı özgürlüğünden yoksun bıriık.arak ve halkıtı elini kolunu bağ
layarak, onun Japon saldırganlarına karşı savaşmasını en
gellemektedir. Bu sorun çözülmedikçe. milleti11 bütün Japonya'ya 
karşı güçlerini seferber etmek ve birleştiııııek mümküı1 olmayacaktır. 
Programımızda öne sürülen şu talepler halkıı1 Japonya'ya karşı di
renme, birleşme ve demokrasiyi elde etme özgürlüğüne sal1ip ola
bilmesi içiı1 halkı ziı1cirleriı1den k.unanna amacını gütmektedir: Tek 
parti diktatörlüğüı1ün kaldırılması, bir , koalisyon l1ükümeti11in ku
rulması, gizli polisi11 tasfiye edilmesi, baskıcı kanun ve ka-

� 

rarı1amelerin iptal edilmesi, hainlerin, casuslann, Japon yaı1lısı uı1-
surlann. taşistlerin ve yiyici memurlanı1 cezalandırılması, ekonomik 
tutukluların serbest bırakılması. bütün demokratik partilerin meş
ruluğunun tanınması. Kurtarılmış Bölgeleri kuşatan ya da buralara sal

dıraıl birlikleriı\ geri çekilmesi, Kurtarılmış Bölgeleri11 taı1111ması. 
''pao-çia'' sistemiı1iı1 kaldınlması ve ekonomi, kültür ve kitle ha
reketlerine ilişkin daha birçok talep. 

Özgürlük, halk tarafındaı1 mücadeleyle kazanılır. Hiç kimse ta
rafından bir lütuf olarak verilmez. Çin'iıt Kurtarılmış Bölgeleriı1deki 
halk, özgürlüğünü daha şimdiden kazanmıştır. Öteki bölgelerdeki halk 
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da özgürlüğüı1ü kazanabilir ve kazanmalıdır. Çin halkı ne kadar özgür • 
ve örgütlü, halkın demokratik güçleri de ne kadar kuvvetli olursa. ge-
çici ve birleşik bir koalisyoı1 hükümetinin kurulması olanak.lan da o 
kadar artar. Bu koalisyon hükümeti bir kere kuruldu mu, halka tam öz
gürlük sağlar ve böylelikle keı1di temellerini sağlamlaştırır. Ancak o 
zaman, Japon saldırganları bütünüyle yok edildikten sonra yurt ça
pında serbest ve kısıtlanmamış seçimlerin yapılması, demokratik bir 
milli meclisin toplanması. olağan ve birleşik bir koalisyon hü
kümetiniıı kurulması mümkün olur. Halk özgür olmadıkça, gerçekten 
halkın seçtiği bir milli meclis ve hükümet olamaz. Bu yeterince açık 
değil midir? 

Söz, basın, toplanma, demek kunna, siyasal düşünce ve dini inanç 
özgürlükleri ve kişi haklan, ,halkın önemli özgürlükleridir. Çin'de bu 
özgürlüklerin eksiksiz uygulandığı tek yer, Kurtarılmış Bölgelerdir. 

Dr. Sun Yatsen 1925 yılında ölüm döşeğinde kaleme aldığı Va
siy.etnamesinde şöyle diyordu: • 

''Kendimi kırk yıldır Çin'in özgürlüğünü kauınması ve başka ül
kelerle eşitliğinin �laı1ması uğrunda milli devrim davasına ada
dım. Bu kırk yıl boyunca edindiğim tecrübeler, beni, bu amaca 
ulaşmak için halk kitlelerini harekete geçinne ve bize kendi eşiti 
gibi davrana11 dünya ülkeleriyle birleşme zorunluluğuna ke
sinlikle inandıı ııııştır." 
Dr. Sun'a ihanet eden aşağılık halefleri, halk kitlelerini harekete 
geçirecekleri yerde, onlara zulmetmekte ve onları söz. basın, top
lanma, demek kurma, ekonomik düşünce ve dipi inanç öz
gürlüklerinden ve kişi haklarından bütünüyle yoksuı1 bı
rakmaktadırlar. Bunlar, gerçekten halk kitlelerini ayaklandıran 
ve halkın özgürlük ve haklarını koruyan Komünist Partisi'ne, Se
kizinci Yol Ordusu'ııa. Yeııi Dördüncü Ordu'ya ve Kurtarılmış 
Bölgelere ''hain parti'', ''hain ordu'' ve ''hain bölgeler" yaftasını 

yapıştırıyorlar. Doğru ile yanlışın böylesine ters yüz edilmesine 

yakında bir son verileceğini wnuyoruz. Eğer bu durum daha 

fazla devam edecek olw sa, Çin halkının sabn taşacak"tır. 11 
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4. Halkın llirliği 

Japon saldırgaı1lanı1ı yok etmek. iç savaşa eı1gel olmak ve ye11i bir 
Çin inşa etmek içiı1. bölünmüş bir Çi11'i birleşmiş bir Çi11'c dc>
niiştünnek zorunludur. Bu. Çiı1 l1alkıı1111 tarihsel görevidir. 

Peki. Çiı1 11asıl birleştirilecek'? Bir diktatör tarat'ıı1daı1 zorbaca m ı  
birleştirilecek, yoksa halle tarafındaı1 demokratik bir biçimde mi? 
Yuan Şihkay'dan8 bu yaı1a. Kuzeyli savaş ağaları zorbaca bir bir
leşmeye ağırlık vennişlerdi. Ama soı1uç 11e oldu'? 1sıeklerini11 tersi11e, 
elde ettikleri birleşme değil. bölünme oldu. Ve sonuı1da iktidardaı1 te
petaklak yuvarlandılar. Yuaı1 Şil1kay'ıı1 izi11de yürüyeı1 Guom iıldaı1g'ın 
halk düşmaı11 kliği. kendileri Omey Dağıı1a9 çekilirke11. Japoı1 sal
dırganlanna kapıyı açmak fçi11 zorbaca birleştinneyi gerçekleştiııııeye 
çalıştılar ve iç savaşı tam 011 yıl sürdürdüler. Şimdi de geı1e bu
luı1dukları dağın tepesinden, zorbaca birleştiı111e ıeorilerini11 yay
garasını koparıyorlar. Kime sesleniyor bu11lar? Namuslu hangi yurt
sever Çinli 011lan diı1ler'! 011 altı yıllık Kuzeyli savaş ağulan yöı1etimi 
ve 011 sekiz yıllık Guomiı1daı1g dikta yöı1etimi altında yaşamış olan 
halk. engin tecrübeye ve keskiı1 gözlere sahip olmuştur. Bir diktatör 
tarafıı1da11 zorbaca birleşt irilmeyi değil. kitle)er ıarafında11 demokratik 
bir �içimde hirleştirilmcyi istemektedir. Biz Komü11istlcr. daha 
1935'te Jaı)o11ya'ya Karşı Milli B irleşi� Cephe siyaseı i11i ortaya attık 
ve o güı1deıı bu yaı1a bu uğurda savaşt ık. I939'da Guomi11daı1g. gerici 
''Kökü Dışarıda Partileriı1 Faaliyetleri11i Kısıtlama Öı1lemleri''11i yü
rürlüğe koyup yaktı1 bir teslimiyet. bölü111nc ve gerileme tehlikesi ya
ratırkeı1 ve keı1di zorbaca birleşıinnc teorisi hakkıı1da yaygaralar ko-

• 

8. Yuan Şilıkay. Çing Hanedanının son yıllannda Ku1.eyli savaş ağalannııı başıydı. 
Çing Haııedanınııı 191 1 Devıinıiylc ylkılıııasın<laıı ''mra Cuııılıuıiyetin başkanlığını 
gaspetl i  ve büyük toprak ağ:ı'ı ve büyük konıpr:ıdt>r sınıflarını tenısil eden ilk kuzeyli 
'avaşağalan hüküıııctiııi kurdu.Bunu. ka111ılevrinıci silahlı kuvvcıe ve enı
peryali�tlerin de<teğiııc d:ıyanıır.ık ve '' zanıaıı devıiıııe önderlik ctnıekte olan hur-_ 
juvazinin uzla�ıcı kar:ıktcıindeıı yarJrlanarak yaptı. 1 9 1 5'te kendisini inııxaratt>r i l:ııı 
etnıek istedi ve Japon eıııpcry:ıli<tleıinin Je,teğini -kazannıak içiıı. Jaıx111ya 'n ııı Çin 
üzeıindekı bütüıı tlcııetiıııi tek ba�ıııa elde etnıck aııı:ıcıyla haz.ırladığı Yinııi Bir Ta
lebi .kabul etti. Aynı yılııı ArJlık ayınd:ı Yenan Eyaletinde oııuıı l:ıhla geçnıe,ine 
karşı bir ayaklanına patlak venli ve bu ayakl:ıı1nıa bütüıı ülkede <lerlıal yaııkı uyan
dırtlı ve destek gördü. Yuan Şihkay. 1 9 1 6  flazir.ın'ında PLici"'dc öldü. 

9. Onıey. Seçuan Eyalclinin güneybatısında üıılü bir dağdır. Borada. Seçuan'ın dağlık 
bölgeleri. Çan Kayşek lıikinı kliğiııin Japcınya'ya Karşı Dircnıııe Savaşı'ııdaki son �ı
ğınağını ıenısil clmeli:tedir. 
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partırkcıı. biz tekrar şunu açıkladık: Teslimiyete değil direnmeye. bö
lüıımeye değil birliğe. gerilemeye değil ilerlemeye dayanaıı bir bir
leştirme olmalıdır. Ancak direıımeye. birliğe ve ilerlemeye dayanan 
birleştirme gerçek birleşıirmedir. Öbürleri sahtedir. Bunu söyleyeli altı 
yıl oldu. ama mesele hala aynıdır. 

Eğer halk özgürlük ve demokrasiden yoksunsa birlik olabilir mi? 
Halk özgürlük ve demokrasiye sahip oldu muydu, birlik de ger
çekleşir. Çin halkıııın özgürlük. demokrasi ve koalisyon hükümeti ha
reketi ayııı zamaııda birlik için bir harekettir. Özel program ımızda öz
gürlük. demokrasi ve koalisyoıı hükümetiyle ilgili birçok talep öııe 
sürerken. aynı zamanda birliği de lıedef almış oluyoruz. Halk düşmanı 
Guomindang kliğiııin diktatörlüğü yıkılıp bir demokratik koalisyoıı ' 
hükümcti kurulmadıkça. sadece Guomindang bölgelerinde herhaııgi 
bir demokratik reform yapmanın, ya da bu bölgelerdeki orduları ve 
halkı Japon saldırganlarının yenilgiye uğratılması için seferber et
menin imkansız hale gelmekle kalmayacağı, bunların ardıııdan bir iç 
savaş felaketinin de baş göstereceği açıktır. Guomindang içinden bir
çokları da dahil olmak üzere partili partisiz bu kadar çok sayıda de
mokrat neden tam bir fıkir birliği içiııde koalisyon hükümeti is
temektedir? Çünkü bugünkü buhranın bütünüyle farkındadırlar ve bu 
buhranın üstesindeıı gelmek ve hem düşmana karşı, hem de milli in
şada birliği sağlamak içiıı başka hiçbir yol olmadığını görmektedirler. 

S. Halk Ordusu 

• 

Halk.111 safında yer alaıı bu ordu olmadaıı. Çiıı halkıı1ıı1 özgürlüğe 
ve birliğe kavuşması . bir k.oalisyoıl hükümeti kunnası. lapoıı sal
dırganlarını bütüııüyle yenilgiye uğratması ve yeııi bir Çin inşa etmesi 
imkansızdır. Bugün içiıı bütüııüyle lıalkın safında yer alaıı silahlı kuv
vetler sadece Kurtarılmış Bölgelerin Sekizinci Yol Ordusu ve Yeııi 
Dördüııcü Ordusu'dur. Buıılar da pek büyük değildirler :ve yeterli ol
maktak uzaktırlar. Geııe de halkın karşısında �er alaıı Guomindang 
grubu, Kurtarılmış Bölgeler ordularıııı zayıflatmak ve yok etmek için 
ardı arkası kesilmeyen dolaplar çeviı·ıııektedir. 1944 yılında Gu-
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oıniı1daı1g lıükumeti Komüııist Partisi'ııc ''Kurtarılmış Bölgelerdeki si
lalılı kuvvetleri11 beşte dördüııüıı belirli bir süre içiııdc dağıltı lmasıııı" • 
talep edeıı sözüm oııa l)ir mulıtıra verdi. 1945'teki en soıı görüşmeler 
sırasıııda. dalıa ileri giderek sonradan Komüııist Partisi'ııiıı meş
ruluğuııuı1 taı1111acağı vaadiyle. Kurtarılmış Bölgelerdeki bütüıı silahlı 
kuvvetleri11 Komüııist Partisi tarafındaı1 keı1disiı1e dev1edilmesi11i is
tedi. 

Bu kişiler. Komüııistlere. "birlikleriııizi bize devrediı1. biz de size 
özgürlüğüııüzü balışedelim'' demektedirler. Oıılanıı teorisine &öre. 
aııcak ordusu olmayaı1 bir siyasal parti özgürlükteı1 yararlanabilir. 
Ama Çiıı Komüııist Partisi'ııi11 1924- 1 927 yıllan arasıııda sadece 
küçük bir askeri kuvvete sahipkeıı yararlandığı özgürlük. Guomiııdang 
l1ükümetiııi11 ''parti içi temizlik'' ve katliam siyasetleriyle yok edildi. 
Ve bugün. silahlı kuvvete sahip olmayan Çi11 Demokratik Birliği ve 
Guomiııdang içiııdeki demokratlar özgürlüğe de sahip değildirler. Gu
omindaııg rejimi altıııdaki işçileri. köylüleri. öğreııcileri ve kültür. eği
tim. saııayi çevrelerindeki ilerici eğilimli kişileri ele alalım . Bunlar. 
so11 on sekiz yıldır lıiçbir silahlı kuvvete sahip değildirler. ama lıiçbir 
özgürlüge de sahip olmadılar. Bütü11 bu demokratik partiler ve in
saıılar. ordu kurdukları. '' tcodal ayrı lıkçıl ık'' yaptıkları. ''lıai11 bölgeler'' 
kw·duklan ve "hükümet cıııirleriııi ve askeri emirleri çiğııedikleri'' içiıı 
mi özgürlükteı1 yok..-;uıı l'ırakılmışlardır'! Hiç de değil. Tam tersiııe. 
bütiı11 buııları yapmadıkl:.ıı·ı iÇi11 özgürlüktcı1 yoksun bırakılmışlardır. 

"Ordu devlete aittir." Bu bütüııüyle doğrudur ve yeryüzüııde bir 
devlete ait olmayaıı tek bir ordu yoktur. Ama ııe türdeıı bir devlete? 
Büyük toprak ağaları. büyük baııkerler ve büyük kompradorlan11 te
odal ve taşist diktatörlüğü altıııdaki bir devlete ıtıi .  yoksa geııiş halk 
killclcriı1iı1 bir ycı1i demokratik dcvlctiııe mi'? Çiıı'iıı kuracağı tek dev
let. bir yeııi demokratik devlet olabilir ve bu temele dayaııarak bir yeııi 
deınokratik koalisyoı1 lıükümeti kurulmalıdır. Halkııı özgürlüğüııü ko
ruyabilmesi ve yabaııeı saldırgaıılara karşı etkili bir biçimde mücadele 
edebi lmesi içiıı. Çiıı'iıı l)ütüıı silahlı kuv ,1etleri böyle bir devletiıı böyle 
bir hükümetiııe ait olmalıdır. Çiıı'de yeııi demokratik koalisyo11 hü
kümeti kurulur kurulmaz. Çiıı'iı1 Kurtarılmış Bölgeleri silalılı kuv-
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vetlerini bu hükümete devredecektir. Ama aynı zaınanda bütüı1 Gu
omiı1daı1g silahlı kuvvetlerinin de b!.! hükümete devredilmesi ge
rekecektir. 

1924 yılında Dr. Sun Yatse11 şöyle demişti: ''Bugün. milli devrimde 
ye11i bir dönemi11 başlaı1gıcı olmalıdır . . . .  ilk adım silahfı kuvvetleri • 
l1alkla birleştiııııek. ikinci adım ise onu halkın silahlı kuvvetlerine dö-
ııüştürmektir."10 Sekizi11ci Yol Ordusu ve Yeni Dördüncü Ordu. bu si
yaseti uyguladı.klan için. ''halkıı1 silahlı kuvvetleri''. ya11i- hal ordusu 
haliı1e gelmiş ve zaferler kazanabilmişlerdir. Kuzey Seferi'nin ilk dö-
11emiı1de Guomindaı1g orduları. Dr. Suı1'uı1 ''ilk adımı''nı atmış ve do
layısıyla zaferler kazanmışlardı. Kuzey Seferi'11in i}c.i11ci döneminde, 
buıılar ''ilk adım''ı bile terk etn:ıiş. halka karşı bir tutum takınmış ve do
layısıyla o günden bu yana giderek daha fazla bozulmuş ve yoz
laşmışlardır. Bunlar iç savaşta aslan kesilmekte, ama iş yabancı düş
mana karşı savaşmaya geliı)ce süt dökmüş kediye dönmektedirler. 
Guomindang ordusundaki her dürüst yurtsever subay, Sun Yatsen ru
hunu yeniden canlandırmaya ve birliklerini buna uygun olarak dü
zeltmeye koyulmalıdır. • 

Eski orduları düzeltme çalışmasıı1da. yeniden eğitilebilecek bütün 
subaylara, köhne dünya görüşündeı1 kurtulmaları ve doğru bir dünya 
görüşü kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla uyguı1 bir eğitim ve
rilmeli ve böylece halk ordusunda kalmaları ve ona hizmet etmeleri 
sağlanmalıdır. 

Çiıı halkının ordusuııuıı yaratılması uğruna mücadele. bütüıı mil
letin görevidir. Bir halkııı ordusu yoksa, hiçbir şeyi yoktur. Bu me
selede lıiçbir boş teoriye yer olamaz. 

Biz Komüııistler. Çi11 ordusuı1un düzeltilmesi göreviııi des
teklemeye hazırız. Çiıı Kurtarılmış bölgelerinin silahlı kuvvetlerine 
karşı koyma yerine. halkla birleşmeye ve Japon saldırganlanııa karşı 
koymaya gönüllü olan. bütün askeri kuvvetler. dost askeri birlikler 
olarak görülmeli. Sekizinci Yol Ordusu ve Yeni Dördüı1cü Ordu ta
rafıı1dan 011lara gerekli yardım yapılmalıdır. 

10. Dr. Sun Yatsen 10 Kasım 1924 tarihl i «Kuzeye llareketim Üzerine Açıklanıa>•sııKla 
alınmııtır. 
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6. Toprak Meselesi 

Japon saldırganlanııı yok etmek ve yeni bir Çin inşa etmek içiıı, 
toprak düzeoiııin değiştirilmesi ve köylülerin kurtarılması zorunludur. 
Dr. Sun Yatsen'in ''toprak işleyenindir'' tezi, devrimimizin burjuva de
mokralik nitelikte olan bugünkü dönemi için doğrudur. 

Neden devrimimizin bugünkü döııemde burjuva demokratik ııi
lelikte olduğunu söylüyoruz? Bununla şunu kastediyoruz: Bu dev
rimin lıedefi genel olarak burjuvazi değil, milli ve feodal baskıdır, bu 
devnmde alınaı1 önlemler. genel olarak özel mülkiyetin kaldınlmasıııa 
değil, korunmasına yöı1eliktir ve bu devrimin sonucunda kapitalizmin 
lıala oldukça uzun bir süre belli bir ölçüde gelişmesine izin verilse 
bile, işçi sınıfı Çin'i sosyalizm yönünde ilerletmek için kuvvet lop
layabilecektir. ''Toprak işleyenindir" demek, toprağı feodal sö
mürücülerden köylülere devretmek, feodal toprak ağalarının özel mül
kiyetini. köylülerin özel mülkiyetine dönüştürmek ve onları feodal 
toprak ilişkilerinden kurtaııııak ve böylece bir tarım ülkesinin bir sa-• 
nayi ülkesine dönüşmesini mümkün kılmak demektir. Dolayısıyla 
''toprak işleyenindir'' tezi, proleter sosyalist bir talep değil, burjuva de
mokratik nitelikte bir taleptir. Bu sadece biz Kom�nistlerin değil. 
bütün devrimci demokratların talebidir. Aradaki fark şudur ki, Çin ko
şullarında sadece biz Komünistler bu talebi özel bir ciddiyetle ele alı
yor ve onun sadece sözünü etmekle kalmayıp uygulamaya da ko
yuyoruz. Devrimci demokratlar kimlerdir"? Devrimci demokratların eı1 
tutarlısı olan proletaryanın yanı sıra bunların en geniş grubunu köy
lüler oluşturur. Köylülerin ezici çoğunluğu. yani feodal bağlan olan 
zengin köylüler dışıııda hepsi, ''toprağın işleyene'' verilmesini güçlü 
bir şekilde talep etmektedirler. Şehir küçük burjuvazisi de devrimci 
demokratlardandır ve ''toprak işleyenindir'' tezi. tarımda üretici güç
lerin gelişmesine yardımcı olacağından, bu aynı zamanda 011un da çı
karınadır. Milli burjuvazi. yalpalaya11 bir sınıftır, pazarlara ihtiyacı ol
duğundan ''toprak işleyenindir'' tezini onlar da onaylarlar; ancak pek 
çoğu, toprak mülkiyetiyle bağlan olduğundan, bundan korkar. Dr. Suıı 
Yatsen Çin'deki ilk devrimci demokrattı. Şehir küçük burjuvazisi ve 
köylülerin yaı1ı sıra milli burjuvazinin devrimci kesimini de temsil 
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eden Dr. Sun, silahlı bir devrim yaptı ve ''toprak mülkiyetinin eşit
leştirilmesi'' ve "toprak işleyenindir'' tezlerini ileri sürdü. Ama ne 
yazık ki iktidardaykeıı inisiyatifi ele alıp toprak düzeninde refonn yap
madı. Ve Guomindang'ın halk düşmanı kliği iktidarı �le geçirdiği 
zaman, onun savunduğu görüşlere bütünüyle iha�t etti. Bugün bu 
klik, '' toprak işleyeııindir'' tezine inatla karşı çıkmaktadır, çünkü 
büyük topraj.: ağaları, bankerler ve kompradorlar kesimini temsil et-• 
mektedir. Çin'de sadece köylüleri temsil eden bir t;konomik parti ol-
madığından ve milli burjuvazinin siyasal partileri de tutarlı bir toprak 
programına sahip olmadıklarından, tutarlı bir toprak programı sap
tamış ve uygulamış, köylülerin çıkarları uğruna canla başla savaşmış 
ve dolayısıyla köylüJeriıı ezici çoğunluğunu büyük müttefiki olarak 
kazanmış tek parti olaıı Çin Komünist Partisi, köylülerin ve tüm dev
rimci demokratların önderi haline gelmiştir. 

1927'den 1936'ya kadar, Çin Komünist Partisi toprak düzeninde 
eksiksiz bir refoıııı yapılması için çeşitli önlemler aldı ve Dr. Sun'un 
''toprak işleyenindir'' tezini yürürlüğe .koydu. Halka karşı on yıllık sa
vaşta· '' toprak işleyenindir'' tezine dişlerini gıcırdabp, pençelerini gös
terenler ve ona karşı savaşanlar Guomindang'ın işte bu gerici kliği, Dr. 
Sun Yatsen'in adına layık olmayan takipçilerinden oluşan bu çetedir. . ' 

Komünist Partisi, Japonya'ya karşı savaş döneminde, "toprak iş-• 
leyenindir'' siyasetini, kira ve faizin azalblması siyasetine dö-
nüştürerek büyük· bir taviz veııııiştir. Bu taviz yerindedir, Çünkü Gu-• 
omindang'ın Japoııya'ya karşı savaşa katılmasına yardımcı olmuş ve 
Kurtarılmış Bölgelerdeki toprak ağalarının, köylüleri savaş için se
ferber etmemize karşı direnişlerini azaltmıştır. Özel olarak bir engel 
çıkmadığı takdirde. bu siy�setimizi savaştan sonra da, ilk olarak kira 
ve faizin azaltılmasını bütüıı yurt çapında yayıp. ardından ''toprak iş-• 
leyenindir'' tezinin yavaş yavaş gerçekleştirilmesi için uygun öıı-
lemleri alarak. sürdünneye hazırız. 

Fakat Dr. Sun'a ihanet edenler, "toprak işleyenindir'' tezi şöyle dur

sun, kira ve faizin azaltılmasına bile karşı çıkmal..1adırlar. Gu

omindang hüküıneti, kendi ilan etmiş olduğu "kirada yüzde 25 in

dirim ''i öngören Lıaraıııameyi ve öbür meleri uygulamamışhr. 

Bunlatı yalnız biz, Kurtarılmış Bölgelerde yürürlüğe koyduk ve bu suç 
• 
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yüzuı1deı1 Kurtarılmış Bölgeler ''hain bölgeler'' damgası11ı yedi. 
Japonya'ya karşı savaş sırasında sözüm ona iki aşama teorisi or

taya çıkmıştır. Buna göre bir "milli devrim'' aşaması, bir de "de
mokrasi'' ve ''halkın refahı uğruna devrim'' aşaması vardır. Bu teori 
yanlıştır. . 

''Amansız 'bir düşmanla karşı karşıya·iken demokratik refoıııılar ya 
da halkın refahı meselesini ortaya atamayız; Japonlar gidene kadar 
beklesek iyi olur." Savaşta kesin zaferi önlemek amacıyla Gu
omindang gerici kliği tarafından ortaya atılan saçma teori işte budur. 
Bununla birlikte bu teoriyi tekrarlayıp duran ve onun aşağılık sa
vunucuları haline gelen kişiler vardır. 

''Amansız bir düşmanla karşı karşıya iken, demokrasi ve halkın re
fahı meselesini bir çözüme bağlamadıkça, Japonlara karşı üsler kur
mamız ve saldırılara karşı direnmemiz imkAnsızdır. '' Çin Komünist 
Partisi'nin savunduğu ve hatta daha şimdiden uygulamaya koyup ku
sursuz sonuçlar elde ettiği görüş işte budur. 

Japonya'ya karşı savaş döneminde, kira ve faizin azaltılması ve 
diğer demokratik refoıııılann hepsi bu savaşa hizmet eder. Savaş ça
balarına karşı toprak ağalarının direnişini yumuşatmak için, onların 
toprak mülkiyetine son veı ıııekten kaçınmış ve yalnız kira ve faizi 
azaltmıştık; aynı zamanda onları servetlerini sanayiye aktaı ıııaya teş
vik etmiş ve aydın eşrafa, savaş için yapılan kamu faaliyetlerine ve 
hükümet çalışmalarına, diğer halk temsilcilerinin yanında katılma ola
nağı tanımıştık. Zengin köylülere gelince, onları üretimi geliştirmeye 
teşvik etmiştik. Bütün bunlar. köylük bölgelerdeki kararlı demokratik 
reformlar çizgisinin bir parçasıdır ve kesinlikle gereklidir. 

İki çizgi vardır: Ya Çin köylülerinin demokrasi ile halkın refahı 
meselesini bir çözüme bağlama çabalarına inatla karşı durmak ve yoz
laşmış, etkisiz ve Japonya ile hiçbir şekilde savaşamaz hale gelmek. 
ya da Çin köylüleri11in çabalarıı1ı kararlılıkla desteklemek ve nüfusun 
yüzde 80'ini meydana getiren bu en büyük müttefiki kazanarak mu
azzam bir savaşma gücü yaratmak. Bunlardan birincisi Guomindang 
hükümetinin. ikincisi ise Çin'in Kurtarılmış Bölgelerinin çizgisidir. 

Oportünistlerin çizgisi, bu iki çizgi arasında yalpalama. köylüleri 
desteklediklerini iddia etmekle birlikte' kira ve faizi azaltma, köylüleri 
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silahlandınna ya da köylük bölgelerde demokratik siyasal iktidarı 
' 

kurma kararlılığından yoksun olmaktır. 
Emrindeki bütün kuvvetleri kullanan Guomindang'ın halk düşmanı 

kliği, Çin Komünist Partisi'ne karşı açık-gizli, askeri-siyasi, kanlı
kansız her türden vahşi saldırılar yöneltmiştir. Sosyal konumu içinde 
ele alındığında, iki parti arasındaki anlaşmazlık, özünde bu toprak iliş
kileri meselesindedir. Guomindang gerici kliğinin dalına nerede bas
Uk? Tam da bu meselede değil mi? bu kliğin Japon saldırganlarına 
büyük ölçiıde yardımcı olmasının ve onların koruyuculuğunu ve des
teğini kazanmasının nedeni, tam da bu değil miydi? Çin Komünist 
Partisi'ne yöneltilen bütün suçlamalar (''Direnme Savaşı'nı baltalama 
ve devleti tehlikeye düşürme'', ''hain parti", ''hain ordu'', ''hain böl
geler" ve ''hükümetin emirlerine ve askeri emirlere itaatsizlik'') tam da 
bu alanda milletin gerçek çıkarları uğruna çalıştığı için yöneltilmemiş 
miydi? 

Çin sanayi işçilerinin kaynağı, köylülerdir. İleride, on milyonlarca 
köylü daha şehirlere giderek fabrikalara girecektir. Eğer Çin güçlü bir 
milli sanayi ve pek çok modem şehir kuracaksa, köylü nüfusun şehirli 
nüfusa dönüştürülmesi için uzun bir süreç gerekecektir. 

Çin sanayisinin başlıca pazarını oluşturanlar, köylülerdir. Ancak 
onlar yiyecek ve hammaddeleri bol miktarda sağlayabilir ve büyük 
miktarda mamul madde tüketebilirler. 

Çin ordusunun kaynağı, köylülerdir. Japon saldırganlarının can 
düşmanı olan askerler, askeri ünifoııııa giymiş köylülerdir. 

Bugünkü aşamada Çin demokrasisinin .  temel siyasi gücü, köy
lülerdir. Çinli demokratlar 360 milyon köylünün desteğine da-
yanmadıkça bir şey elde edemezler. · 

Bugünkü aşamada Çin kültür hareketinin başlıca . meselesi. köy
lülerdir. Eğer 360 milyon köylü hariç tutulursa. ''cehaletiıı yok edil
mesi''. "eğitimiı1 halka indirilmesi''. ''kitleler için edebiyat ve sanat'' ve 
''halk sağlığı'' çoğunlukla boş sözler haline gelmez mi? 

Bunu söylerken, elbet. halkın 90 milyonluk geri kalan kısmının si
yasal, ekonomik ve kültürel önemini ve özellikle ekonomik açıdan en 
bilinçli olan ve dolayısıyla bütün devrimci harekete önderlik etme ye

teneğine sahip işçi sınıfını gözden kaçırmıyorum. Bu konuda bir yanlış 
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aı1laşılma olmasın. Yalnız Komünistler için değil, Çiı1'deki büt�11 de
mokratlar için bu meselelerin kavranması kesinlikle zorunludur. 

Toprak düzeninde bir refoıııı yapıldığında (bu, kira ve faizin 
azaltılması kadar ilkel bir reform da olsa) köylüler üretime daha fazla 
ilgi duyarlar. Bunun ardındaı1 köylüleri11 gönüllülük temeli üzerinde 
adım adım lal'lm kooperatifleri ve diğer kooperatifleri örgütlemelerine 
yardım edildikçe, üretici güçler gelişecektir. Bugün için tarım ko
operatifleri aı1cak emek-değişim ekipleri, karşılıklı yardımlaşma ekip
leri ve iş-değişim grupları gibi bireysel köylü ekoı1omisi yani köy
lülerin özel mülkiyeti esasına dayanan kolektif. karşılıklı yardımlaşma 
emek örgütleri olabilir; bu durumda bile emek verimliliğindeki ve üre
timdeki artış daha şimdideı1 şaşırtıcıdır. Bu örgütler. Çin'in Kur
tarılmış Bölgelerinde yaygın bir şekilde geliştirilmiştir ve bundan 
böyle mümkün olduğu kadar yayılmalıdır. 

Emek-değişim ekibi türünden kooperatif örgütünün köylüler ara
sı11da uzun süredir var olduğu, fakat geçmişte 011un, köylülerin yok
sulluklarıı11 hafifletme çabalarında kullandıkları bir araçtan öteye ge
çemediği söylenebilir. Bugün Çin'in Kurtarılmış Bölgelerindeki emek
değişim ekipleri, hem biçim hem de öz bakımından farklıdırlar; köylü 
kitlelerini11 üretimi artıııııa ve daha iyi bir hayat için mücadele etmede 
kullandıkları bir araç haline gelmişlerdir. 

Son tahlilde, Çin'deki herhangi bir siyasal partinin siyaset ve uy
gulamasının halk üzerindeki etkisinin iyi ya da kötü, çok ya da az' ol
ması, halkın üretici güçlerini geliştiııııesine yardım edip etmediğine ve 
11e kadar ettiğine, bu güçleri engelleyip engellemediğiııe bağlıdır. 
Çiı1'deki Sosyal üretici giiçler ancak Japon saldırganlarının yok edil
mesi. toprak refoııııunun uygulanması. köylülerin kölelikten kur
tarılması, mode(Tl sanayinin geliştirilmesi ve bağımsız, özgür. de
mokratik. birleşik, müret"feh ve güçlü bir yeni Çin'in kurulmasıyla 
serbest kılınabilir ve Çin lıalkı bunu sevinçle karşılar. , 

Aynca şuna da işaret etmeliyiz ki, köylük bölgelerde çalışmaya 
gelen şehirli aydınlarıı1, köylük bölgelerin özelliklerini. yani buralanı1 
hala dağınık ve geri bir bireysel ekonomiye dayalı olduğunu ve bun
daıı başka Kurtarılmış Bölgeler arasıııdaki bağlantın111 düşman ta
rafıııdaıı geçici olarak kesildiğiııi ve bu bölgelerin gerilla savaşı ver-
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mekte olduğunu kavramaları kolay değildir. Bu �zellikleri kav
rayamadıklanndan, köylük bölgelerin meselelerine ve buralardaki ça
lışmalara çoğunlukla yanlış bir şekil4e, şehirlerdeki hayat ve çalışma 
açısından yaklaşır ve ele alırlar, böylece köylük bölgelerin ger
çeklerindeı1 koparlar ve köylülerle kaynaşamazlar. Bu durumun eBi
timle ortadan kaldırılması zorunludur. 

Çin'in çok sayıdaki devrimci aydını, köylülerle tek vücut haline 
gelmelerinin gerekliliğini kavramalıdırlar. Köylülerin onlara ihtiyacı 
vardır ve yardımlarını beklemektedirler. Aydınlar şevkle köylük böl
gelere gitmeli, öğrenci kıyafetini sırtlarından atarak kaba elbiseler giy
meli ve ne kadar öı1emsiz olursa olsun her türlü işe istekle gi
rişmelidirler, köylülerin ne istediklerini öğrenmeli ve Çin demokratik 
devriminin en önemli görevlerinden biri olan köylük bölgelerde de
mokratik devrimin gerçekleştirilmesi mücadelesinde köylülerin ha
rekete geçirilmesine ve örgütlenmesine yardımcı olmalıdırlar. 

Japon saldırganları yok edildikten sonra, onlann ve baş hainlerin 
gasp ettikleri topraklara el koymalı ve bunları topraksız ya da az top
raklı köylülere dağıtmalıyız. 

7. Sanayi Meselesi 

Japon saldırganlarını yenilgiye uğratmak ve yeni bir Çin inşa 
etmek için sanayiyi geliştitıııek gereklidir. Fakat Guomindang yö
netimi albnda, her konuda yabancı ülkelere bağımlılık vardır ve onun 
mali ve ekonomik politiikası halkın bütün ekonomik yaşamını mah
vetmektedir. Guomindang bölgelerinde hepsi hepsi birkaç küçük sa
nayi işletmesi vardır ve bunlar da genellikle iflastan kurtulamaz. Si
yasi retonnlar olmazsa, bütün üretici güçler mahvolur ve bt1 tarım ve 
sanayi için de geçerlidir. 

Çin, bağımsız, özgür, demokratik ve birleşik olmadıkça, sanayiyi 
geliştirmek genellikle imkansız olacaktır. Japon saldırganlarını yok 
etmek bağımsızlığı kazanmaya çalışmak demektir. Guominclang'ın tek 
parti diktatörlüğünü kaldınnak, demokratik ve birleşik bir koalisyon 
hükümeti kunnak, Çin'in bütün askerlerini halkın silahlı gücü haline 
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döııüştünnek. ıoprak reformunu uygulamak ve köylüleri kölclikteıı 
kurtarmak. özgürlük. demokrasi ve birliğe ulaşmaya çalışmak de
mektir. Bağımsızlık. özgürlük. demokrasi ve birlik olmadaı1, ger
çekte11 büyük çapla bir saııayi kurmak imkansızdır. Saı1ayi olmadaı1. 
sağlam bir milli savuıımadaı1. halkın refahıııdaıı. ülkeı1i11 zcııgiıılik ve • 
güçlülüğüııdeıı söz edilemez. 1 840'daki At"yoıı Savaşı'ııdaıı 1 1  bu yaııa 
105 yıllık tarilı ve özellikle Guomindaııg'ııı iktidara gelişindeıı bu 
yaııa geçeıı 1 8  yıllık, bu öııemli noktayı Çiıı lıalkına kavrattı. Yoksu! 
ve güçsüz olmayaıı. müreffeh ve güçlü bir Çiı1: sömürge ya da yarı
sömürge değil. bağımsız: yarı-feodal değil. özgür ve demokratik: bö
lünmüş değil. birleşmiş bir Çiıı demektir. Yarı-sömürge, yan-feodal 
ve bölüıımüş Çiıı'de pek çok kişi. yıl larca sanayiyi geliştiı ıııeııin. milli 
savunmayı güçleııdiıı1ıeııin ve lıalka refalı. ülkeye zenginlik ve güç ka
ı.andırmaııın hayaliııi kuııııuş. ama bunların bütün hayalleri yı
kılmıştır. Pek çok iyi niyetli eğitimci. bilim adam_ı ve öğrenci. ülkeye, 
bilgileriyle hizmet edebilecekleri iııancıyla kendilerini iş ve ça
lışmalarına verdiler. siyasetle hiç ilgilenmediler. ama bunun da bir 
hayal olduğu ortaya çıkt ı .  yıkılmış bir hayal. B u. aslında iyi bir �
lirtidir. çüııkü bu çocukça lıayalleriıı yıkılması. Çin'i refah ve güç
lülüğe götüreıı yoluıı başlangıcıdır. Çin halkı savaşta pek çok şey öğ
reıımiştir: Japoıı saldırga11ları11ın yeııilmesiııdeıı soııra hepsi de 
birbiriyle ilişkili ve vazgeçilmez şeyler olaıı bağımsızlık. özgürlük. de
mokrasi. birlik. refah ve güce sahip yeııi demokratik bir Çiıı iıışa 
etmek gerektiğiııi biliyorlar. Çiıı halkı.  eğer bunu yaparsa. Çiıı'i parlak 
bir gelecek beklemektedir. Ancak yeni demokratik siyasal sistem 
bütün Çiıı'de kurulduğu zamaıı. Çiıı halkının üretici güçleri serbest ka-

1 1 .  lngiltere 1 8 . yüzyıl soıılanndruı itibaren Çin'e uzuıı yıUar gittikçe artan nıikıarda 
afyon ilır"ç etti. Bu alışveriş. Çin halkını uyuşturucu nıaddclere alıştımıakla kalınadı. 
aynı zaıııaııda Çiıı'in günıü�üııü de yağnıaladı. Çin'de bu durunıa karşı şiddetli bir 
muhalefet doğdu. lngillerc. 1 840 yılında Çiı\'le olan ıic:ıretini güven altına alıııak ba
hanesiyle Çin'e karşı silahlı saldırıya girişti. Li Ze-su kt111ıuta�ındaki Çin askeri bir
likleri direnişe geçtiler ve Kanton halkı kendiliğinden c<Lıgiliz Ordulannı Ytık Eııııe>• 
hareketini örgütledi ve lngiliz saldırı kuwelerine ağır d:ırbeler indirdi. Anıa 1 842'de 
kokuşnıuş Çing rejinıi lııgiltere'yle N:ınking antl:ışnıasını inızaladı. Bu antl:ışıııada. 
lngiltcrc'ye taznıiııal tidennıesi. lloııgkoııg'un lngiltere'yc bırakılnıası. Şanghay. Fo
oçov. Amoy. Niııgpo ve Kanton'un lıigiliz ticaretine açılnıası ve Çin'e ithal edilen in
giliz,Mallarına uygulanacak günırük tarifesinin Çin ve lngiltcre tarafından ortaklaşa 
tesbit edilnıcsi öngörülüyordu. 
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lacak ve her türlü gelişme olanağına sahip olacakbr. Bu noktayı her 
gün gittikçe daha fazla iı1saı1 kavramaktadır. 

Yeni demokratik siyasal sisteme kavuşulduğunda Çin halkının ve 
onun hükümetinin. ağır ve hafif sanayiyi birkaç yıl içinde adım adım 
kurmak ve Çiı1'i bir tarım ülkesinden bir sanayi ülkesine döııüştüııııek 
için pratik öıılemler alması gerekecektir. Yeni demokratik devlet. sağ
lam bir ekonomik temele. bugüııkünden d:ıha ileri bir tarıma, milli 
ekonomide ağırlıklı bir yer tutan büyük sanayi işletmelerine ve buna 
uyguıı haberleşme. ticaret ve maliyeye sahip olmadıkça pekiştirilemez . • 

Biz Komünistler. ülkeııin bütün demokratik partileriyle ve saııayi • 
çevreleriyle bu amaç uğruna işbirliği halind• savaşmaya hazırız. Çin 

• 

işçi sınıfı,  bu vaadin yerine getinlmesinde büyük bir rol oynayacaktır. 
Birinci Dünya Savaşı'ıldan bu yana, Çin işçi sınıfı . Çin'iıı ba

ğımsızlığı ve kurtuluşu uğruna bilinçli bir şekilde savaşmıştır. 192 1  
yılı. Çiıı işçi sınıfının öııcüsü Çin Komünist Partisi'nin doğuşuna tanık 
olmuş ve ardından da Çiıı'in kurtuluş mücadelesi yeni bir aşamaya gir
miştir. Buııdan sonra gelen üç dönem (Kuze)I Seferi. Toprak Devrimi 
Savaşı ve Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı) boyunca işçi sınıfı ve Çin 
Komünist Partisi vargücüyle çalışmış ve Çin halkının kurtuluş da
vasına paha biçilmez bir katkıda bulunmuşlardır. Japon sal
dırganlanııın kesin olarak yenilmesi ve özellikle büyük şehirlerin ve 
önemli ulaşım hatlarının geri alıııması için mücadelede Çin işçi sııııfı 
çok büyük bir rol oyııayacaktır. Ve Japonya'ya karşı savaştan sonra 
Çiıı işçi sınıfınııı çabaları ve katkısının ve daha da büyük olacağı şim
diden söyleııebilir. Çiıı işçi sııııfının görevi. sadece yeni demokratik 
bir devletiıı kurulması içiıı mücadele etmek değil. aynca Çiıı'in sa
nayileşmesi ve tarımııı modenıleşmesi için de mücadele etaıektir. 

Yeni demokratik devlet sistemiııde. emek ve sermayenin çı
karl:ırıııı düzeııleme siyaseti beııimsenecektir. Bu siyaset. devlet sek
törü ile özel sektörün. emekle sermayenin. sanayi üretimini ge
liştirmek üzere beraberce çalışmaları için. bir yandaıı işçileriıı 
çık:ırlarıııı· koruyacak. koşullara göre sekiz-on saatlik işgününü yü
rürlüğe koyacak. uyguıı işsizlik sigortası ve sigorta sağlayacak ve seıı
dika hakkıı11 güveı1ce altına alacaktır. öte yandan da gereğince idare 
edilen devlet işletmeleriı1i11, özel işletmelerin ve kooperatif iş-
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letmelerinin kanunla yasayla saptanmış karlarını güveı1ce altıı1a ala
caktı(. 

Japon saldırganlarının ve baş hainlerin Çin'dek.i işletmelerine ve 
mallarına el konıteak ve bunlar, Japonya yenildiğinde hükümetin em
rine verilecektir. 

8. Kültür, Eğitim ve Aydınlar Meselesi 

Yabancı ve feodal zulmün Çin halkına getirdiği belalar milli kül
türümüzü de etkilemektCdir. Özellikle ilerici kültür ve eğitim ku
rumlan ve ilerici kültür işçileri ve eğitimciler acı çekmişlerdir. Ya
bancı ve feodal zlllmün kökünü kazımak ve yeni demokratik bir Çin 
inşa etmek için halkın hizmetinde çok sayıda eğitimci ve öğretmene, 
aynca halkın bilim adamlarına, mühendislerine, teknisyenlerine, he-

, 

kimlerine, gazetecilerine, yazarlarına, edebiyatçılarına, ressamlarına 
ve sıradan kültür işçilecine ihtiyacımız var. Bunlar halka hizmet ru-• 
huyla dolup taşmalı ve çok çalışmalıdırlar. Halka dürüst bir şekilde 
hizmet ettikleri takdirde, bütün aydınlar değerli bir milli ve sosyal var
lık olarak kabul edilmelidirler. Aydınlar meselesi Çin' de özel bir önem 

' 

karanır, çünkü ülkemiz yabancı ve feodal zulmün sonucu olarak kü,1-
türel bakımdan geri bir ülkedir ve halkın kurtuluş mücadelesinde ay
dınlara acileı1 ihtiyaç vardır. Halkın son elli yıllık kurtuluş mü
cadelesinde. özellikle 191 9'daki 4 Mayıs Hareketinden bu yana ve 
Japonya'ya karşı sekiz yıllık savaşta, birçok devrimci aydın çok büyük 
bir rol oynamıştır. Önümüzdeki mücadelelerde daha da büyük roller 
oynayacaklardır. Dolayısıyla, halkın safları arasından entelektüel ba-

• 

kımdan donatılmış her türden kadcoı1un sistemli olarak yetiştirilmesi 
ve aynı zamanda eldeki bütün yararlı aydınlarla birleşmeye ve onları 
yeniden eğitmeye özeı1 gösterilmesi. bir halk hükümetinin görevidir. 

Halkın yüzde 80'inin içiı1de bulunduğu cehaletin yok edilıhesi, 
yeııi.Çin için hayati bir görevdir. 

Köleleştirici feodal ve faşist kültür ve eğitimin bütünüyle ortadaı1 
kaldınJması için uygun ve kesin önlemler alınmalıdır. 

Halk arasındaki salgın hastalıkları ve diğer hastalıktan önlemek ve 
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tedavi etmek, tıp ve sağlık alanındaki kamu hizmetlerini yay
gınlaştınnak için canlı bir faaliyete girişilmelidir. 

Halka hizmet etmek üzere yeni bir bakış açısına ve yeni yön
temlere sahip olabilmeleri için, eski türden kültür ve eğitim işçileri ve 
hekimler uygun bir biçimde yeniden eğitilmelidir. 

Çin halkını11 kültür ve eğitimi yeni demokratik olmalıdır; yani Çin 
kendi milli bilimsel kültür ve eğitimini, kitle kültür ve eğitimini oluş
tunnalıdır. 

Yabancı kültüre geliııce, ona kapımızı bütünüyle kapamak yanlış 
bir tutum 'olur. Böyle yapacağımıza, Çin'in yeni kültürünün ge
liştiri_lmesinde yararlanmak üzere yabancı kültürün içinde ilerici olan 
her şeyi almalıyız .. Ama yabancı kültürü körü körüne kopya etmek de 
yanlıştır. ona, Çin halkının gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere eleş
tirici bir gözle yaklaşmak daha doğru olur. Sovyetler Birliği'nde ya
ratılmış olan yeni kültür, kendi halk kültürümüzün inşasında bize 
örnek olmalıdır. Aynı şekilde, eski Çin kültürü de, ne olduğu gibi red-

, 

dedilmeli, ne de körü körüne kopya edilmeli, ama Çin'in yeni kül'-
türünün gelişmesine yardımcı olmak üzere ayıklanarak be
nimsenmelidir. 

9. Azınlık Milliyetleri Meselesi 

Halk düşmanı Gılomindang kliği Çin'de birçok milliyetin varlığını 
inkar etmekte ve Haıı milliyeti dışında kalanların hepsine ''kabile'' 
damgası yapıştıı ıııaktadır. Azınlık milliyetlerine ilişkin olarak Çing 
Hanedanı hükümeılerini11 ve Kuzeyli savaş ağalarının gerici . po-' 
litikasını devralmışur: onları mümkün olaı1 her yolla ezmekte ve sö
mürmektedir. Bu konuda açık örnekler 1943'teki lhçao Birliği'ııdeki 
Moğolların katledilmesi. 1944 'ten beri Sinkiang'daki azınlık mil
liyetlerinin silah zoruyla bastırılması ve son yıllarda Gansu Eya
leti'ndeki Huy halkının katledilmesidir. Bunlar yanlış bir Han şo
venizıııi ideolojisinin ve siyasetinin belirtileridir. 

1924'te Dr. Sun Yatsen, Guomindang'ın Birinci Kongresi Bil
dirisinde şöyle yazıyordu: ''Guomindang'ın milliyetçilik ilkesi ikili bir 
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aı1lam taşır. B iriı1cisi. Çiı1 mille1iı1in kW1uluşu. ikincisi de. Çin'deki 
bütüı1 milliyetleriı1 eşitliğidir'' ve ''Guomindang Çiı1'deki bülü11 mil
leyetlere kendi kaderlerini tayin etme hakkını tanıdığını, em
peryalizme ve savaş ağalarına karşı devrim ı.afere ulaştığıı1da özgür ve 

' 

birleşjk bir Çin Cumhuriyeti (bütün milliyetlerin özgür birliği) ku-
rulacağıı11 resmeı1 ilan eder." 

Çiıı Komünist Partisi. Dr. Su11 Yatsen'iı1 milliyetler siyasetine bu
rada belirtile11 şekliyle bütüı1üyle katılmaktadır. Komünistler. bütün 
azınlık milliyetleri11in halklarıı1a bu uğurda savaşmaları içi11 faal bir 
şekilde yardım etmeli, kitlelerle bağlan olaı1 önderleri de dahil  olmak 
üzere. onlara siyasal. ekoı1omik ve kültürel kurtııluşlan ve gelişmeleri 
içi11 savaşmakta ve halkın çıkarlarını koruyacak kendi ordularını kur
IT!akta yardımcı olmalıdır. Koı1uşma ve yazı dilleriı1e. görenek ve ge
leı1eklerine. dini inançlarına saygı göstennelidir. 

Şensi-Gaı1su-Ningsia Sıı1ır Bölgesi'nin vt Kuzey Çin'deki Kur
tarılmış Bölgelerin Moğol ve Huy milliyetlerine karşı yıllardır ıa
�ındığı tavır doğrudur ve yaptıkları çalışmalar verimli olmuştur. 

10. Dış Siyaset Meselesi 

Çi11 Komünist Partisi. Atlaı1tik Bildirisine ve uluslararası Mos
kova. Kahire. Tahraı1 ve Kırım 12 Koı1feraııslarınuı kararlarına ka
tılmaktadır: çünkü bu kararlar111 l1epsi faşist saldırgaı1lann yeı1ilmesine 
ve düı1ya barışı11ııı sağlaı1mas111a katkıda buluıımaktadır. 

Çi11 Komüııisı Partisi'ı1iıı savuı1duğu dış siyaseti11 temel il.kesi 

12.  Atlantik lJilılirisi. Birlc�ik Anıerika ve lngiltere larat"ından 1941 Ağustos'undaki Al· 
laııtik Ktlllfemnsı'nııı >t)ııunda t)rtaklaşa yayınılannıışlı. Moskova Konferaıı•ı Sov
yetler Birliği. Birleşik Aıııerika ve lngilıere Dışişleri Bakanla" arasıııda 1943 
Ekinı'inde yapılnıı�tı. Sovyetler Birliği. Birleşik Anıerika ve İngilıere'nin kııtıldığı 
Tahraıı Koııferansı 1943 Kasıııı ve Aralık aylannda Iran başkentinde yapıldı. Sov
yetler Birliği. ABD ve lngiltcre'nin katıldığı Kınnı Konferansı. 1945 Şubat'ında 
Yalta'da yapılılı. Bütün bu uluslararası konferan•larda taraflar, faşist Alnıanya'yı ve 
Japoııya'yı ortak çabayla yennıeyc. saldırgan güçlerin ve faşist kalıntıların yeniden 
c:ınlaruııa•ıııı önlcnıeyc. dünya banşını konınıaya ve bütün ülkelerin halklannın ba
ğınısızlık ve i.)zlenılerini gerçekleştimıelerine yardınıcı olnıaya kararlı olduklannı be
lirttiler. Anıa savaşın lıenıen anlından ABD ve lngilıere hükiimetleri bütün bu ulus
lararası anllaşnıaları çiğnediler. 
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şudur: Çiı1 bütüı1 ülkelerle diplomatik ilişkiler kuracak ve bu ilişkileri 
güçleı1direcektir. Savaşta as�eri harekatlar arasında uyumun sağ
lanması, barış koı11·era11slan. ticaret ve yaunm gibi bütün ortak me
seleleri. Japo11 saldırgaı1lan11111 bütünüyle yenilmesi ve düı1ya barışının 
sağlaı1ması. milli bağımsızlık ve eşitlik konusunda karşılıklı saygı gös
terilmesi. devletler ve l1alklar arası11da karşılıklı çıkarların ve dost
luğu11 geliştirilmesi temel koşullarına dayanarak çözecektir. 

Çin Komü11ist Partisi. uluslararası barışı ve savaş sonrası güvenliği 
korumak içiıı bir örgütüıı kur14lması üzerihe Dambırtın Oks (Dum
barto11 Oaks) Konferaıısı'ııın öııerilerine ve Kırım Konferansının ka
rarları11a bütünüyle katılmaktadır. Çin Komünist Partisi, Saı1 Fran
sisko'da yapıla11 Uluslararası örgütlenme Üzerine Birleşmiş Milletler 
Koı1feransı'11ı seviı1çle karşılar. Çin Komünist Partisi, Çin halkını11 is
teklerini dile getiııııesi için bu konferansa giden Çin heyetine keı1di 
temsilcisini de atamıştır. 13 

Biz, Guomindang hükümetinin Sovyetler Birliği'ne bırşı düş
manlığa son veııııesi ve Çiı1-Sovyet ilişkilerini hızla geliştiııııesi ge
rektiğine i11anıyoruz. Sovyetler Birliği, eşit olmayan antlaşmaları red
dedeı1 ve Çin ile yeni, eşit antlaşmalar imzalayan ilk ülkedir. 1924'de • 
Dr. Suı1 Yatsen tarafıııdaı1, toplanan Guomindang'ın Birinci Milli 
Kongresi ve onun ardı11daı1 gele11 Kuzey Seferi sırasında Sovyetler 
Birliği. Çiı1'iıı kurtuluş savaşına yardım eden tek ülkeydi. 1937'de Ja
po11ya'ya karşı savaş. patlak verdiğinde, Jawn saldırganlarına karşı 
Çiıı'e yardım edeıı ilk ülke gene Sovyetler Birliği olmuştu. Çin halkı 
Sovyct lıükümetiııe ve halkıııa yardımlanı1daı1 dolayı minı1ettardır. 
Sovyetler Birliği katılmadaıı Pasifik meselelerini11 kesiıı ve tam olarak 
çözülmesi11in imkaı1sız olduğu11a i11anıyoruz. 

Bütüı1 müttefik ülkcleri11 lıükümetleriı1den ve hepsinden önce Bir
leşik Amerik:ı ve lılgiltere llükürnetlerindeıl. Çin halkıı1111 sesiı1e cid
diyetle kulak vermcleri11i, Çin halkının dileklerine ters düşeı1 dış si-

1 3. Tung-Pi-vu yoldaş, Nisan-Haziran 1945'tc San Fransisk�'da �O ü�enin
_ 

tem
silcilerinin katılnıasıyla yapılan Uluslararası Örgütlennıe Üzenne Bırleşnıış Mılleıler 
Konferan>ındn hazır bulundu. Birleşmış Milletler Örgütü üzerine öneriler. Moskova 
ve Tahran Konferanslan kararlanna uygun olarak Sovyetler Birlği, ABD. lngilıere ve 
Çın ıenısilcilerinin Ağu�tos-Ekim 1944'te Birleşik Amerika'da Dunıbarton Oaks\a 
ynpnıı� olJuklan toplantıda hazirlannıışlır. 
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yasetler güderek oııunla dostluğu bozmamalarını talep ediyoruz. Her
lıangi bir yabaııcı lıükümeı. Çiıı gericilerine yardım edecek ve Çin hal
kıııııı demokratik davasıııa k;arşı çıkacak olursa, onun ağır bir hata iş
lemiş olacağını iddia el!iyoruz. 

Çiıı lıalkı. birçok yabaııcı lıükümet iıı eşil olmayan antlaşmalar im
zalama yoluııda allıkları adım ları seviı1çle karşılar. Ancak sadece eşit 
aııtlaşmalar iınzalamaııııı. Çiıı'iıı gerçek eşitlik kazaııdığı aıılamına 
gelmeyeceğiııi düşüııüyoruz. Gerçek ve fiili eşitlik. aslında yabaııcı • 
hükümetlerin bir ıırmağaııı değildir. tersine es.1s olarak Çiıı halkıııı 
buııu kendi çabasıyla elde etmesi gerekir ve buııu elde etmenin yolu 
siyasal. ekoııomik ve kültürel bakımdaıı yeııi demokratik bir Çi11 kur
maktır. Aksi halde. bu sadece lafta kalan ve gerçek olmayaıı bir ba
ğımsızlık ve eşitlik olacaktır. Yani Çin. Guomindaııg hükümeti ııiıı bu
günkü siya'iCIİ11i izliyerek hiçbir zamaıı gerçek bağımsızlık ve eşitlik • 
kazanama,z. 

Japoıl saldırganlarıııııı yeııilgiye uğratılmasındaıı ve kayıtsız şartsız 
teslim olmasıııdaı1 soııra. J apoı1 faşizmi ve militarizmiııiıı siyasal. eko
ııom ik ve sosyal kökleriyle birlikte bütünüyle yok edilmesi için Japon 
halkıııııı bütüıı demokratik güçleriııe kendi demokratik düzenlerini 
kurmalarında yardımcı olmak gerektiği kaııısıııdayız. Japoıı halk ı .  de
mokratik bir düzeııe kavuşmadıkça. Japoıı faşizmiııin ve mi
liıarizmiııiıı bütüııüyle ybk edilmesi v.e Pasifıkte barışın sağlaııması • 
imkansızdır. 

Kahire Koı1feraııs1'11111 Kore'ııiıı bağımsızlığıııa ilişkiı1 kararının 
doğru olduğuı1u düşüı1üyoruz. Çiıı 'lıalkı .  Kore halkıı111ı kurtuluşa ka
vuşması11a yardımcı olmalıdır. 

Hiı1disıaiı'ııı b:ığımsızlığıııa kavuşacağı111 um uyoruz. Çüı1kü ba
ğımsız ve demokratik hir Hiı1distaıı. sadece Hiı1disıa11 lıalkı içiıı değil. 

:ıyı'ı z:ımaııda düııya l)arışı içi11 pe gereklidir. 
Güııeydoğu Asya ülkeleri olaıı Biımaııya. Malezya. Eııdoııezya. 

Vieıııam ve Filipinler'e geliııce: Japoıı saldırgaı1larıııııı yeııilmesiııiıı 
ardıııdan bu lıalklarııı keııdi bağımsız �e demokratik devletleriııi 

1 4. Japo11ya'nın tcslinı oln1a,ıyla c.lurun1 c.leğişti. Çin Kuı1anlnıış Bi1lgeleri l lalk kon
fcran•ı Çin Kon1üni'l P:ırti,i'niıı Ycc.linci Kongre>inden sonra Yeııan'da bu konferans 
için bir Ha1.ırlık Konıile•i kurulıııru-ına ve bülilı1 Kurtanlnıış Bölgelerden lenı
silcilerin hazır bulunduklan b'ir açılı� toplanlısı yapılnıasına rağmen toplannıadı. 
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kuı·ına l1aklar1111 kullaııacaklarıııı umuyoruz. Taylaııd'a ise. Av
rupa'daki ı·aşisı uydu devletlere davraıııldığı gibi davranılmalıdır. 

* * * 
• • 
Ozcl programımızııı başlıca maddeleri bunlardır. 
Bütüıı milletiıı dcstcğiııi kazaııınış bir demokratik koalisyoıı lıü

küıncti olmadaıı. ()U özel pı·ogramdaki maddelerin 11içbiri11iıı ülke ça
pıııda başarıyla yürütülemeyeceğiııi tekrar belirteliın. 

Çiıı Komüııisı Partisi. Çin lıalkının kurtuluş davası uğruna verdiği 
24 yıl lık mücadele sayesinde <>yle bir duruma gelmiştir ki. Çin'e ilişkiıı 
meseleler koı1usuı1da onuıı görüşlerini dikkate almaya11 herlıangi bir si
yasal parti ya da sosyal grup. lıerlıaııgi bir Çiııli ya da yabancı ciddi bir 
hata yapar ve kesiıılikle başarısızlığa uğrar. Bizim görüşlerimizi dik
kate almayaıı ve keııdi tutucu yolları111 izlemeye çalışa11 kişiler vardı 
ve bugüıı de vardır. Ama buıılarııı hepsi de sonuııda keııdilerini bir çık
mazda bulmuşlardır. Neden'? Çüııkü bizim görüşlerimiz Çin halk kit
leleriııiıı çıkarlarıııa uyguııdur. Çiıı Komüııist Partisi. Çin halkının eı1 
sadık sözcüsüdür ve Çiı1 Komünist Partisi'ne saygı duymayaıı bir 
kimse aslıııda Çiıı halk kitleleriııc de saygı duymuyor demektir ve ye
ııilgiye uğramaya mahkumdur. 

GUOMINDANG BÖLGELERiNDEKi GÖREVLER 

Partimizi11 geııcl ve <>zcl programları üzeriııe ayrıııtılı bir açıklama 
yaptım. Kuşkusuz bu pı·ogramlar bütüıı Çin'de er geç uygulaııacaktır. 
Bu. bir bütüıı olarak iç ve dış durumuıı Çin l1alkııı111 önüııe serdiği bir 
gt>rüııüındür. Ama şu aıı içiıı Guomiııdaııg bölgeleri. düşmaıı iş
galiııdeki 1-ıölgeler ve Kurtarılmış Bölgelerdeki koşullar ı·arklıdır ve 
prograınıınız111 bu L-ıölgelerde laı·klı L1içimlerdc uygulaııması zoruıılu 
()!maktadır. Farklı  k<lşullaı· ı·arklı gt>revlere yol açar. Bu görevlerdeıı 
L1azılanııı yukaı·ıda açıkladık. Diğeı·leriııi ise biraz dalıa açıklamak ge
ı·ekiyc>r. 

Guoıniııdaııg 11t>lgeleriııde halk. yurtsever taaliyetlerc serbestçe ka
tılamaınaktadır ve demokratik lıareketler yasa dışı kabul edilmektedir. 
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Buııa karşılık çeşitli sosyal kesimler. demokratik parti ler ve kişiler git
tikçe dalıa ı·aal olınaktadır. Çiıı Deınokratik Birliği bu yılııı Ocak ayııı
da Guomiııdaııg'ııı tek p<ırti diktatöı·lüğünüıı soıı<ı erdirilmesiııi ve bir 
koalisyoıı lıükümeti kurulmasını talep edeıı bir bildiri yayımladı. Hal
kıı1 birç<Jk kesimi de. buna benzer bildiriler yayımladılar. Gu
oıniııd<ıııg içiııde de pek çok kişi partileriniıı yt>ııetici organlarınııı si
yasetleriııe karşı gittikçe dalıa fazla kuşku ve lıoşııutsuzluk 
gösteı ıııekte. partileriııiıı halkt<ın tecrit olma tehlikesiııi gittikçe daha 
iyi görmekte ve dolayısıyla 1.amana uygun demokratik reformlar is
temektedirler. Çuııgkiııg'de ve diğer yerlerde işçiler. köylüler. kültür 
çevreleri. öğrenciler. eğitim çevreleri. kadııılar. saııayi ve ticaret çev
releri. devlet memurları ve hatta bazı asker ve subaylar arasında de
mokratik hareketler gelişmektedir. Bu olaylar. bütüıı ezileıı kesimler 
arasındaki demokrasi hareketleriniıı gitgide bir ortak hede!· etrafıııda 
toplandığını gösteı ıııektedir. Bugüı1kü hareketlerin bir zaafı da. top
lumdaki temel kesimlerin harekete henüz geııiş çapta katılmamış ol
maları ve büyük acılar çekmekte olaıı en öııem li güçlerin. yaııi işçiler. 
köylüler. askerler. alt kademelerdeki devlet memurları ve öğ
retmenleriıı 11eı1üz örgüt leı1memiş olmalarıdır. Bir başka zaaf ise, ha
reketteki demokratik ııitelikli kişilerdeı1 birçoğuı1uı1 temel siyaset ko
nusunda. yani demokratik bir kitle temel iııde mücadele edilerek 
durumuı1 değiştirilmeye çalışılması gerektiği koı1usuı1da lıala ay
dıı1lanmamış ve tereddütlü olmalarıdır. Ama 11esı1el duruın . llütü11 ezi
le11 kesimleri. siyasal partileri ve sosyal grupl<ırı lıer geçeıı güıı uyaıı
maya ve birleşmeye zorlamaktadır. Guoıniııdaııg lıükümetiniıı lıiçbir 
baskısı bu hareketiıı ilerlemesiııi durduramaz. 

Milli birliğiıı sağlaııması. koalisyoıı lıükümetiııiıı kurulması. Japoıı 
saldırgaıılarıııı yeııilgiye uğratılması ve yeııi bir Çiıı iıışa edilmesi uğ
ruııda mücadele edebilmek içiıı. Guomiııdaııg bölgeleriııdeki bütüıı 
czi leıı kesimler. siysal partiler ve sosyal gruplanıı demokratik ha
rcketleriııi dalıa geııiş bir alaııa yaymaları ve dağıııık güçleriııi yavaş 
yavaş toparlamaları gerekir. Çiıı Komüııist Partisi ve Kurt<ırılmış Böl
geler halkı oıılara eldeıı geleıı bütüıı yardımı yapmalıdır. 

Guomiııdaı1g bölgeleriııde Koınüııistler, geııiş bir Japoııya'ya Karşı 
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Milli Birleşik Cephe siyaseti izlemeye devam etmelidirler. Ortak he
defler uğrundaki mücadelede, dün bize karşı çıkmış olsalar bile bugün 
bize karşı olmayan herkesle birleşmeliyiz. 

JAPON İŞGALİ AL TINDAKİ 
BÖLGELERDEKİ GÖREVLER 

İşgal altındaki bölgelerde, Komünistler, Japoilya'ya karşı olan her
kesi Fransız ve İtalyan örneklerini izlemeye ve silahlı ayaklanmalar 
hazırlamak amacıyla örgütler ve yeraltı kuvvetleri kurmaya ça
ğu ıııalıdır. Öyle ki, uımanı geldiğinde, dıştan saldıran ordularla uyum 
içinde içten harekete geçebilsinler. 

İşgal bölgelerindeki kardeşlerimizin Japon saldırganlarından ve on
ların aşağılık uşaklarından gördükleri zulüm, talan, tecavüz ve aşa
ğılama bütün Çinlilerde şiddetli bir öfke uyanduııııştır ve intikam saati 
hızla yaklaşmaktadır. Avrupa savaş alanındaki zaferler ve Sekizinci 
Yol Ordumuz ile Yeni Dördüncü Ordumuzun uıferleri işgal altındaki 
bölgelerdeki halkın Japonya'ya karşı ruhunu harekete geçiııııiş ve yük
seltmiştir. İşgal altındaki bölgelerdeki halk, bir an önce kurtuluşa ka
vuşmak için acilen örgütlenmek istiyor. Bu nedenle, işgal altındaki 
bölgelerdeki çalışmalarımıuı, Kurtarılmış Bölgelerdeki ça
lışmalarımıuı verdiğimiz kadar önem veııııeliyiz. Çalışan gö
revlilerimizden büyük bir kısmı buralara gönderilmelidir. Oradaki halk 
arasından çok sayıda faal unsur eğitilmeli, ilerletilmeli ve yerel ça
lışmalara katılmalıdır. Bütün bölgelerden daha uzun bir süre işgal al
tında kalmış olan ve Japon saldırganları için hayati bir sanayi ve asker 
yığma bölgesi olan dört kuzeydoğu eyaletindeki yeraltı fa
aliyetlerimizi yoğunlaştırmalıyız. Bu kaybedilmiş toprakların geri alın
ması için, kuzeydoğudan güneye kaçmış olan halkla aramızdaki da
yanışmayı güçlendiııııeliyiz. 

Komünistler, bütüı1 işgal altındaki bölgelerde en geniş birleşik 
cephe siyasetiııi izlemelidirler. Ortak düşmanı yeııilgiye uğratmak 
için, Japoı1 saldırganlarıııa ve onların aşağılık uşaklarına karşı çıkan 
herkesle birleşmelidirler. 
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Düşmaııa y:ırdım ederek keııdi yurıtaşlarıı1:1 ceplıc alan bütü11 
kukla orduları. kukla polisleri ve diğerleriııi .  l1aı·eketleı·iııi11 caııice ııi
teliği11i11 lıızla farkıııa vararak zamaıııııda pişmaıı olmaları ve suç
lanııın bedeliııi düşmaııa karşı keııdi yurttaşlarıııa yardım ederek tXlc
meleri içiıı uyannalıyız. Yoksa mil let 011lardaıı düşma11 yıkıldığı güıı. 
kesinlikle lıesap soracaktır. 

Komüııistler, yaıılış yola yöııeltilmiş ol:ııı kitleleri milli düşın:ıııa 
karşı keııdi sat·ımıza kazaııabilmek içiı1, belli bir kitleye salıip olaıı 
bütüıı kukla örgütlere karşı ikna edici bir propagaııdaya gi
rişmelidirler. Ayııı zamaııda, kaybedilmiş topraklar geri alındığıııda. 
en iğrenç suçlan işleyeıı ve pişmanlık duymayaıı işbirlikçiler hakkınd:ı 
adaletiıı karşısıııa ç ıkarılmaları içiıı delil toplaıımalıdır. 

Çiı1 lıalkı. Komüııist Partisi. Sekiziııci Yol Ordusu, Yeni Dördüııcü 
Ordu ve halkın diğer silahlı kuvvetlerine karşı savaşmak üzere. iş
birlikçileri açıkça örgütleyerek mil lete ihaııet edeıı Guomindaııg ge
ricileri. zamanında nedamet getiı ıııeleri için uyarılmalı dırlar. Yoksa 
kaybedilmiş topraklar geri alındığında. Japonya'ııın öteki iş
birlikçileriyle birlikte suçlarındaıı ötürü kcsiıılikle cezalandırı lacaklar 
ve keııdileriııe en küçük bir merhamet gösterilmeyecektir. 

KURTARILMIŞ BÖLGELERDEKİ GÖREVLER 

Partimiz. bütüıı yeni demokratik programı111 Kurtarılmış Böl
gelerde yürürlüğe koyarak başarılı soııuçlar almış ve böylece Ja
ponya'ya karşı muazzam bir güç yaratmıştır. Buııdan böyle bu güç lıer 
bakımdaıı geliştirilmeli ve sağlamlaştırılmalıdır. 

Bugünkü koşullarda. Kurtarılmış Bölgeleriıı geııişletilmesi ve işgal 
altıııdaki bölgeleriıı daraltılması içiı1. Kurtarı lmış Bölgeleriıı askeri 
birlikleri Japoıılardaıı ve oıılarııı kuklalarıı1daı1 geri alabilecekleri 
bütüıı bölgelere karşı geniş saldırılara girişmelidirler. 

Ama ayııı zamaııda düşmaııııı hala güçlü olduğu ve Kurt:ırı lmış 
Bölgelere karşı saldırılara girişebileceği de uııutulmamalıdır. Ilizim 
bölgelerimiziıı orduları ve halkı her aıı bu saldırıları ezmeye lıazır ol-
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ınalı ve l1cr yoldaı1 bu lx>lgcleri sağlamlaştu ıııaya çalışmalıdır. 
Saldırgaı1lan11 11il1ai ycı1ilgisi içiı1 yeterli kuvvet toplayabilmek 

aınacıyla Kurt<trılınış Bölgelerdeki ordular, gerilla birlikleri, l1alk mi
lisleri ve savu11ma müfrezeleriı1i genişletmeli, bunların eğitilmesiı1i ve 
pckiştirilınesi11i l1ızlaııdırarak savaşma güçlerini artu ıııalıyız. 

Kuı·ıarılmış Bölgclcı·dcki ordu l1ükümeti desteklemeli ve halkı sev
ıneli, demokratik l1üküıneıler ise l1alka · orduyu destekleme ve Ja
poııya'ya karşı savaşaıı askerlerin ailelerine ihtimam gösteııııe ça
lışmalarıı1da öııderlik ctınelidirler. Böylece ordu ile l1alk arasındaki 
ilişkiler dal1a da iyi olacaktır. 

Yerel koalisyoı1 hükümetleri ve kitle örgütlerinin çalışmalarında, 
Komüııistler yeı1i demokratik progr.un temelinde Japonya'ya karşı 
olaı1 bütüı1 demokratlarla yakın işbirliğini sürdüııııelidirler. 

Askeri çalışmalarda da Komünistler aynı şekilde Kurtarılmış Böl
gelerdeki orduların üyesi olsun olmasın, bizimle işbirliği yapmak is
teyeıı ve Japonya'ya karşı olan bütün demokratlarla sıkı bir işbirliğine 
giı ıııelidirler. 

İşçi, köylü ve emekçi halk kitlelerinin savaş ve üretimdeki şevk
lerini artıııııak amacıyla kira ve faizin azaltılması ve işçilerin ve me-• 
murların ücretleriııi11 artırılması siyasetini kapsamlı bir biçimde uy-
gulamalıyız. Kurtanlmış Bölgelerdeki kadrolar, eko11omik çalışma 
yapmayı sebatla öğrenmelidirler. Eldeki bütün güçler tarım, saı1ayi ve 
ticareti11 geniş ölçüde geliştirilmesi ve askerlerle halkın yaşam ko
şullarının düzeltilmesi uğrunda seferber edilmelidir. Bu amaçla emek 
yarışması kampanyaları açılmalı ve emek kahramanlarıı1a ve örnek iş
çilere ödüller verilmelidir. Japoı1 saldırgaııları şehirlerden atıldığı 
1.ama11, görevlilerimiz şelıirdeki ekonomik çalışmanın nasıl ya
pılacağını hızla öğre11melidir. 

Kurtarılmış Bölgeler halkı11111 ve en başta da işçi, köylü ve asker 
kitleleriııin siyasal bili11ç düzeyleri11i yükseltmek ve çok sayıda kad
royu eğitmek amacıyla kültür ve eğitim çalışmalarımız ge
liştirilmelidir. Bu çalışmalara katılanlar, onu ilerletebilmek için köylük 
bölgelerdeki var ola11 koşullara ve oralardaki insanlarıı1 ihtiyaç ve is
tekleriııe uyguıı öz ve biçimler benimsemelidirler. 

Kurtarılmış Bölgelerdeki bütün çalışmalarımızda maddi kaynaklar 
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soı1 derece idareli kullanılmalı, her alanda uzun vadeli plaıılar ya
pılmalı ve kaynakların kötü kullanımı ve israfından kaçınılmalıdır. 

Bu, gerek Japon saldırganlarının yenilgiye uğratılabilmesi, gerekse 
yeni bir Çin'in inşa edilebilmesi için zorunludur. İşlerin yerel halk ta
rafından yapılmasına yardım etmeye ve yerel halkın en iyi unsurları 
arasından birçok yerel kadro yetiştiııııeye büyük özen göstenneliyiz. 
Öteki yerlerden gelen yoldaşlar yerel halkla kaynaşmadıkça ve yerel 
kadrolara yürekten, özenle ve somut duruma uygun bir biçimde yar
dım etmedikçe ve onları kendi kardeşleri gibi sevmedikçe, büyük gö
revimiz olan demokratik devrimi köylük bölgelerde ger
çekleştiııııemiz imkansız olacaktır. 

Sekizinci Yol Ordusu, Yeni Dördüncü Ordu ya da halk silahlı 
kuvvetlerinden birinin herhangi bir birliği bir yere vardığı zaman, der
hal yerel halkın yerel kadrolar önderliğinde sadece milis ve savunma 
müfrezeleri şeklinde değil, aynı zamanda yerel birlikler ve bölgesel 
kuvvetler şeklinde de örgütlenmelerine yardım etmelidir. Bu, yerel 
halk tarafından yönetilen düzenli kuvvetlerin ve düzenli ordu ku
ruluşlarının ortaya çıkmasını mümkün kılacaktır. Bu son derece önem
li bir görevdir. Bu görev gerçekleştirilmedikçe, ne Japonya'ya karşı 
kalıcı üs bölgeleri inşa edebilir, ne de halk ordusunu genişletebiliriz. 
Kuşkusuz yerel halk da, başka yerlerden gelen devrimci işçileri ve 

halk kuvvetlerini hararetle karşılamalı ve onlara yardımcı olmalıdır. 
Gizli yıkıcılara karşı mücadele konusunda herkes uyarılmalıdır. 

Çünkü milli davanın açık düşmanlarını ve yıkıcıları açığa çıkarmak ve 
bunlarla mücadele etmek her ne kadar kolaysa da, gizli çalışanlar için 
aynı şey söylenemez. Dolayısıyla, bu meseleyi bütün ciddiyetiyle ele 
almalı ve böyle kişilerle mücadele ederken çok dikkatli olmalıyız. 

Dini inanç özgürlüğü ilkesi uyarınca, Çin'in Kurtarılmış Böl
gelerinde bütün dinler serbesttir. Protestanlığa, Katolikliğe, İs
lamiyete, Budizme ve diğer diı1lere inanan herkes, halk hükümeti ya
salarına uydukları sürece halk hükümeti tarafından korunurlar. Herkes 
dine i11anıp inanmamakta serbesttir; zorlamaya da, ayrıma da izin ve
rilmez. 

Kongremiz, Kurtarılmış Bölgeler halkına. çeşitli Kurtarılmış Böl
gelerdeki faaliyetler arasıı1da uyum sağlanması, Dire11me Savaşı'ndaki 
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çalışmalarıı1 güçleııdirilınesi. Guomiııdaııg bölgelerindeki halkın Ja
poııya'ya karşı demokratik lıareketiııe yardım edilmesi, işgal edilmiş 
l)()lgelerdeki lıalkııı gizli silalılı kuvvetlerine yardım edilmesi ve milli 
birliğiıı ve l)ir koalisyo11 hükümetini11 kurulmasının sağlanması me
seleleriııi tartışmak üzere Çiıı Kurtarılmış Bölgeler Halk Koı1-
ı·eı·aıısı'1111ı Y eııaıı'da bir aıı öııce toplanmasıııı önerıııelidir. Çin'iıı Kur
t�ıı·ılmış Bölgeleri bugüıı lıalkın Japonya'ya karşı direnme ve yurdu 
kw·ıarma yoluııda ülke çapıııda mücadelesinin ağırlık merkezi haliııe 
geldiğindeıı. ülkeııiıı dört bir yanındaki geniş kitleler umutlarını bize 
bağlamışlardır ve onları hayal kırıklığına uğratmaınak da bizim gö
reviınizdir. Böyle bir konferaııs, Çiıı halkının milli kurtuluş davasına 
büyük bir hız verecektir. 

V. BÜTÜN PARTi BiRLEŞSiN VE GÖREVLERiNi 
GERÇEK.LEŞnRMEK iÇiN MÜCADELE ETSiN! 

Yoldaşlar! artık görevlerimizi ve bunları başaııııak için gerekli 
olan siyasetleri kavradığımıza göre, bu siyasetleri uygularken ve bu 
görevleri yerine getirirken tutumumuz ne olmalıdır? 

Bugünkü iç ve dış durum, bizim ve bütün Çin halkının önünde par
lak imkanlar açmakta ve bugüne kadar görülmemiş ölçüde elverişli 
koşullar sağlamaktadır: bu açıktır ve kuşku götürmez. Ama aynı za
manda hfila ciddi güçlükler vardır. Meseleııin sadece parlak yanını 
göreıı, ama güçlükleri göııııeyen kimse, Partinin görevlerini ger
çekleştiı111ek için etkili bir biçimde mücadele edemez. 

Çin halkıyla birlikte Partimiz. sekiz yıllık Japonya'ya Karşı Di
reııme Savaşı da dahil olmak üzere. yirmi dört yıll ık geçmişi boyunca 
Çin milleti için muazzam bir güç i ıışa etmiştir: çalışmamızın başarısı 
açıktır ve kuşku götüııııez. Ama aynı zamanda çalışmamızda hala ku
surlar vardır. Meseleniıı sadece başarılı yanını gören ama kusurları 
göı ıııeyeıı bir kimse. ayııı şekilde Partiııin görevlerini gerçekleştiııııek 
içiıı etkili bir biçimde mücadele edemez. 

Çin Komüııist Partisi, 192 1 'de doğuşuııdan bu yaııa yiııııi dört yıl 
içinde Kuzey Seferi. Toprak Devrimi Savaşı ve hfila sürmekte olaıı Ja-
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ponya'ya Karşı Direnme Savaşı gibi üç büyük miic�deledeı1 geçti. Eı1 
başındaı1 beri Partimiz Marksizm-Leninizm teorisi temeline da
yanmıştır; çünkü Marksizm-Le11inizm dünya proletaryasıı1111 e11 doğru 
ve en devrimci bilimsel düşüncesinin billurlaşmasıdır. Marksizm-• 
Leı1inizmin evrensel gerçeği Çin devriminin somut pratiğiyle bir-
leştirildiği zama11 Çiı1 devrimi yepye11i bir görüı1üm kazaı1dı ve tarihi 
Yeni Demokra'ii aşaıııası doğdu. Marksist-Leninist teoriyle si
lahlanmış ola11 Çin Komüı1ist Partisi. Çiı1 halkına ye11i bir çalışma 
tarzı. esas olarak teori ile pratiği birleştiı·ıııeyi, kitlelerle sıkı bağlar 
kurmayı ve özeleştiri yapmayı gerektiren bir çalışma tarzı getirdi. 

Bütün dünyadaki proletarya mücadelesinin pratiği11i yansıtaıı 
Marksizm-Leninizmin evreı1sel gerçeği, Çin proletaryasının ve hal
kının devrimci mücadelesiı1in somut pratiğiyle kaynaştırıldığında, Çin 
halkın111 elinde yenilmez bir silah haline gelir. Bunu Çin Komü11ist 
Partisi başarmıştır. Partimiz, bu ilkeye ters düşen dogmatizm ve dar
deneyciliğin her türlü belirtisine karşı kuvvetle mücadele ederek ge
lişmiş ve ilerlemiştir. Dogmatizm, somut pratikten kopmak demektir. 
Dar-deneycilik ise, bölük pörçük tecrübeleri evrensel gerçek olarak 
göııııek hatasını işler. Bu her iki oportünist düşünce de Marksizme ay
kırıdır. Partimiz, yiııııi dört yıllık mücadelesi boyunca bu tür yanlış 
düşüncelere karşı başarıyla savaşmıştır ve savaşmaktadır ve böylece 
kendisini ideolojik yöndeı1 büyük ölçüde sağlamlaştırmaktadır. Bugüı1 
Partimizin l 210 000 üyesi vardır. Bunun büyük çoğuı1luğu Partiye, 
Direnme Savaşı sırasında katılmıştır ve ideolojileri birçok bakımdan 
saf değildir. Aynı şey. Partiye savaştan önce katılan üyelerden bazıları 
için de geçerlidir. Son birkaç yıl içindeki düzeltme çalışmaları so11 de
rece başarılı  olmuş, ideolojide saflığın sağlanması yönüı1de epeyce yol 
alınmıştır. Bu çalışma sürdürülmeli ve Parti içindeki ideolojik eğitim 
''gelecekteki 11ataıan· ö11lemek için. geçmişteki hatalardan ders çı
karmak'' ve ''hastayı kurtarmak için hastalığı tedavi etmek'' aı1layışıyla 
daha da yaygın bir biçimde geliştirilmelidir. Partinin her kademedeki 
yönetici kadrolarına Partimizi bütüı1 siyasalpartilerden ayırt eden özel
liğin. teori ile pratiğiıı sımsıkı birleştirilmesi olduğu11u kavratmalıyız. 
Bu ııedenle ideolojik eğitim. büyük siyasal mücadeleler için bütüıı 
partiyi birleştiııııenin esas halkası olarak kavranmalıdır. İdeolojik eği-
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tim yapılmadığı sürece Parti siyasal görevlerindeı1 hiçbirini yerine ge
tiremez. 

Partimizi bütün diğer siyasal partilerden ayırt eden bir başka özel
lik de, bizim en geniş halk kitleleriyle sıkı bağlarımız olmasıdır. Halka 
canla başla hizmet etmek, kitlelerden bir an bile kopmamak, her du
rumda bireyi11 ya da küçük bir grubun çıkarlarından değil, halkın çı
karlarındaı1 hareket etmek, halka karşı sorumluluğumuzun Partinin yö-
11etici organlarına karşı sorumluluğumuzla aynı şey olduğunu 
anlamak: İşte hareket noktamız budur. Komünistler gerçeği sa
vunmaya her zaman hazır olmalıdırlar. Çünkü gerçek, halkın çı
karlarına uygundur. Komünistler hatalarını düzeltmeye her zaman 
11azır olmalıdırlar. Çünkü hatalar halkın çıkarlarına aykırıdır. Yiııııi 
dört yıllık tecrübe bize şunu öğretiyor: Doğru bir görev, doğru bir si
yaset ve doğru bir çalışma tarzı belli bir anda ve yerde daima kitlelerin 
taleplerine uygun düşer ve kitlelerle bağlarımızı sağlamlaştırır. Yanlış 
bir görev, yalnış bir siyaset ve yanlış bir çalışma tarzı belli bir anda ve 
yerde kitlelerin taleplerine daima ters düşer ve bizi kitlelerden koparır. 
Dogmatizm, dar-deneycilik, hotzotçuluk, kuyrukçuluk, sekterlik, bü
rokrasi ve çalışmada kendini beğenmişlik gibi kötülüklerin kesinlikle 
zararlı ve bağışlanmaz olmasının ve bu illetlere tutulmuş olan herkesin 
bunlan yenmek zorunda olmasın111 nedeni, bütün bunların bizi ki
telerden koparmasıdır. Kongremiz, bütün Partiyi uyanık olmaya ve 
haı1gi mevkide olursa olsun hiçbir yoldaşın kitlelerden kopmamasına 
dikkat etmeye çağıııııalıdır. Her yoldaşa halkı sevmeyi, kitlelerin se
sine dikkatle kulak vermeyi, her gittiği yerde kendini kitlelerin bir par
çası olarak göııııeyi ve kendini kitlelerden üstün tutmak yerine, onlarıı1 
içinde erimeyi, kitlelerin bulunduğu düzeyi göz önünde tutarak onları 
uyandıııııayı ve 011ların siyasal bilincini bilincini yükseltmeyi, kit
leleri11 kendi rızalarıyla adım adım örgütlenmeleriı1e ve belli bir zaman 
ve yerdeki iç v� dış koşulların elverdiği gerekli bütüı1 mücadeleleri yü
rütmelerine yardım etmeyi öğretmelidir. Hotzotçuluk, her türlü ça
lışmada yanlıştır. Çünkü kitlelerin siyasal bilinç düzeyini aşması ve 
gönüllü kitle eylemi ilkesini çiğnemesiyle acelecilik hastalığını yan
sıtır. Yoldaşlarımız kendi anladıkları her şeyi kitlelerin de anladığını 
sanmamalıdırlar. Kitlelerin aıılayıp anlamadıktan ve harekete geç-
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meye lıazır olup olmadıkları, aııcak kitleleri11 arasıııa giı·ip ar<ıştırına 
yapmakla öğreııilebilir. Bu şekilde lıareket edersek. l1olz<ıtçuluğuı1 
öı1üne geçebiliriz. Kuyrukçuluk da lıer türlü çalışmada yaı1lıştır. 
Çüı1kü kitleleri11 siyasal biliııç düzeyi11i11 gerisiııde kalması ve kit leleri 
ileriye götüııııe ilkesiııi çiğııeınesiyle ağırdaıı alma lıast<ıl ığ1111 y<ıı1sıtıı·. 
Yoldaşlarımız keııdileri11iıı lıeııüz aıılamadıkları şeyleı·i kitleleri11 lıiç 
anlamadığını sanmamalıdırlar. Çoğu zamaıı kitleler bizi <tş<u· ve huııa 
karşılık yoldaşlarımız onlara ö11derlik etmekte aciz kalır, b<l7. ı geı·i uıı
surların görüşlerini yaıısıtır ve üstelik bu görüşleri geııiş kitleleriıı gö
rüşleri sanarak söz koı1usu geri uıısurlarııı kuyruğu11a takılır. Kıs<ıcası 
her yoldaşın şuııu anlaması sağlaıımalıdır: Bir Komüııistiıı söz ve ey
lemlerini sınamanın e11 iyi yolu. buıılarııı lıalkıı1 büyük Ç(lğuııluğuııuı1 
eıı yüksek çıkarlarıyla bağdaşıp bağdaşmadığına ve 011larııı desteği11i 
kazanıp kazanmadığıııa bakmaktır. Her yoldaşın şuı1u aıılamasıııa yar
dım edilmelidir: Halka dayandığımız, kitlelerin tükenmez yaratıcı gü
cüı1e kuvvetle inandığımız, dolayısıyla onlara güvenip keııdimizi 011-
larla bütünleştirdiğimiz sürece, her düşma111 ezebilir ve her güçlüğüı1 
üstesinden gelebiliriz; buna karşılık hiçbir düşman bizi ezemez. 

Partimizi bütün diğer siyasal partilerdeıı ayırt edeıı özelliklerden 
biri de, özeleştiriniıı dürüst bir şekilde yapılmasıdır. Dalıa öııce de 
söylediğimiz gibi, düzeı1li olarak süpüııııezsek tozlaııır; yüzümüzü dü
zeııli olarak yıkamazsak kirleııir. Ayııı şekilde yoldaşlarımızııı kafaları 
ve Partimizin çalışmaları da tozlaııabilir, onlar da süpürülmeli ve yı
kaıımalıdır. "Akarsu pislik tutmaz ve işleyen demir paslaıımaz" ata
sözleri, sürekli hareket etmenin mikropların ve parazitleriıı faaliyetiııi 
önlediğini anlatır. Çalışmamızı düzenli olarak denetlemek ve bu de-
11etlemelerde demokratik çalışma tarzıııı geliştiı·ıııek, eleştirideıı ve 
özeleştiriden korkmamak ve "bildiğini söyle. sözünü sakıı1ma''. ''söy
leyene kabahat bulma. oııuıı sözleriı1deı1 ders çıkar" ve "l1ata iş
lemişseı1 düzelt. işlememişse11 buııdaı1 soııra işlememeye bak'' gibi de
ğerli Çin halk deyişleri11i uygulamak. işte yoldaşlanmızııı kaı·aıarıııı 
ve Partimizin bünyesiııi her türlü siyasal tozlanıı ve mikroplarııı bu
laşmasındaıı korumaııııı tek etkili yolu budur. Amacı !'gelecekteki ha
taları öıılemek içiıı geçmişteki hatalardaıı ders çıkarmak ve lıastayı 
kurtarmak için hastal ığı tedavi etmek" olaıı düzeltme hareketiııiıı soıı 
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derece etkili olmasının nedeni, yürüttüğümüz eleştiri ve özeleştirinin 
bütünüyle baştan savma ve saptırılmış değil, dürüst ve namuslu olu
şuydu. Bütün hareketlerini geniş Çin halk kitlelerinin en yüce çı
karlarına dayandıran, davamızın haklılığına kesinlikle inanan, davamız 
uğruna hiçbir fedakarlıktan asla kaçınmayan ve bu uğurda hayatını 
veııııeye her an l1azır olan biz Çin Komünistleri, halkın ihtiyaçlarına 
uygun düşmeye11 bir fikri, bir görüşü, bir düşünceyi ya da bir yöntemi 
terk etmekte isteksizlik gösterebilir m iyiz? Siyasi toz ve mikropların 
temiz yüzümüzü kirletmesini, sağlıklı büı1yemizi kemiııııesini is
teyebilir miyiz? Halkın çıkarları uğruna can veııııiş sayısız devrim şe
hidinin anısı yüreğimizi acıyla doldururken, vazgeçemeyeceğimiz bir 
kişisel çıkarımız, terk edemeyeceğimiz bir kusurumuz olabilir mi? 

Yoldaşlar! Bu kongre sona erdiği zaman, cepheye gidecek ve 
kongre kararlarının rehberliğinde, Japon saldırganlarının kesin ye
nilgisini sağlamak ve yeni bir Çin inşa etmek için savaşacağız. Bu he
defe ulaşmak için ülkemizin bütün halkıyla birleşmeliyiz. Tekrar ede
yim , Japon saldırganlarının yenilgisine ve yeni bir Çin'in inşasına 
taraftar olan her sınıf, her parti, her grup ya da kişiyle birleşeceğiz. Bu 
hedefe ulaşmak için Partimizin bütün güçlerini demokratik mer
keziyetçi örgütlenme ve disiplin ilkeleri uyarınca sağlam bir şekilde 
birleştireceğiz: Partinin Programına, Tüzüğüne ve kararlarına uymayı 
kabul eden her yoldaşla birleşeceğiz. Kuzey Seferi sırasında Partimiz 
çoğu daha sonra düşman tarafından dağıtılan 60 binden az üyeye sa
hipti: Toprak Devrimi Savaşı döneminde 300 binden az üyeye sahiptik 
ve buııların da çoğu aynı şekilde düşman tarafından dağıhldı. Şimdi l 
200 OOO'den fazla üyemiz var. Bu sefer ne olursa olsun düşmanın bizi 
dağıtmasına meydan vermemeliyiz. B u  üç dönemin tecrübelerindeı1 
yararlanabilirsek, alçakgönüllü ve kibirliliğe karşı uyanık olabilirsek. 
Parti içiı1de bütün yoldaşlar arasındaki birliği ve Parti dışında bütün 
halk ile birliği güçlendirebilirsek, düşman tarafından dağıhlmak şöyle 
dursun, Japon saldırgaı1lannı ve onların aşağılık uşaklarını kararlılıkla. 
eksiksiz bir biçimde, ve bütünüyle yok edeceğimize ve ardından yeni 
demokratik bir Çin i11şa edeceğimize güvenebiliriz. 

Devrimi11 üç döneminin ve özellikle de Japonya'ya Karşı Direnme 
Savaşı döneminin tecrübeleri, bizi ve bütün Çin halkını şuna inan-
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dırmıştır: Çiıı Komüııisı Partisi'niıı çabaları olmadaıı. Çiıı l1alkıı1111 
temel direği Çiıı Komüııistleri olmadan. Çin bağımsızlığa ve kurtuluşa 
asla ulaşamaz. sanayileşmeyi ve tarımııı modenıleştirilmesiııi asla ger
çekleştiremez. • • 

Yoldaşlar! Uç devrimin tecrübeleriyle silalılaıımış Çiıı Komüııist 
Partisi ile büyük siyasal görevimizi başarabileccğiınize kesinlikle iııa
nıyorum. 

Binler. on biııler, lıalk içiıı kal1ramanca şelıit düştü. Şelıitlerimiziıı 
bayrağını yükseltelim. oıılanıı karılarıyla çizdikleri kızıl yolda iler
leyelim! 

Yeni demokratik Çiıı'iıı doğacağı güıı yakıııdır. O büyük günü se
lamlayalım! 
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DAÔLARI TAŞIYAN BUDALA lHTlY AR'" 

1 I 11aziı·aıı 1945 

Kongremiz çok başarılı oldu. Üç şey yaptık. Birincisi, Partimizin 
çizgisi11i saptadık. Çizgimiz, Partimizin önderliğinde Japon sal
dırgaı1larını yenmek, bütüıı l1alkı kurtannak ve yeni demokratik bir 
Çin i11şa etmek üzere kitleleri cesaretle seferber etmek ve halk kuv
vetlerini geı1işletmektir. ikincisi, yeni Parti Tüzüğünü kabul ettik. 
Üçüncüsü, Partinin yöı1etim organını, yani Merkez Komitesini seçtik. 
Bunda11 böyle görevimiz. Parti çizgisi11in uygulanmasında bütün üye
lere önderlik etmektir. Kc>11gremiz bir zafer kongresi, bir birlik kong
resi oldu. Delegeler üç rapor üzeriı1e mükemmel görüşler belirttiler. 
Birçok yoldaş özeleştiri yaptı ve amaçlanan birlik, özeleştiri yoluyla 
gerçekleştirildi .  Bu koııgre bir birlik. özeleştiri ve Parti içi demokrasi 
örneğidir. 

Koı1gre soı1a eri11ce. birçok yoldaş görevlerini11 başına ya da çeşitli 
savaş cephelerine gidecektir. Yoldaşlar. 11ereye giderseı1iz gidin, kong
re11iı1 çizgisini11 propagaı1d�ısı11ı yapmalı ve bunu Parti üyeleri ara
cı lığıyla geniş kitlelere açıklamalısınız. 

Koı1gre11i11 çizgisi11iı1 propagandasını yapmaktaki amacımız, bütün 
Partiı1i11 ve bütü11 halkıı1 devrimi11 kesi11 zaferine olan i11aı1cıı1ı güç
le11dirmektir. Halkıı1. zafer kazaı1mak içiıı kararlı bir şekilde ve hiçbir 
fedakfirlıkta11 kaçıı1mada11 her güçlüğe göğüs gerebilmesi için ilk önce 
öı1cünüı1 siyasal bili11ci11i yükseltmeliyiz. Ama bu yeterli değildir. bi
zimle birlikte zaı·er uğruııa seve seve ve caı1Ia başla savaşabilmeleri 
içi11 bütüıı halkıı1 siyasal biliı1cini de yükseltmeliyiz. Bütüı1 ülke hal
kıı11. Çiı1'iı1 geric ilere değil, Çiı1 lıalkıııa ait olduğu iı1ancıyla lıarekete 

* Bu konuşıııa. Mao Ze<lung yoldaşın Çin Konıünisı Partisinin Yedinci Milli Kong
resinde yapıığı kapanış konuşnıasıydı. 
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geçirmeliyiz. " Dağları Taşıyaıı Budala ihtiyar" adlı eski bir Çiıı masalı 
vard ır. Bu masal , çok eskideıı Çiıı'iıı kuzeyiııde yaşayaıı ve Kuzey Da
ğıııııı Budala l lıtiyarı adıyla biliııen yaşlı bir adamı anlatır. Bu adam ııı 
evi güııeyc bakarmış ve kapısıııııı öııüııde duraıı Taylıang ve Vaııgvu 
adlı  iki lıüyük dağ yolu kapatıı·ınış. Adam bir güıı oğullanııı çağırmış 
ve hep biı·l ikte kazma küreğe sarılmışlar. dağları büyük bir kararlı l ıkla 
kazmaya başlamışlar. Akıll ı  ilıtiyar adıyla biliııeıı bir başka aksakal 
oııları görüııce gülmekteıı kırılmış: ''Amma da aptalsıııız! Bu iki koca 
dağı keııdi başııııza ka1.ıp bitiıı11e11ize imkaıı yok!'' demiş. Budala İh
tiyar cevap veı·ıniş: "Beıı ölüııce. oğullarım devam eder: oıılar ölüııce 
toruıılarım devam eder: toruıılarım da ölüııce, oıılarııı oğulları ve ıo
ruıılan devam eder ve bu durmadaıı sürüp gider. Dağlar ııe kadar yük
sek olursa olsuıı. daha fazla büyüyemezler. Ama bizim kazdığımız her 
bir parçayla biraz dalıa küçülürler. Nedeıı oııları yerle bir edemez 
mişiz'?'' Akıllı lhtiyarııı yaıı l ış görüşüııü böylece çürüttükten soııra, 
inaııcıııdaıı lıiçbir şey kaybctmedeıı her güıı kazmaya devam etmiş. 
Tanrı bütüıı bu olup biteııdeıı çok etkileıımiş ve yeryüzüne iki ınelek 
yollamış: lıu melekler de dağları sırtlayıp götüııııüşler. Bugüıı. Çiıı 
halkıııııı omuzlarıııda bütüıı ağırlığıyla duraıı iki büyük dağ vardır. 
Buıılardaıı biri em peryal izmdir, öteki de feodalizm. Çiıı Komünist 
Partisi çoktaııdır buıılarııı köküııü kazımaya karar vermiştir. Sebat et

meli. bıkmadaıı usaıımadaıı çalışmalıyız. Böyle yaparsak. Tanrıyı biz 
de etkileriz. Bizim Taıırımız. Çiıı halk kit leleriııden başkası değildir. 
Çiıı halk kitleleri ayağa kalkıp bizimle birlikte kazarlarsa. bu iki dağı 
ııiçiıı yerle bir etıneyclim'? 

Düıı. Biı·leşik Amerika'ya gideıı iki Amerikalıyla koııuşurkeıı . 
ABD lıükümetiııiıı bizi y<>k etmeye çalıştığıııı ama buııa göz yu
ınulm;ıyacağıııı stiy lediın . Biz ABD lıükümetiııiıı K<ım üııistlere karşı 
Çaıı Kayşek'i destekleı1ıe siyasetiııe karşı çıkı yoruz. Ama tiııce B ir
leşik Amerika lıalkıyla oııuıı lıükümetiıı iıı ve soııra ABD lıükümeti 
iç iııde siyaseti lıc liı·leyeıılerle ikiııci derecede memurları birbiı·iııdeıı 
ayırt etmeliyiz. Bu iki Aınerik;ılıya şuııu söyledim: ' Hükümetiııizde si
yaseti bclirleycıılere. lıizim siz Amerikalılarııı Kurtarılmış Bölgelere 
girmeııi1.i yasakladığıınızı. çüııkü siziıı siyasetiııiziıı K<)müııistlere 
karşı Çarı Kayşek'i desteklemek <ılduğuııu ve bizim uyaııık olmamız 
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gcı·ckıiğiııi s<>ylcyiıı. Amacıııız Japcıııya'ya karşı savaşmaksa, Kur
t:u·ılınış Bölgeleı·e gelel1ilirsiııiz, ama ilköııce bir aıılaşma yapılmalıdır. 
S ıziıı lıeı· yere l1uı·ııuı1uzu scıkmaıııza iziıı vermeyeceğiz. Paırick J. 
Hurley 1 Çiıı Koınüııist Partisi ile işbirliği yapılmasıııa açıkça karşı çık
tığıııa göre ııedcıı lıfılfı Kurtarılmış Bölgelerimize gelip etrafta siıısicc • 
dolaşmak istiyorsuııuz'?' 

ABD l1ükümetiı1i11 Komüııistlere karşı Çaıı Kayşek'i destekleme si
yaseti, ABD geıicileri11i11 uta11mazlığı11ı gösterir. Ama Çiııli cılsuıı ya
l1aııcı cılsuıı bütüıı gcricileriıı Çiıı halkını zafere ulaşmaktaıı alıkoyma 
tcrtipleri11i11 lıepsi başarısızlığa uğramaya mallkumdur. Bugüıı dün
yada esas akıın demokrJtik güçlerdir. gericilik ise bir karşı-ak.ımdaıı 
başka bir şey değildir. Geıici karşı-akım milli bağımsızlık ve halk de
mokrasisi esas akımıııı lxığmaya çalışıyor. ı·akat gericilik asla esas 
akıın cılamaz. Bugüıı. Staliıı'iıı çok öncedeıı işaret ettiği gibi eski dün
yada lıfılfı üç l1aşlıca çelişme vardır: Biriııcisi, emperyalist ülkelerdeki 
proleıaı·y:ı ile l1urjuva1.i arasıııdaki çelişme: ikiııcisi. çeşitli emperyalist 
devlet leriıı keııdi aralarıııdaki çelişme: ve üçüııcüsü. sömürge ve yarı
sö11ıürge ülkeleı·lc eınpeı·yalizıniı1 aı1avata111 olan ülkeler arasıııdaki çe
lişme.2 Bu üç çelişme sadece varlıklarıııı sürdüııııeklc kalmamakta. 
gitt ikçe keskiııleşmckıe ve gittikçe yaygııılaşmaktadır. Bunlar var ol
duğu ve şiddetleııdiği içiıı. l1ugü11 hala varlığıııı sürdüreıı gerici aııti
Sovyet. aı1ti-komüı1ist ve aııti-demokratik karşı-akımııı yok edileceği 
güıı gelecektir. 

Şu :ıııda Çiıı'de iki koııgre yapılıyor: Guomi11dang'ıı1 Altıııcı Milli 
Koııgresi ile Kcıınüııisı Partisi 'ı1i11 Yediııci Milli Koııgresi. Bu iki 
kongreııiıı amacı l1ütüı1üyle ı·:u·klıdır: Biri11i11 amacı. Komüııist Par
ıisi'ııi ve Çiıı'deki l1ütüı1 deınokratik güçleri yok etmek ve l1<>ylece 
Çiıı'i karaıılığ:ı l1cığmakıır: öbürüı1üı1 amacı ise Japcııı eınperyalizmi ve 

1 .  ()erici Cuıı1lıuriyctçi J>:ırtiyc 111cnsuı> bir politikacı olan Pct rik J. l·lurlcy 1 944'ün 
S<)nl:ı rııı:ı <l<>ğru <;."i ıı'c ABD lıüyükclçisi c>larak :ıt:ıııJı. K:ısıııı 1 945'tc istif:ıya zor
l:ın<lı. çüııkü Ç:ııı K:ıyşck'iıı :ıııtik<>ıııüııist siyasctiııi Jcstcklcıııcsi. Çiıı lı:ılkıııııı şi<l
Jctli ıııulı:ılcfcıiııc y<ıl açnı ışt ı .  l lurlcy'iıı Çiıı K<>nıüııist Partisiyle işlıirliğiııc karşı 
•ıçıkl;ıııı•ıs ı  2 Nis;ııı 1 945'tc V;ışiııgl<)ıı'Ja ı\BD Dışişlcri l�:ık:ınlığı'nııı lıir lıasın l <)p
(;ııı l ısııı<l•ı yapılııı ışt ı .  Ayrıııl ılar içiıı bkz. << l lu rlcy-Ç:ııı Kayşck Dücıi !lir l'i
v;ısk<)<lur>•. lıu cilııc s . . �42 ' 

2. llkz. J .  V. Sı:ı l in •<L,cıı iııizıııiıı ilkeleri>• l�scrlcr. lng. bas. Mosk<)va 1 953. cilt VI. 
s. 74-28. 
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011u11 uşakları olaı1 Çiı1'deki t'eodal güçleri alt etmek ve ye11i de
mokratik bir Çin inşa etmek ve böylece Çin'i aydınlığa ka
vuştuııııaktır. Bu iki çizgi birbiriyle çatışma halindedir. Şuna ke
sinlikle inanıyoruz ki. Çin halkı Çin Komünist Partisi önderliğinde ve 
onun Yedinci Koııgresi'ııi11 çizgisinin rehberliğinde kesin zafere ula
şacak; Guomiı1daı1g'ıı1 karşı-devrimci çizgisi ise kaç111ılmaz olarak ba
şarısızlığa uğrayacaktır. 
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ORDUNUN KENDİ 1HT1Y ACINI KARŞILAMAK 1Ç1N ÜRETiM 
YAPMASI ÜZERİNE VE BÜYÜK DÜZELTME VE 
ÜRETİM HAREKETLERİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE* 

27 Nisaıı 1945 

Ordumuzuı1 çok büyük maddi güçlüklerle karşı karşıya olduğu ve 
dağınık harekatlara giriştiği bugünkü koşullarda, ordunun ikmalini 
sağlamada bütün sorumluluğu yönetici organların üstlenmeleri asla 
kabul edilemez, çünkü böyle yapmak, hem çok sayıda subayın, erbaş 
ve erin i11isiyatitlerini kısıtlar hem de onların ihtiyaçlarını kar
şılayamaz. Şöyle demeliyiz: ''Yoldaşlar, hep beraber işe girişelim ve 
güçlüklerimizin üstesinden gelelim ! '' Ancak üst kademelerdeki ön
derlik, görevleri iyi saptar ve keı1di çabalarıyla güçlüklerin üstesinden 
gelebi lmeleri içiı1 alt kademelere serbesti tanırsa, sorun çözülecek. 
hem de çok daha tatmin edici bir biçimde çözülecektir. Ama böyle ya
pacak yerde, üst kademeler alt kademelerin omuzlarına daima ta
şıyabileceklerinden dal1a fazla yük yüklerse, onlara serbesti tanımaya 
cesaret edemezse ve ge11iş kitleler arasında kendine güvenme çoşkusu 
uyandıı ıııazsa. o zaman, üst kademelerin bütün çabalarına rağmen, so
nuçta. hem üst hem de alt kademeler kötü duruma düşecekler ve bu 
soruı1 var olan koşullarda asla çözülemeyecektir. Son birkaç yılın tec
rübesi, bunu fazlasıyla doğrulamıştır. ''Birleşik önderlik ve ademi mer
keziyetçi yönetim'' ilkesi11in. bugünkü koşullarda. Kurtarılmış Böl
gelerimizdeki bütün ekonomik faaliyetleri örgütlemede doğru ilke 
olduğu kanıtlanmıştır. 

Kurtarılmış Bölgeler silahlı kuvvetlerinin toplam mevcudu daha 
şimdiden 900 bini aşmıştır. Japon saldırganlarını yenmek için, bu sa-

*Bu başyaZJ, Mao Zedung yoldaş tarafından Yenan'da çıkan Kıırtulıış Gazetesi için ya
zılmıştı. 
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yıyı birkaç kat artırmalıyız. Ama şimdiye kadar lıiç dış yardım al
madık. İlerde dış yardım alsak bile, ilıtiyaç maddelerimizi geııc de 
kendimiz sağlamak zoruııda olacağız. Bu konuda asla lıayale ka
pılınmamalıdır. Yakııı bir gelecekte, gerekli sayıda askeri birliği, 
şimdi dağıııık lıarekatlara giriştikleri alanlardaıı çekmek ve oııları l-,e
lirli düşmaıı hedefleriııe hücum etmek için bir araya getiııııek zoruııda 
kalacağız. Toplu lıarekata girişecek bu büyük birlikler. kendi ih
tiyaçlanııı karşılamak içiıı üretim yapamayacak, üstelik ceplıe ge
risiııden yapılacak ölçüde ikmale ihtiyaç duyacaktır: Sadece geride 
kalaıı yerel birlikler ve bölgesel kuruluşlar (ve bunlar geııe bir lıayli 
olacaktır), daha öııce <>lduğu gibi hem savaşabilecek lıem de üretimle 
uğraşabilecektir. Durum böyle olunca, savaşmaya ve talime eııgel ol
madığı sürece, hiç istisııasız bütüıı birliklerin, üretim yoluyla keııdi ih
tiyaçlarını kısmen nasıl karşılayacaklarını öğrenmek için bu fırsattaıı 
yararlanmaları gerektiğinden kuşku duyulabilir mi? 

Bizim koşullarımızda, ordunun kendi ihtiyacını karşılamak için 
üretim yapması, gerçi biçim bakımından geriye dönüktür ya da bir ge
rilemedir. ama özü bakımındaıı ilericidir ve büyük bir tarihi öneme sa
hiptir. Biçim açısıııdan bakıldığında, biz işbölümü ilkesini çiğııiyoruz. 
Bununla birlikte bizim koşullarımızda, yani ülkenin bölüıımüşlüğü ve 
yoksulluğu (bu, Guomindang'ııı esas hakim kliğinin suçlarıııın bir so
nucudur), uzun süreli ve dağıııık halk gerilla savaşı koşullarıııda yap
tığımız ilerici bir şeydir. Bir bakın, Guomindang'ın askerleri ııe kadar 
soluk yüzlü ve sıska, bizim Kurtarılmış Bölgelerimizin askerleri ise ne 
kadar sağlıklı ve güçlü! Kendi ihtiyacımızı karşılamak amacıyla üre
time başlamadaıı önceki güçlüklerimize ve o zamandan beri du
rumumuzun ne kadar düzeldiğine bir bakın! İki askeri birliğin, ör
neğin iki bölüğün, şu iki yöntem arasında bir seçim yapmalarıııı 
isteyelim: Bütüıı ilıtiyaç maddeleriniıı üst kademeler tarafıııdan sağ
laııması ile üst kademeleriıı oıılara pek az bir şey sağlaması ya da lıiç
bir şey sağlamaması ve oııları ihtiyaçları olan her şeyi, ya da bunuıı 
büyük bir kesimiııi ya da yarısını ya da yarısındaıı azını üretmesine 
iziıı vermesi. Hangi yöntem daha iyi sonuçlar verecektir? Hangisiııi 
tercih edeceklerdir'? Kendi ihtiyaçlarıııı karşılamak için üretimde bir 
yıllık ciddi tecrübedeıı soııra, ikinci yöntemin daha iyi sonuçlar ver-
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diğiııi güveııle söyleyecekler ve o yöııtemi benimsemek is
teyeceklerdir. Ve ilk yö11ıemle daha yetersiz sonuçlar alındığıııı söy
lecekler ve 011u benimsemek istemeyeceklerdir. Bunun nedeni, ikinci 
yöntemi11 ordudaki herkesin yaşam koşullarını düzeltebilmesi, buna 
karşılık ilk yöı1temin üst kademeler 11e kadar çabalarsa çabalasın güç 
maddi koşullarda altında onların ihtiyacını asla karşılayamamasıdır. 
"Geriye döııük" ve ''gerileme" gibi görünen bir yöntemi kabul et
tiğimiz için birliklerimiz. ilıtiyaç maddeleri sıkı11tısı11ın üstesindeı1 ge
lebildi ve yaşam koşullarını düzeltebildi; bundan dolayı, her asker, 
sağlıklı ve güçlü bir hale geldi. Bunun bir sonucu olarak, güçlükler 
içiııde yaşaya11 halkın vergi yükünü lıafifletebildik ve böylece onların 
desteğini kazandık. Artık uzun süreli savaşı sürdürebiliyor ve silahlı 
kuvvetlerimizi genişletebiliyor. böylece düşman işgalindeki bölgeleri 
daraltarak Kurtarılmış Bölgeleri genişletiyor ve saldırgana karşı kesin 
:zafer kazanma ve bütün Çin'i kurtaı ıııa amacımıza yaklaşıyoruz. 
Bunun büyük bir tarihi öııemi yok mudur? 

Ordu'nun kendi ihitiyacını karşılamak için üretim yapması, sadece 
orduda yaşama koşullarını düzeltmekle, halkın yükünü hafifletmekle 
ve böylece ordunun daha da geııişlemesini sağlamakla kalmamış. aynı 
:zamanda kısa sürede bazı sonuçlar da veııııiştir. Bu sonuçlar şunlardır: 

1 .  Subaylarla erler arasıııdaki ilişkilerin gelişmesi. Subaylar ve 
erler üretimde birlikte çalışıyorlar ve kardeş gibi yaşıyorlar. 
2. Çalışmaya karşı daha iyi bir tutumun doğması. Bizim şimdiki 
sistem imiz, ne eski paralı asker sistemi, ne de zorunlu as
kerliktir; üçüncü bir sistemdir, gönüllüleri seferber etme sis
temidir. Bu, paralı askerlik sisteminden iyidir. çünkü o sis
temdeki gibi birçok işsiz güçsüz yaratmaz. Ama bu, zorunlu 
askerlik kadar iyi değildir. bunuııla birlikte, bugünkü ko
şullarımız zorunlu askerlik sistemini değil, ancak gönüllüleri se
ferber etme sistemini kabul etmemize izin veııııektedir. Seferber 
edile11 askerler uzun bir süre bir ordu hayah sürdüııııek zo
rundadırlar ve bu onların çalışmaya karşı tutumlarını olumsuz 
bir biçimde etkileyebilir ve böylece buııların bazılarını işsiz güç
süz hale getirebilir ya da savaş ağası ordularının özelliği olan 
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bazı kötü alışkaıılıklan onlara bulaştırabilir. Ama ordu keııdi ilı
tiyaçlarını karşılamak için üretim yapmaya başladığındaıı bu 
yana çalışmaya karşı tutum düzelmiş ve aylaklık yok edilmiştir. 
3. Disiplinin güçleıımesi. Üretimde çalışma disiplini savaşta ve 

ordu hayatında disiplini zayıflatmaz, tersiııe güçleııdirir. 
4. Ordu ile halk arasıııdaki ilişkilerin gelişmesi. Bir silahlı kuv
vet, keııdi geçimiııi sağlamaya başladı mıydı, halkın malıııa ya
pılan tecavüzler azalır ya da bütünüyle soıı bulur. Ordu ve halk, 
üretimde karşılıklı emek alışverişinde bulundukları ve yar
dımlaştıkları için aralarıııdaki dostluk güçleııir. 
5. Ordu içiııde hükümet hakkındaki şikayetlerin azalması ve 
ordu ile hükümet arasındaki ilişkilerin gelişmesi. 
6. Halkın giriştiği büyük üretim kampanyasının hız kazanması. 
Ordu üretime giriştiği zaman, hükümet ve öbür örgütlerin aynı 
şekilde davranmalarının gerekliliği daha da belirgin bir hale 
gelir ve bu işe daha büyük bir şevkle sarılırlar. Böylece, bütün 
halk da üretimin artırılması yolunda genel kampanyanın ge
rekliliğini daha iyi görür ve işe daha büyük bir şevkle sarılır. 

1942'de başlayan yaygın düzeltme hareketi ve 1943'de başlayan 
yaygın üretim hareketinden birincisi ideolojik, öbürü maddi ha
yatımızda belirleyici bir rol oynamıştır ve hala oyııamaktadır. Zincirin 
bu iki halka<>ını kavramazsak, devrim zincirinin bütününü kavramayı 
başaramayız ve mücadelemiz ilerlemez. 

Bildiğimiz gibi, l 937'deıı önce Partiye katılan üyelerden geriye 
sadece 20-30 bin kişi kalmıştır ve bugünkü 1 200 000 üyemizin büyük 
çoğunluğu köylülükteıı ve küçük burjuvazinin öbür kesimlerinden gel
mektedir. Bu yoldaşların devrimci coşkunluğu hayranlık vericidir ve 
bu yoldaşlar Marksist eğitimden geçmek istemektedirler. Ama ken
dileriyle birlikte Partiye, Marksizmle uzlaşmayan ve onunla asla uz
laşamayacak olaıı fikirler getirmişlerdir. Ayııı şey Partiye 1937'deıı 
önce gireııler içiıı de geçerlidir. Bu, son derece ciddi bir çelişme. son 
derece büyük bir güçlük doğurmaktadır. Bu koşullarda yaygın bir 
Marksist eğitim hareketini. yani düzeltme hareketini başlatmasaydık, 
pürüzsüz bir ilerleme kaydedebilir miydik? Elbette edemezdik. Ama 
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çok sayıclaki kadro arasındaki bu çelişmeyi -Parti içinde, proleter ide
oloji ile proleter olmaya11 ideolojiler (küçük burjuvazinin, burjuvazini11 • • 
ve l1atta toprak. ağası sınıı·ının, ama genellikle küçük burjuvazi11in ide-
olojileri), yani Marksist ideoloji ile Marksist olmayan ideolojiler ar.ı
sındak.i çelişmeyi- çözdüğümüz ya da çözme süreci içinde olduğumuz 
içiı1, Partimiz, (tam olmamakla birlikte) eşi görülmemiş ideoio_jik, si
yasal ve örgütsel birlik içinde büyük ve kararlı adımlarla iler
leyebiliyor. Bundan sonra Partimiz daha da büyüyebilir ve bü
yümelidir. Ve Marksist ideolojinin ilkeleri rehberliğinde Partiı1in daha 
da gelişmesine daha et.kili bir biçimde yön verebileceğiz. 

Zincirin öteki halkası üretim hareketidir. Direnme Savaşı sekiz yıl
dır sürüyor. Savaş başladığı zaman yiyecek ve giyeceğimiz vardı.  
Ama işler sürekli kötüleşti ve sonunda büyük bir sıkıntıya düştük. 
Tal1ıl, yemeklik yağ, tuz, yatak-yorgan, giyecek ve para sıkıntısı baş
ladı. Bu büyük güçlük, bu büyük çelişme, büyük Japon taarruzlarının 
ve Guomindaı1g hükümetinin 1940-43'de halka karşı giriştiği üç geniş 
çaplı saldırın111 (''anti-komünist saldırılar'') ardından başladı. Bu güç
lüğü alt etmeseydik, bu çelişmeyi çözmeseydik, zincirin bu halkasını 
kavramasaydık, Japonlara karşı mücadelemiz ilerleme kaydedebilir 
miydi? Elbette edemezdi .  Ama üretimi geliştiııııeyi öğrendik ve hfila 
öğreı1iyoruz; bu yüzdeı1 tekrar güçlü ve canlı bir hale geldik. H içbir 
düşmaı1daı1 korkmadan birkaç yıl içiı1de hepsinin hak.kından geleceğiz. 

Buı1dan dolayı, düzeltme ve üretim için girişilen bu iki büyük ha
reketi11 tarihi öneminde11 kuşku duyulamaz. 

Daha da ileri gidelim ve bu iki büyük hareketi, mücadelemizdeki 
öbür görevlerin yeri11e getirilmesi için bir temel olarak her yere ya
yalım. Böyle yapabilirsek. Çiı1 halkıı11n tam kurtuluşu güvence altına 
alıı1mış olacaktır. 

Şimdi ilkbal1ar. çift sürme zamanıdır ve önder yoldaşlan11, bütüı1 
çalışa11 görevlilerin ve her Kurtarılmış Bölgedeki halk kitleleri11i11 üre
tim I1alkas1111 tam zama11111da kavrayacaklarını ve geçen yıldan da 
büyük başarılar sağlamak içi11 çalışacaklarını umuyoruz. Bu yıl özel
likle üretimi geliştiı·ıııeyi henüz öğrenmemiş olan bölgelerde daha 
büyük çaba gösterilmelidir. 
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HURLEY-ÇAN DÜET1 BİR FİYASKODUR• 

10 1·en1nıu:: 1 945 

Çaıı Kayşck'iıı diktatörlük rej im iııi maskelemek içiıı toplanaıı 
Dördüncü Siyasi Halk Koııseyi, Çuııgking'de 7 Temmuz'da ça
lışmalarıııa başladı. Bu. şimdiye kadar cıı az sayıda üyeııiıı lıazır bu
luııduğu açılış ıoplaııtısıydı. Çiıı Komüııisı Partisi'ııdeıı kimscııin ol
maması bir yaııa. başka gruplardaıı Koıısey üyeleriniıı pek çoğu da 
yoktu. 290 kişilik toplam üyeııiıı sadece 180'i Koııseye katıldı. Çaıı 
Kayşek bu açılış toplaııtısında şöyle bir ııutuk çekti: 

" Hükümeı. Mill i  Meclisiıı toplantısıııa ilişkiıı meselelerde özel 
olarak lıiçbir öııeri getirmeyecektir. Dolayısıyla siz baylar. ıne
selelcri etraflıca tartışabilirsiııiz. Hükümet. bu meselelerle ilgili 
görüşleriııizi tam bir dürüstlük ve samimiyetle diıılemeye ha
zırdır." 

Büyük bir olasılıkla l1u. Milli Mec lisiıı 12  Kasım'da toplaııtıya çağ
rılması işiııiıı soııu demcktiı·. Eınpcryalist Pcırik J. Hurlcy de bu işe 
karışmıştır. Hurley öııccleri. Çaıı Kayşck'i böyle l1ir lıarcketıc bu
luıımaya lıarJreılc teşvik etti. Çaıı Kayşek'iıı yılbaşı kc>ııuşınasıııdaki 1 

• IJu yorunı, M:ıl> l.clluııg. Yl>lll;ış ıar:ıfıııllaıı Siıılıııcı (Yeııi Ç'iıı) l l:ıl>cr Aj;ııısı içiıı y:ı · 
zılııııştı . 

1 .  1 Ocak 1 945'ıe Çaıı K;ıyşck'in yaptığı r:ıdyo koııuşnı;ısıııda. lıir (\nccki yıl Gu
l>ıııiıı<laııg.'ın Ja(ll>ıı sal<l ırg.aııl:ın kar�ısın<la uğr.ı<lığı yüz kız;ırtıcı ycııilg.ilcr<leıı söı. 
lıilc edilıııiyl>rdu. Anıa lı:ılka kara ç:ılııııyor, bütüıı lıalk ve ülkedeki bütüıı J;ıp<>nya'y;ı 
karşı partileriıı <lesleklclliği lıir öneri olaıı Guoıııiıı<laııg.'ın tek parti <likt;ıtörlüğüııüıı 
l;ığvL"<.iilnıesi ve l>ir kl>•ılisyllll hüküıııcti .  bir lıi rlcşik yüksek kllltıut:ııılık ku1111;1 (iııc
risinc kıırşı çıkıl ıy<>r<lu. Ç.':ııı K:ıyşck Gull111 indaı1g.'ııı tek parti <likıat(irlüğüııüıı sür
düıülıııcsi ııdc ısr:ır etti ve lııılkın clcştirisiııe karşı Guoıııin<lang. dcııct iıııinde bir 
<<Milli Meclis>> tl>plaıınıasıııdıın si.\z etti. Bütüıı halk bu Mecl isi ııefretle re<ldcıti. 
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sertleşıneye ve 1 2  Kasım'da ''iktidarı lıalka geri vermeye'' kararl ı  <>1-
duğuııu açıkladığı 1 Mart koııuşmasıııdaki2 dalıa ı·azla sertleşmeye yol 
açaıı buydu. 1 Maı1 koııuşmasıııda Çiıı Komüııist Partisi'ııiıı öııerisiııi 
açıkça reddetti. Çiıı Komüııist Partisi'ııiıı öııerisi. bütüıı partileriıı ka
tılacağı bir koııı·er:ııısııı toplaııınası ve bir koalisyoıı hükümetiniıı ku
rulması yoluııdaki Çiıı lıalkıııııı geııel talebiııi dile getiriyordu. Çaıı 
Kayşek Çiıı Komüııist Partisi'ııiıı silahlı kuvvetleriııi ''yeııideıı dü
zeıılemek" içiıı bir Amerikalıııııı da dahil olduğu bir sözde Üçlü Ko
mite kuııııa t'ikriııe dört elle sarıldı .  Çiıı Komünist Partisi'niıı "meş
ruluğuııu" taııımak içiıı. Partiııiıı askeri birlikleriııi teslim etmesi 
gerektiğiııi söyleyecek kadar küstalılaştı. Bütüıı buıılarda. Petrik J. 
Hurley lıazrctleriııiıı desteği belirleyici oldu. 2 Nisaıı'da Vaşiııgton'da 
yaptığı bir açıklamada Hurley. Çiıı Kc>müııist Partisi'niıı rolüııü inkar 
eıınek, ı·aaliyetleriııi karJlamak. oııuııla işbirliğiııe karşı olduğunu be
lirtmek ve bu tür l1aşka emperyalist adilikler gevelemeııin yanı sıra, 
Çaıı Kayşek'iıı "Milli Meclis'' ve diğer kirli dolaplarıııı desteklemek 
içiıı de eliııdeıı gelcııi yapt ı .  Böylelikle. ortak amacı Çiıı halkı11111 kur
l1aıı edilmesi olaıı Birleşik Amerika'daki Hurley ile Çiıı'deki Çan Kay
şek arasıııdaki düet eıı t iz perdeye ulaştı. O güııdeıı bu yana düet ıadıııı 
kaybetmiş gibidir. Her yeı·de hem Çiııl ilerdeıı lıeın de yabaııcı lardaıı. 
Guc>ıniııdaııg'ııı lıem içiııdeıı lıem de dışıııdaıı, Partiyle bağı olaıı ya da 
olın;ıyaıı iıısaıılar ar.ısıııdaıı sayısız protesto sesleri yükselmiştir. 
Buııuıı tek ııedeııi. edileıı bütüıı büyük la11ara rağmeıı. Hurley-Çaıı şa
ınatasıııııı Çiıı lıalkıııııı çıkarlarıııı lcda etmeye. lıalkııı birliğini dalıa da 
yıkınaya. Çiıı'de geııiş çapta bir iç savaş tezgahlamaya. b<iylece ı·a
şizıne kaı�ı savaş sırasıııda Birleşik Amerika'ııııı ve diğer müttel'ik ül
kelcı·iıı lı:ı lklarıııııı cıı·ıak çıkarlaı·ııı:ı ve savaşıaıı soıır:ı barış içiııde bir 
arada y:ış:ıına imkaıı larıııa zaraı· veı·ıneye yciııelıniş olmasıdır. Şu sı
ı·;ıda Huı·lcy'iıı pek sesi çıkın ıyoı·. Kiın l1ilir ııeleı· çeviı·iycır'! Bu yüzdeıı 
Çaıı Kayşek'e Siy:ısi Halk Kc>ııseyi ciııüııde saçmalaınak düşüycır. 
Dalıa ciııce 1 Maı·ı 'ıa şciyle deınişıi: 

2 . 1 M<ır1 l 945'tc Ç<ııı K<ıy�ck Çu11gkiı1g'Jcki Anayas<ıl Yi.>11cliıı1i11 Kunılıı1<ısı Der-
11cği'11dc tıir kl)JlU�nt<l y<ııJt ı . Yıl [,,ı�ı kı'11uş11ıasııı<l<ıki gerici gi.irüşleıi tckrarla11ııısıııııı 
yııııı sırıı. (,.'1111 Kııy�ck Sckiziııci Yc>l Ordusuııu ve Yc11i l)i.\r<lü11cü Qr<luyu <<ycni<lcı1 
<lüzc11lcn1ck>• iizcrc l'ir ABI) tc111silcisini11 <le dıı.l1 il <ıl<luğu tıir Uçlü Kün1İlc ku
rulı11asıııı i\ııcrtli. llu i.\11cıi. AllD cıı1p.:ryalist lcıiı1c Çin'i11 içişlcriı1e kanş111alıın içiıı 
açık bir Javct Jc111ckt i .  
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"Bizim ülkemiziıı koşulları başka ülkeleriıı koşullarıııdaıı ı·ark
lıdır: Milli Meclis toplaıımadan önce halkı temsil edecek ve hü
kümetiıı halka t"ikir daııışmasında aracı olacak sorumlu bir ör
güte sahip değiliz. 

Eğer bu doğruysa. Başkomutaııımız şimdi "t"ikirleri diıılemek" içiıı 
ııedeıı Siyasi Halk Kc>ııseyiııe giriyor? Oııa bakarsaııız bütüıı Çiıı'de 
''halka l"ikir daııışmada vasıta olacak" hiçbir "sorumlu örgüt" yoktur. 
Buradaıı çıkaıı şu oluy<>r ki. Siyasi Halk Koııseyi sadece yemek yemek 
içiıı var olaıı bir "c'ırgüt"tür ve Çaıı Kayşck'in oııu "diııleme"siııiıı hiç-• •  
bir meşru zemiııi yc>ktur. Oyle olsa bile Siyasi Halk K<>nseyi sahte 
''Milli Mcclis"iıı toplaıımasııııııa karşı tek bir söz etmekle. 1 Mart İm
paratorluk Fermaıııııa aykırı lıareket etmiş ve Majesteleriııe karşı bir 
suç işleıniş olsa bile. çok iyi bir iş yapmış ve sevaba giııııiş olur. El
bette Siyasi Halk Koııseyi lıakkıııda bir yorum yapmak heııüz er
keı1dir. Çüı1kü bir-iki güııe karşı Koııseyiıı Başkomutaııııı "diı1leme"si 
içiıı ııeler söyleycceği11i beklememiz gerekiyor. Aııcak kesiı1 olaı1 bir 
şey var: Çiı1 l1alkı Milli Meclis'e karşı sesi11i yükseltmeye başlayalı 
beri hararetle "meşrutı krallık" ta11 yaııa olaıılar bile "kralımız" hak
kıııda kaygılaıımaya başladılar: 011u bir Domuzlar Mcclisi3 toplayarak 
boyııuı1u ilmiğe uzatmaması kc>ııusuı1da uyarmaya ve cıııa Yuaıı Şih
kay'ın akibcti11i hatırlatınaya koyuldular. Kimbilir. belki de "kralımız" 
e11 soı1uııda harekete geçınekten vazgeçebilir. Aııcak şu kesi11dir ki. 
Çaıı Kayşek ve maiyeti eğer keı1dileriııe azıcık zaraı·ı dcıkuııacağıııı 
bilseler. lıalkııı ikt idarda bir ııebi'.e söz salıibi olmasıııa iziıı vennezlcr. 
Buı1u11 en yakııı kaıııtı. l1alkııı haklı eleştirisiııi Majesteleriııiıı ''şiddetli 
saldırı lar'' olarak ııite lemesidir. Şöyle diyordu: 

. . . .  savaş kc>şul l:ırıııda. Japoıı işgali alt111daki bölgelerde bir geııel 
seçim doğaldır ki sc>z koııusu bile olamaz. Dolayısıyla iki yıl 
öııce Guomiııdaııg Merkez Yüı·ütmc Kcımitesi Geııel Tcıplaııt ısı . 
savaşııı l)it imiııdeıı soııı·a llir yıl içiııde Milli Meclisi ıoplaııtıya 

3. l 923'te Ku1.cyli s•ıvıış •ığııs ı  Zat> Kuıı. ıııeclis üyeleriniıı lıer biıiııc 5 lıiıı güıııüş J,,(,ır 
rüşvet vererek keııtliııi <<Çiıı Cuııılıuriyet i JJ,ışkaııı>• seçt inııişti. Zııt> Kuıı. rüşvetle se
çilen bıı�kan (>(arak ıııcşlıur <>IJu ve rüşvet alıın ıııeclis üyeleri <<D<>ıııuzlar Meclisi 
üyeleri>• t>l•ırak aııılJılar. M'''' ZcJuııg ytılJıış burali•ı (luoıııiııJaııg'ııı salıtc <<Milli 
Meclis var>• ile D<ııııuzl•ır Meclisi arıısıııJa bir beıızetıııe y•ıpıytır. 
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çağırma ve aııayasal yöııetim kunna kararı aldı. Aııcak o sırada 
• 

tıclli çevreler şiddetli saldırılarda buluııdular." 

Ve bu saldınlarııı gerekçesi bu tarilıin çok geç olabileceğiydi. 
Buııuıı ü7.eriııe Majesteleri ''savaşııı kesiıı sonucuııuıı alınmasıııııı ge
cikel)i leceği ve savaş soııa eı·dikteıı sonra bile. her yerde düzeııin kısa 
zaınaııda sağlaııamayacağı olasılığıııı gt)z öııünde tutarak Milli Mec
lisiıı savaş durumu istikr.ır kazaıı ır kazaıımaz toplaııtıya çağırılmasııı ı"  
öııeı·di. Hiç beklemediği halde bu kimseler yiııe "şiddetli saldırılar"da 
l)uluııdular. Bu. Majesteleriııi k<>rkuııç bir çıkmaza s<>ktu. Fakat Çiıı 
lıalkı Ç:ııı Kayşek ve grubuııa bir ders vermeli ve şuııu söylemelidir: 
Ne derseıı de. ııe yapaı·saıı yap. halkııı isteklerine aykırı hareket etmek 
içiıı oyııayacağııı lıiçbir oyuııa iziıı verilmeyecektir. Çin halkıııııı ta
lel1i. siyasal ıutuklularııı serbest bırakılması. gizli polis teşkilatıııııı kal
dırılması. halkııı lıürriyete kavuşturulma.'iı ve siyasal partilerin meş
ruluğuııuıı taıııııınası gibi acil demokratik reformlardır. Siz. buıılarııı 
lıiçl1iriııi yapmıyor. buııuıı yeriııe ''Milli Meclis''iıı toplaııtı tarilıi gibi 
sahte bir meseleyle vakit geçirip duruyorsuııuz: bunuııla üç yaşıııdaki 
bir çocuğu l)ile kaııdıramazsıııız. Gerçek demokratik reformlar. asgari 
düzeyde y:ıpılmadaıı küçük büyük bütün meclisleriııiz çt)p teııekesiııe 
atı lacaktır. lsterseııiz buııa d:ı "şiddetl i  saldırı" deyiıı. ama bu tür her 
aldatmaca kaı·arlıl ıkla. bütüııüyle. bütüııüyle ve eksiksiz bir şekilde 
l10ş:ı çıkarılınal ı  ve geride bir zerresiııiıı bile kalmasıııa iziıı ve
rilınemelidiı·. Çüııkü bu bir salıtckiirlıktır. Bir milli meclisiıı olup ol
maınası l1aşka l1ir �eydiı·. asgari dem<>krat ik relorın larııı olup olmaması 
bütüııüyle başka l1ir şey. Biriııcisiııdeıı. şimdiki lıalde vazgeçilebilir 
ı·akat ikiııcisi kesiıılikle lıemeıı yürürlüğe koıımalıdır. Madem Çaıı 
Kayşek ve grul1u ''dalıa kısa bir zamaıı içiııde iktidarı lıalka geri ver
ınek" istiyor. ııiçiıı "dalıa kısa biı· zamaıı içiııde" asgari demclkrat ik re
loı·ınlaı· yapınaya y:ıııaşmıyor'? Guc>miııdaııglı l1Cyler! Bu soıı sat ırlara 
geldiğiz zaı11:ııı kal1ul etmek zoruııda kalacaksıııız ki. Çiıı K<>
ınüııistleri size lıiçl1iı· aıılaında "şiddetli saldırılarda'' buluıımuy<>r. ter
siııe l1ir tek basit s<>ı·u sc>ruyoı·lar. B ir soru bile soramaz mıyız'? Bu so-• 
rumuzu l1ir keııaı·a :ıtal1ilir misiıı iz'? Cevap vermeııiz gerckeıı soru şu: 
N:ısıl olur da lıem "iktidarı lıalka geri vermek'' ister. lıem de de
mokratik rclormlar yapmak istemezsiııiz'? 
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HURLEY SlY ASETlNlN TEHLlKESl ÜZERlNE* 

12 Tenınııız 1945 

Büyükelçisi Petrik J. Hurley tarafında11 temsil edildiği şekliyle Bir
leşik Amerika'nın Çi11'e karşı siyasetini11, Çiı1'de bir iç savaş bul1ra111 
çıkartmak olduğu gittikçe açıkl ık kaza11maktadır. Gerici siyasetleri11e 
sanlan Guomindang hükümeli, on sekiz yıl öı1ce kurulduğu11daı1 bu 
yana iç savaş sayesinde yaşayabilmiştir. Aı1cak 1936'daki Sian Olayı 
ve 1937'de Çin Seddi'nin güı1eyinin Japo11ya tarafıı1dan istilası, onu bir 
süre içi11 ülke çapında iç savaşı terk etmeye zorlamıştır. Buna rağmeı1 
1939'daı1 bu yana iç savaş mevzii olarak kesi11tisiz sürdürülüyor. Gu
omindang hükümelini11 Japonya'ya karşı direnmeyi ikiı1ci plana atar
ken, kendi adamlarını seferber etmede kullandığı slogaı1 "Ö11ce Ko
münistlere karşı savaşıı1"dır. Bugün için askeri düzeı1lemeleri. Japon 
saldırgaı1larına karşı koymak üzeriı1de değil, Çiı1'in Kurtarılmış Böl
gelerinden ''kaybedilmiş toprakları geri almak" ve Çin Komüııist Par
lisi'ı1i ortadaı1 kaldıı ıııak üzeriı1de toplanmaktadır. Bu durum. l1em Di
re11me Savaşı'ı1da zafer için mücadelemizde, hem de savaşta11 soı1ra 
barış içinde i11şa mücadelemizde ciddi bir şekilde l1esaba k�ttılmalıdır. 
Merhum Başkan Roosevell (Roosevelt) buı1u l1esaba katlı ve l)u11u11 
soı1ucunda Birleşik Amerika'ı1ı11 çıkarları bakımıı1daı1 Çiı1 Komüı1ist 
Partisi'ııe karşı silahlı saldırılara girişmesi11de Guoıninda11g'a y�trdımcı 
olaı1 bir siyaset be11imsemekıe11 kaçıı1dı. Hurley. Kasım 1944'te Ro
osevelt'iı1 özel temsilcisi olardk Y enaı1'ı ziyaret eltiğiı1de. Çiı1 Ko
müı1isl Partisi'ı1i11 Guomiı1daı1g'ıı1 tek parti diktalörlüğüı1üı1 kal
dırılması ve bir demokratik koalisyo11 l1ükümeti11i11 kurulması 
yoluııdaki planı111 kabul etliği11i belirtmişti. Ancak daha soı1ra ağız de-

* Bu yoruııı, Mao Zedung yoldaş ıarafındaıı Siıılıııa (Yeııi Çiıı) Haber Ajansı için ya
zılıı ıştı . 

• 
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ğiştirdi ve Yeııaıı'da söylediklerini inkar etti. Bu değişiklik oııuıı Va
şingtoıı'da verdiği 2 Nisaıı tarihli demecinde apaçık ortaya ç ıktı. lkisi 
arasıııdaki süre içiııde, geııe bu Hurley'e göre, Çatı Kayşek'in temsil et
tiği Guomindaııg hükümeti düzelmiş, Çin Komünist Partisi kötülemiş 
gibidir. Ve o açıkça Birleşik Amerika'nın Çin Komünist Partisi ile 
değil, sadece Çaıı Kayşek'le işbirliği yapacağını açıklamaktadır. Elbet, 
bu, yalııızca Hurley'iıı kişisel görüşü değil, ABD hükümeti içindeki bir 
grup iıısaııııı da görüşüdür. Bu, yanlış ve telılikeli bir görüştür. Bu buh
ranlı  anda Roosevelt öldü ve Hurley, keyifle Çungking'deki ABD bü
yükelçiliğine döııdü. Hurley'iıı temsil ettiği şekliyle Birleşik Ame
rika'nın Çiıı siyasetiııin telılikesi, onun Guomindang hükümetini daha 
da gericileşmeye teşvik etmesi ve iç savaş buhranını daha da ağır
laştırmasıdır. Eğer Hurley siyaseti devam ederse, ABD hükümeti geri 
dönülmeyecek bir şekilde Çin gericiliğinin pis kokulu derin çöp te
nekesine yuvarlanacak, uyanmış ve uyanmakta olan yüz milyonlarca 
Çin halkıııı karşısına alır bir duruma düşecek ve bugün için Direnme 
Savaşı'nın. gelecekte de düııya barışının önünde bir engel halini ala
caktır. Bunun kaçınılmaz bir soııuç olacağı açık değil midir? ABD ka
muoyuııun bir kesimi Hurley türünde bir Çin siyasetinin tehlikeleri 
hakkında kaygılanmakta ve bunun değiştirilmesini istemektedir; çünkü 
bunlar Çin'iıı geleceği bakımından, Çin halkıııın bağımsızlık, özgürlük 
ve birlik isteyen güçleriııiıı yenilmez olduklarını ve kesinlikle ileri atı
lacaklarını, yabaııcı ve feodal baskıyı yerle bir edeceklerini açıkça gör
mektedir. Henüz ABD'ııııı siyasetinin değişip değişmeyeceğini ya da 
ne zaman değişeceğiııi söyleyemeyiz. Ama bir şey kesindir: Çiıı'deki 
gerici güçlere yardım etme ve kışkırtma. muazzam sayıdaki Çin hal
kına karşı tavır alma şekliııdeki Hurley siyaseti değişmeden devam 
ederse. Birleşik Amerika lıükümetiııe ve halkına taşıyamayacakları 
kadar ağır bir yük yükleyecek ve oııları soııu gelmez sıkıntılara sü
rükleyecektir. Bu ııokta Birleşik Amerika halkına kesinlikle kav
ratılmalıdır. 
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WILLIAM Z. FOSTER YOLDAŞA TELGRAF 

29 1'enınııı: 1945 

William Z. Foster y<lldaş ve Amerika Birleşik Devletleri Komüı1ist 
Partisi Milli Komitesi: 

Birleşik Amerika Koınüı1ist Siyasi Birliği11i11 özel kurultayı11111 
Browder'ıı1 revizyo11ist. yani teslimiyetçi çizgisi11i 1 reddetmeye karar 
verdiği11i. Marksist önderliği yeı1ideı1 gerçekleştirdiği11i ve Birleşik 
Ameı·ika Komüı1ist Partisiı1i ye11ideı1 canlaı1dırdığıı11 sevi11çle öğ
reı1dik. Birleşik Ameı·ika'daki işçi sınıt'ıı1ın ve Marksist hareketi11 bu 
büyük zat'eriı1deı1 ötürü sizi hararetle kutlarız. Browder'ıı1 (Tafıı·aıı adlı 
kitabıı1da tam olarak ortaya kona11) bütüı1 revizyo11ist teslimiyetçi çiz
gisi özüı1de gerici Amerikaı1 kapitalist grupları11111 Amerikan işçi l1a-

1 .  Earl llr<ıwder. 1 930'dan 1 944'e kadar Aıııerika llirleşik Devletleri Konıünist Par
tisi 'ııiıı Genci Sekrcteriy<l i. İkinci Düııya Savaşı sırasııı<la ABD Konıünisl Partisi için
de. b<ışıııı Brow<ler'ııı çektiği sağcı fikirler Marksizııı düşnıanı revizyonist
lesliıııiyetçi bir çizgi lı:ıliııe geldi. Aralık 1943'ten soıır:ı Browder bu çizgiyi birç<ık 
koııuşıııa ve yazısııı<la savuıı<lu ve Nisan 1 944'te sağ ıııxırtüııist bir ıır<ıgraııı <ılaıı 
Ttılıı·tııı <ı<llı kitabını yayııııl:ıdı. Eıııperyalizıııin tekelci. çürüıııüş ve can çekişeıı k<ı
pil<ıliznı <ılduğu şeklindeki ıenıel Leıı iııisı tezden sapanık ve Alll) k<ıııiıalizıııiniıı enı
peryalist nitel iğiııi iıık<ir c-<lerek. ABD ka1ıitali1..nıinin <<geııı; kapit:ıliı.ıııin i>zel
likleriııdeıı b:ızıl:ınııı k<ını<luğuııu>• (:ıltını Browder çizıııiştir) ve Alll)'de pr<ılet:ırya 
ile lıüyük burjuv:ızi arasııı<l:ı <<ortak bir çıkar>•ın var olduğunu ileri sürdü. lliiylece te
kelci l riistler sisteıııiııiıı k<ırunnıasıııı s<ıvuııdu ve sını ll<ır<ırası u1Jaşnıa ycıluyl:ı Alll) 
kaııi t<ılizıııiııi kaçııı ılıııız hulır:ııı l<ırd:ııı k<ıruyabilcceğini lı:ıy<ıl etti. Alil) ka
pitalizıııiııi hu s<ıçııııı değerleıı<linııesine day:ııı<ırak ve tekelci scnııayc ile sııııll:ırıırası 
işbirliği şekl iııde lesliıııiycıçi bir çizgi izleyerek Br<ıwder. M:ıyıs 1 944'te ABD prıı
lctaryasınııı partisi Alil) Kcınıiiııist l'artisi'niıı feslıc<lilnıesiııin lı:ışıııı ı;ekti ve Pıırti 
olnıay<ııı lıi r  iirgütü. ABD Kıınıüııisl Siyasi flirliği'ııi kurdu. Browder'in y:ııılış çizgisi 
t:ı lı<ışıııd<ııı iı ib:ırcıı. ABI) Kıııııüııist l'artisi içinde lı:ışııı<la Willi:ıııı Z. l'ııster yııl
daşııı buluııduğu lıi rçıık üyeııiıı ıııulı:ılcfetiyle kıı�ıl:ıştı. rosler yııldaşıiı iiııdcrl iğiııe 
Kıııııiiııisl Siyıısi llirlik l l<ızi rıııı 1 945'le Brııwdcr'ııı çizgisiııi nıalıkiiııı edcıı hir kar<ın 
kalıul etl i.  l'eııııııuz'd<ı lıirlik. iizcl bir ıııilli kurultay lııplııdı ve bu çi1.giııin t:ıııı:ııııen 
l<ısfiye cdilıııcsiııe ve ABD Kıınıüııist Partisi'niıı ycnideıı kunılııııısııı:ı kıırıır verdi. 
Br<ıwder. prolet:ıry<ıy:ı k:ırşı ihaııet ııl:ın eski tutunıund<ı ısrıır elliği. 'l'ııııııaıı yö
ııeıiıııiııin enıpcıyalist siy:ıset iııi <ıçıkça dcsteklc-<liği ve l':ırti içiıı<le lıizip fıı
aliyelleriııe girişiği için Şulıat 1 946'd:ı l'<ırti'deıı alıldı. 
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rcketi üzeriııdeki etkisiııi yaıısıtmaktadır. Bu gruplar şimdi Çi ıı'de;;:i et
kileriııi geııişletmek içiıı de elleriııdeıı geleııi yapıyorlar; bunlar. Gu
omiııdaııg içindeki gerici kliğiıı yaıılış siyasetiııi. ülkeııiıı ve lıalkın çı
karlarına karşı olaıı siyasetiııi destekliyorlar ve böylelikle Çiıı halkıııı 
valı im bir iç savaş telılikesiyle karşı karşıya bırakıyorlar ve iki büyük 
ülke. Çiıı ve Birleşik Amerika halklarınııı çıkarlarına zarar veriyorlar. 
ABD işçi sınıfıııııı ve onuıı öııcüsü Birleşik Amerika Komüııist Par
tisi'ııiıı. Brovdır'ııı revizyoıı ist-teslimiyetçi çizgisiııe karşı kazaııdığı 
zafer, kuşkusuz Çiıı ve Amerikaıı halklarıııııı uğrunda mücadele et
tikleri büyük davaya. Japoııya'ya karşı savaşı sürdüııııe ve savaştaıı 
soııra barışçı ve demokratik bir düııya kurma davasıııa önemli bir kat
kıda bulunacaktır. 
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JAPON İSTiLACILARINA KARŞI SON RAUND 

9 Agust<Js 1945 

Çiı1 halkı. Sovyel hükümeti11i11 8 Ağustos'ıa Japonya'ya savaş ilan 
etmesi11i sevinçle karşılıyor. Sovyeller Birliği'nin bu hareketi Ja
po11ya'ya karşı savaşı çok kısaltacaktır. Savaş daha şimdiden son aşa
masıı1a girmiş ve Japoı1 saldırgaı1larına ve onların uşaklarına son dar
beyi indirmenin zamanı gelmiştir. Bu koşullarda Çin halkı, bütün 
Japo11ya'ya karşı güçler, Sovyetler Birliği ve Müttefik ülkelerin 
harekatlarıyla yakın ve etkili bir uyum içinde, ülke çapında bir karşı
taarruza girişmelidirler. Sekizinci Yol Ordusu, Yeni Dördüncü Ordu 
ve diğer halk silahlı kuvvetleri. teslim olmayı reddeden bütün is
tilacılar ve 011ların uşaklarıı1a karşı geniş çaplı saldırılara girişmek için 
her fırsattan yararlaı1malı. düşmaı1 kuvvetlerini yok etmeli, silal1 ve 
malzemelerini ele geçirmeli. Kurtarılmış Bölgeleri hızla genişletmeli, 
düşman işgali altındaki bölgeler daraltılmalıdır. Cesaretle, silahlı ça
lışma ekipleri kurmalıyız. Bunların yüzlercesi binlercesi düşman işgali 
altındaki bölgeleri11 cepl1e gerisini11 içleriı1e sızmalı, düşmanın ulaşım 
hatlarını  tahrip etmek üzere halkı örgütlemeli. düzenli ordularla uyum 
haliı1de savaşmalıdırlar. lşgal altındaki bölgelerde bulunan on mil
yoı1larca halkı cesaretle ayaklandırmalı ve silahlı ayaklanmalar ha
zırlayacak. dışarıdaı1 11ücum edecek birliklerle uyum haliı1de düşmaı11 
yok edecek yeraltı kuvvetleri11i derl1al örgütlemeliyiz. Bu arada, Kur
tarılmış Bölgeleri11 sağlamlaştırılması ihmal edilmemelidir. Burada 
yaşaya11 100 milyo11 kişi içiı1de ve ye11i kurtarılan bölgelerdeki halk 
içiı1de, bu kış ve gelecek baharda toprak kirası ve t"aizin azaltılmasını 
her yerde uygulamalı, üretimi artırmalı.  halkıı1 siyasal iktidarını ve si
lahlı kuvvetlerini i11şa etmeli, milis çalışmalarını yoğunlaştuıııalı, 
ordu disiplinini güçleı1dirmeli, l1alkıı1 her kesimi içinde Birleşik Cep-
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l1eyi kararlılıkla gelişliııııeli, insan gücü ve maddi kaynakların israf 
edilmesiııe karşı dikkatli olmalıyız. Bütün bunlar ordumuzuı1 düşmana 
karşı taaı ı uzuı1u dal1a da güçleı1diııııeyi amaçlamaktadır. Bütün ülke 
halkı, iç savaş tehlikesini önlemek içiı1 uyaı1ık olmalı ve bir de
mokratik koalisyo11 hükümetinin kurulmasını gerçekleştiııııek için 
çaba harcamalıdır. Çiı1'iı1 milli kurtuluş savaşında yeni bir aşamaya ge
linmiştir ve bütün ülke halkı, birliğini güçlendirmeli ve nihai zafer için 
mücadele etmelidir. 

ÜÇÜNCÜ CİLDİN SONU 
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